
1.melléklet

ĺr,łpÍľo oKIRAT
módosításokkal egységes szeľkezetben

Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testĺilete a347/2013' (Ix. 18.)

szĺmú batźrozatában hozott döntésnek megfelelően, a Budapest Józsefuárosi onkormányzat

fenntartásában létrehozott Józsefuĺĺrosi Vĺárosüzemeltetési Szolgálat 2012. július 16-tól hatályos

alapító okiratát az átlr|amhtľ;tartźsről szóló 20l l. évi cxcv. törvény, azźi|anńáztartĺásról szóló 2011.

evi cxcv. törvény végrehajtĺĺsáról sńló 368/20|l. (XII. 3l.) Kormanyrendelet valamint a

kormźnyzati funkciók és sz-akágazatok osztźt|yozźtsi rendjéről sző|ő 68D0|3. (XII. 29.) NGM rendelet

alapján 2015. januĺír 01. napjától az alábbiak szerint áĺlapítja meg:

1. A ktiltségvetési szerv

Megnevezése:
Székhelye:

Telephelyei:
1084 Budapest, Német u. |'7-|9.
1084 Budapest, Józsefu. I5-|7.
1082 Budapest, Baross u. 81. fszt. 5. sz.
1086 Budapest, Dankó u.3-5.
I 086 Budapest, Magdolna u- f .

1 086 Budapest, Magdolna u- 24.
1086 Budapest, Tolnai Lajos u.23.
l086 Budapest, Teleki L.tét3.
1086 Budapest Szerdahelyi u. 19.

Józsefuĺáľosi Vĺĺrosüzemeltetési Szolgálat
l084 Budapest' Mátyás téľ l5.

iroda
iroda
iroda
géptároló
karbantartó mĺĺhely
közösségi kert
közösségi kert
Úi ľeleti téri piac
paľkoló

2. A ktiltségvetési szeľv létľehozásáról rendelkező diintés:

Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testiiletének39flt994. (X. l 1.)

száműhatźlrozata.

Módosította: a 303ĺf007 (V. 06.) számú képviselő-testiileti hatrírozat, a 27ĺf008 (I. 16.) számú

képviselő-testĺiĺeti határozat, a234ĺ20|1. (V. 19.) sz,álmű képviselő-testiileti határozat, a 408lf0||. (X.

zď'1 szeĺl képviselő-testületi határozat, a223lf0I2. (Vil. 05.), a366/f0|3. (X'02.) számú képviselő-

testtileti hatźrozat és a 440/20|3. (X[.04.) szźľľrű képviselő-testiileti batźrozat.

3. A kłittségvetési szerw által et|átott, jogszabályban meghatározott ktizfeladat:

A Magyaroľszág helyi önkormányzatairól szóló f0||. évi cl-xxxx. tĺirvény (a továbbiakban:

Mötv.) 23. $ (5) bekezdés l. pontja szerint ,,a helyi közutak" közterek és parkok kezelése, fejlesztése

és tizemeltetése''; a 16. pontja szeľint ,,a kistermelőt őstermelők számára - jogszabályban

meg}latározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítĺása, ideértve a hétvégi árusítás

lehetőségét is''

4. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége:

A Józsefváľosi Város üzemeltetési Szolgálat alaptevékenysége:

- avásárokľól, a piacokól, és a bevásárlóközpontokól szóló 55/2009' (III. 13.) Korm. rendelet

szerint piac üzemeltetese: a, Uj Teleki téľi piacot fenntartó Budapest Főváros VIII. kertilet

I



Józsefuárosi onkormrányzat Képviselő-testĺilete álal kijelĺllt, a piac vezetését, annak működtetésével,
iizemeltetésével kapcsolatos feladatokat|átjael, a fenntartó nevében eljrárni jogosuĺt.

- Takarítja Józsefuáľos kdztertileteit, biztosída a hulladék rendezett átmeneti elhelyezésének
feltételeit, megelőzi az illegális hulladékJeľakast.

- Gondoskodik a teľek, paľkok magas szintű élhetőségéľől, fenntartja a ntivényzetet,
gondoskodik az utcabútorok és a szLlárd buľkolat karbantaľtlásĺíról.

. Gondoskodik a keriilet kezelésében lévő utak burkolatanak karbantartasáról.
állagmegóvásáľól, megujíüásĺáľól.

Kormĺĺnyzati funkció: 066020
megnevezése: Vĺĺľos- kozséggazdrálkodás egyéb szolgáltatasok

ellaĺĺlllł,ztartas szakőgazati besorolása: 38t l00
Megnevezése: Nem veszélyes hulladék gyĹĺjtése

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megi elölése:
04|23I Rövid időtanamú közfoglalkoztatás
04|f32 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
041^233 Hosszabb időtaľtamú közfoglalkoztatłs
045|f0 Ut, autopáýa építése
051030 Nem veszélyes (+elepülési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyíĺjtése, szźi|ítása"

átrakása
051050 Veszélyeshulladékbegyiĺjtése,szźil|ítźsa,átrakása
0ó60l0 Ztildterĺileĺkezelés

Vállalkozási tevékenységet a költségvetési szerv nem végez.

5. A ktittségvetési szen illetékessége, műktidési teľülete:

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuĺíros kózigazgatźsi tertilete.

6. Á. kiiltségvetési szen alapítĺóĺ jogokkal felľuházott inínyÍtó szeľvének neve, székhelye:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtilete
1082 Budapest, Baross utca 63-67 .

7. Á. kłiltségvetési szerv vezetőjének kĺnevezésének rendje:

A költségvetési szerv vezetqét a kcizalkalmazottak'rő| sző|ő |992. évi XxxIII. törvény és a
k<izalkalmazottak jogállásĺáróI szóló |99f ' évi XxxilI. törvény végrehajtásĺĺról a helyi
önkoľmányzatok által fenntartott szol^gáitatő foladatokat e|Iátó egyes költségvetési intézményeknél
szolő 77lI993. (V. 12.) Koľm. rendelet rendelkezései alapján a Budapest Főváros VIII. kerü|et
Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő.testiilete hatźrozatban nevezi ki 5 éves hatźnozott időre, illewe
menti fel. Avezetőfe|ettazegyéb munkáĺtatói jogokat az Mötv. 67. $ g) pontja a|apján a polgármester
gyakorolja.



A költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése, vaga megbizźsa, felmentése, vagy a

megbíás visszavonĺĺsą díjazásźnak megáltapítĺĺsa a polgármester hatĺáskörébe tartozik az

államhráztartásról szóló 201l. évi cxcv törvény 9. $ (6) bekezdése alapjĺán.

A k<iltségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat - a költségvetési szerv Szervezeti és

Működési Szabźt|yzatában meghatározottak szerint - a ktiltségvetési szerv vezetöje ryakorolja a

gazdasági v ezető kivételével.

8. A kłiltségvetési szen foglalkoztatottjaira vonatkozí foglalkoztatĺĺsi jogvĺszony megieltilése:

- közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottakľól szo|ő |992. évi XXXilI. törvény,
- 77lI993. (v. 12.) Kormĺányrendelet a koza|ka|mazottak jogállásáról szóló 1992. évi xxxm. törvény

végrehajtásríról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes

költségvetés i intézményeknél;
- egyéb (megbízási stb.) jogviszony, melyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. ttirvény és

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. v. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. A kiiltségvetési szeľv feladat e|látását szolgáIó önkormányzatĺ vagyon:

- a Budapest VI[. kerĺilet ingatlan-nyilvántartásban 35086 hrsz. alatt felvett t055 Íŕ alapterületű
ingatlanból |69,2 m2, 1084 Budapest, Mátyás tér 15. sz. a|at|található ingatlan székhelyként
használata,

- a Budapest VIII. kerĺilet ingatlan-nyilvántartlásban 35723lN27 hrsz. alatt felvett 94 m2 alapterületrĺ,

1082 Budapest, Baross utca 8l. fszt. 5. sz. (megktizelítés Leonardo da V. u.2/A.) alatt található

ingatĺan irodą telephelyként való használata,
- a Budapest VIil. kerület ingatlan-nyilvántarLísban 35f98 hrsz. alatt felvett |970 m, alapteriiletű,

1086 Budapes! VIII. kertilet Dankó u. 3-5. sz. alatt ta|á|hatő gépüĺroló, telephelyként való
haszná|ata,

. a Budapest VI[. keriilet ingatlan-nyilvántartásban 35f64 hrsz. alatt felvett f84 m, alaptertiletĺĺ,
t082 Budapest, Magdolna u. 4. sztlm a|att található karbantartó műhely, telephelýént való

hasznáiata,
- a Budapest VIII. kerĺilet ingatlan nyilvántarŁásbn31f|8l{. alatt felvett |7 mz a|apterületű, 1084

Budapest, József u. |5-|7. sz. a|atttalálható iroda, telephelyként való használatą
- t084 Budapest, Német u. 17-19. sz alatti ingatlan (35f1'7/|/N|, 352|7ĺIlN4, 35f|7l|ĺNI6,

35217/IlN3, 35f17lltN2l.) (közös használatu helyiség a Józsefuiárosi Paľkolás-iizemeltetési

:TI-äTH íifi:ĺ:ffiiä"ffi:l#ľĺľi|1ľ"*-sban 35339. hrsz. alatt felvett 722 nŕ ahpterületű,

l086 Budapest, Magdolnau.24. sz. a|atttaĺálható telek, közösségi keľtként yv|5|1v5z!źiata,
. a Budap".i vlu. kěnlet ingatlan nyilvĺíntarhĺsbn 34934 hĺsz. alatt felvett 606 nť alapteriiletrĺ,

1086 Budapest, Tolnai Lajos u. f3. sz. alatt található telek, közösségi kertként való használata,

- a Budapest VIII. kerütet ingatlan nyilvántartlásban 35|23lll. hľsz. alatt felvett 3795 m"

alaptertiletĺĺ, 1086 Budapest, Teleki Lász|ő tér 3. sz' a|att taÍźiható ingatlan piacként való

használata'
- vagyoni értékÍĺ jogok, tárgyi eszkĺizök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek stb.) leltár

szerint.

A vagyon feletti rendelkezésre a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat
Képviselő-testtilete által alkotott rendeletekben meghatározott szabźůyok irányadók.

10. A kiittségvetési szeru képviselete:
A költségvetési szerv vezetője, valamint az általa megbímtt dolgoző.

Záradék: 
?



Jelen egységes szerkezetbe foglalt a|apítő okiratot Budapest Fővĺĺros VIII. kerĺilet Józsefuáľosi
onkormányzat Képviselő-testiilete a ......120|4. (XII. 04.) sámú hatźrozatával elfogadta és ezze|
egyidejiĺleg je|en alapító okirat a Képviselő-testll|et 440lf0l3. (KI.04.) számú hatfuozatával kiadott
alapító okirat helyébe lép.

Hatályos 2015. január 0t. napjától.

Budapest, 20 14. december .....

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgáľmester



AtAPÍTó oKIRA'ToT
nĺónosÍľó oxnĺ.ľ

Budapest Fóváros VIll. kerület Józsefurłrosi onkormanyzat Képviselő-testiilete a 392|1994. szímon

epogädott, valamint a303t|997.(v.6.), a27/2008. (t. 16.), af77tf009. (VI. l7.), af72D0|'1.(u.
16.), a f23t2I2.(V[ 05.) szĺmú képviselő-testĺileti hatáľozatokkal módosított Budapest Főváros V[II.

keriilet Józsefuarosi onkbmrányzat fenntartásában műkiidő Józsefuárosi Városůizemeltetési Szolgálat

2012. jú1ius 16. napjától hatályos alapíto okirata az ái|arnháztaĺtásról szóló 2011. évi cxCV. töľvény

és az államhźztartásrő| sńló iorvény végrehajtĺásáról szóló 368t20t1. (KI. 3l.) Koľmĺányrendelet, a

kormányzzti funkciók és szakźryazztót o'"tĺlyo"ási rendjéröl sző|ő 68ĺf0|3. (Xil. 29.) NGM rendelet

alapjrán az a|źhbiak szerint módosu|:

Az a|apítő okirat 1. pontjának helyébe az a|ábbi sztiveg lép:

1. A kiiltségvetési szerv

Megnevezése : Józsefuárosi Városiizemeltetési Szolgálat
Székhelye: 1084 Budapest' Mátyás tér 15.

Telephelyei:
1084 Budapest, Német u. 17.19.
1084 Budapest, Józsefu. !5-l7.
1082 Budapest, Baross u. 81. fszt.5. sz.

1086 Budapest, Dankó u. 3-5.
1086 Budapest, Magdolna u. 4.

1 086 Budapest, Magdolna u. ?4-
1086 Budapest, Tolna Lajos u. 23.

1086 Budapest, Teleki L. tér 3.

1086 Budapest Szerdahelyi u. 19.

iroda
iroda
iľoda
géptĺíro|ó
karbantartó műhely
kiizĺisségi kert
közösségi kert
Ú3 ľetel.ĺ téri piac
parkoló

Äz alapítől okirat 2. pontjának helyébe az 
^|á.}bi 

szöveg lép:

2. A költségvetési szerv létľehozásáľól ľendelkező diintés:

Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiiletének 392ĺ|994. (X.11.)

száműhatźrozata.

Módosította: a 303/f007 (v. 06.) szźtmű képviselő-testĹileti határozat, a 27l?008 (I. 16.) számú

képviselő-testületi határozat, af34/f0|1. (V. l9.) szímri képviselő-testiileti hatźrozat, a408|f0||. (X.

zď.1szetlképviselő-testiileti hatrĺrozat, af23/2012. (VII. 05.), a 366/f0|3. (X.02.) számú képviselő-

testületi határozat és a 440120|3. (X[.04.) szźlmű képviselő-testtileti hatarozat.

Az a|apítő okirat 3. pontjának hetyébe az a|ábbi sziiveg lép:

A Magyarorszíg helyi tinkormányzatairól szóló 20ll. évi cLXxxX. törvény (a továbbiakban:

Mftv.'ż3. $ (5) bekezdés t. pontjá szerint: ,,a helyi közutak, kĺjĺerek és parkok kezelése, fejlesztése

és üzemeltetese''; a t6. päntja szerint ,,a kistermelöt őstermelők számára - jogszabályban

meghatarozott termékeik -. éńékesítési lehetőségeinek biĺosításą ideértve a héwégi árusítlĺs

lehetőségét is''



Az alapító okirat 4. pontja hetyébe aza|árbbiszňveg lép:

4. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

A Józsefváľosi Váľosiizemeltetési Szolgálat ďaptevékenysége:

- a vrásĺáľokróI, a piacokról, és a bevĺĺsárlóközpontokról szóló 55ĺ2009. (ttl. l3.) Korm. rendelet
szerint piac iizemeltetése: a, Uj Teleki téri piacot fenntaľtó Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuárosi onkormĺĺnyzat Képviselö-testĺilete által kijelölt, a piac vezntését, annak működtetésével,
tizemeltetésével kapcsolatos feladatokat látja el, a fenntartó nevében eljĺámi jogosult.

. Takarítja Józsefuĺáros köĺertileteit, biztosítja a hulladék ľendezett átmeneti elhelyezésének
feltételeit, mege|őzi az illegális hulladék-lerakrást.

- Gondoskodik a terek, parkok magas szintű élhetőségéről, fenntaľtja a növényzetet,
gondoskodik az utcabútorok és a szi|źtdburkolat kaľbantartásĺĺľól.

- Gondoskodik a kerület kezelésében lévő utak burkolatának karbantaľtlásáľól.
állagmegóvásáról, meguj ításĺíľól.

Koľmĺínyzati funkció:
megnevezése:

Al|alrhánartás szakágazati besorolasa:
Megnevezése:

066020
Vĺíros- kiizséggazdálkodĺĺs egyéb szolgáltatások

38 I 100
Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Szakmai alaptevékenységek kormányzati fu nkció szerinti megi elti lése:
Rövid időtartamú k<izfoglalkoztatrís
Staĺt-munka program- Téli köďogl a|koztatás
Hosszabb idotaľtamri kĺizfoglalkoztaüás
Út, autópálya építése
Nem veszélyes (települési) hul|adék vegyes (ömlesztett) beg1nĺjtése, száÄlrítás4
átrakása
Veszélyes hu lladék be g5nij tése, szÁ||ítźsa, átľakás a
Z<ildtertilet-keze[és

04If3l
04t232
041233
0451f0
05 1030

05 1050
066010

Vállalkozĺsi tevékenységet a költségvetési szeľv nem végez.

Äz a|apitő okiľat 7. pontjának első bekezdése hetyébe az a|áhbi szöveg lép:

7. A kłiltségvetési szerv vezetőjének kinevezésének ľendje:

A költségvetési szerv vezetőjét a kĺiza|kalmazottakĺő| szó|ő |99f. évi XXXilI. tĺirvény és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló l99f . évi Xxxlil. törvény végrehajtásráról a he|yi
önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél
szó|ő 77/|993. (v. l2.) Korm. rendelet rendelkezései alapjĺán a Budapest Főváros VIII. kertilet
Józsefuárosi Önkormrĺnyzat Képviselő-testĺilete hatfuozatbannevezi ki 5 éves hatźrozott időre, illetve
menti fel. A vezető fe|eft az egyéb munkáltatói jogokat az Mötv. 67. $ g) pontja a|apján a polgármester
gyakorolja.



A költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése, vag megbízÁsa, felmentése' vagy a

megbíás visszavonása, díjazźsźnak megállapítrása a polgármester hatáskörébe tartozik az

źt|lamháztartĺásľól szoló 20l l. évi cXCv törvény 9. $ (6) bekezdése alapján.

A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat - a költségvetési szeľv Szeľvezeti és

Miĺködési Szabáůyzatéban meghatiáĺozottak szerint - a költségvetési szerv vezetője gyakorolja a

gazdasági v ezętő kivételével.

Az alapító okirat 8. pontja helyébe aza|á.ů,biszöveg lép:

8. A költségvetési szeru foglalkoztatottjaĺra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megielölése:

- kĺjzalkalmazotti jogviszony, melyre a ktizalkalmazottak'rő| szólrő |992. évi XXXIII. törvény,
- 77/1993. (v. 12.) Koľmányrendęlet a kijza|ka|mazottak jogállásĺáról szóló |99f. éví xxxIII. törvény

végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes

költségvetési intézményeknél;
- egyéb (rnegbízási stb.) jogviszony, melyre a Polgári Törvénykĺinyvrĺĺl szóló 1959. évi [V. törvény és

a Polgári Törvénykonyvről szóló 20t3. v. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az a|apítő okiľat 9. pontjának helyébe aza|áhbi sziiveg Iép:

9. A feladat ellátását szolgáIó iinkoľmányzati vagyon:

- a Budapest VI[. kerület ingatlan-nyilvántartásban 35086 hrsz. alatt felvett 1055 m,

alapteľtiletíĺ ingatlanból |69,f m2, 1084 tsudapest, Máýás tér 15. sz. alatt található ingatlan

székh e lyként hasznźiata,
- a Budapest VIII. keriilet ingatlan-nyilvántaľtásban 357f3lilf7 hĺsz. alatt felvett 94 m2

alapterĺilettĺ' 1082 Budapest, Baross utca 8l. fszt. 5. sz. (megktizelítése Leonardo da V. u. flA.) a|afi

található ingatlan iroda, telephelyként va|ő hasznáiata,
- a Budapest VIII. kerü|et ingatlan-nyilvĺántartasban 35298 hĺsz. alatt felvett |970 m2

alaptertilehĺ, 1086 Budapest, V[I. kertilet Dankó u. 3-5. sz. a|att található géptároló, telephelyként

va|őhasznźiata,
- a Budapest VIII. kerĺilet ingatlan-nyilvántartásban 35f64 hľsz. alatt felvett f84 m2

alapteríiletíĺ, |082 Budapest, Magdolna u. 4. sz. alatt taláIható karbantartó mrihely, telephelyként való

haszná|ata,
- a Budapest VIII. kertilet ingatlan nyilvĺántaľtásban 352l8/A a|att felvett |7 m2 a|aptertiletĺĺ,

l084 Budapest, József u. 15-1,7. sz. a|atttalálható iroda, telephelyként va|őhasznáiata,
- l084 Budapest, Német u. l7-l9. sz. alatti ingatlan (35f|7l|lN|,35217/IlN4,352|7l|lN|6,
352|7/|/N3, 35f17l|/N2|.) (közös használatu helyiség a Józsęfuárosi Parkolás-üzemeltetési

Szolgálattal és a Polgármesteri Hivatallal)
- a Budapest VIII. kerĺilet ingatlan nyilvántaľtásban 35339. hrsz. alatt felvett 722 m.

alapterülettĺ, 108ó Budapest, Magdolna u. 24. sz. a|att található telek, közösségi kertként való

haszná|ata,
- aBudapest VIII. kerület ingatlan nyilvántartásban34934 hrsz. alatt felvett 606 m, alapterületű,

1086 Budapest, Tolnai Lajos u. f3. sz. alatt található telek, közösségi kertként való használata,

- a Budapest VIII. kerület ingatlan nyilvántartásban 35|ńlll. hrsz. alatt felvett 3795 m2

alapterületíĺ, 1086 Budapest, Teleki Lásztő tér 3. sz. alatt található ingatlan piacként való használata'
. vawoni értékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszere|ések, járművek stb.)

leltár szerint.

A vagyon feletti rendelkezésre a Budapest Fővĺíros VIII. keriilet Józsefuárosi onkormányzat

Képviselő.testtilete által alkotott rendeletekben meghatározott. szabä|yok irányadók.



Záradékz

Jelen alapító okiratot módosító okirat tartalmában megfelel a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuárosi Önkormĺĺnyzat Képviselő-testĺilete źt|ta| a ....,.ĺfo14. (xĺ.oł.) számri határoz-atáva|
elfogadott egységes szerkezetű a|apítő okiratnak.

Jelen módosÍto okirat 2015. január 0t. napjától hatrĺlyos.

Budapest, 2014. december.....

Danada-Rimán Edina
jegyző

dľ. Kocsis I\{:ĺté
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2. melléklet
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l084 Budapest, Mátyrás tér 15.
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SZERVEZETI Es ľĺÚrouľsl SZABÁLYZAT 
^

Jóváhagyta:

Budapest Fővĺáľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkormĺĺnyzat Képvisęlő-testtilete a ....lf0|'4.
(XII. 04. ) szárrlű hatźroz.atźya|

dľ. Kocsis ildáté
polgármesteľ

SZoLGÁLAT

Budapest, 2014. december .....



I. Altalános rendelkezések

1. A Szeľvezeti és Működésĺ Szabályzat célja, hatáIya
A Szewezeti és Mfüi'dési Szabźtyzat (a továbbiakban: SZMSZ) a Budapest Fővaľos VIII.
kerület Józsefuáľosi onkormrányzat, Józsefuiírosi Vĺáĺosĺizemeltetési Szolgálat (a
továbbiakban: JVSZ l nténnény) költségvetési szervként mfüĺidő szervezetitagozódĺĺsĺínak,
feladatainak és tevékenységi ktirének, munkiiltatói, gazdálkodasi ľendjének elsődleges
szabályozása. Az sZMsZ hatĺálya az lntézmény minden köza|ka|mazottjźra (a továbbiakban:
dolgozó) kiterjed.

Az sZMsZ az á||anháztarĺĺsról szőIő 2011. évi CXCV törvény 10. $ (5) bekezdése ďapjrán
keľtilt megalkotásra, figyelemmel az államhźztartásrő| szóló tĺjrvény végrehajtősára kiadott
36812011. (XII.31') Korm. rendelet 13. $-ában meghatiĺrozott kĺitelező taľtalmi elemekre.

Az sZMsZ-t az intézmény honlapjánkozé kell tenni, papíralapri elérhetőségét székhelyén
biaosítani kell.

2. Äzintézmény meghatározása,jogállása, tevékenységeiazatapító okiľat szeľĺnt

Az intézmény neve: 
Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat

Az intézmény Alapító okiľatiínak vonatkozó adatai:
Azintéztĺény alapításának időpontja: 1994. november 0l.
Az a|apítő okirat kelte: 1994. október 1 l.
Az a|apító okiľatot elfo gadó hatánozat száma: 3 92 / L 9 9 4. (X. l l . )
Az intézmény töľzskĺinyvi azonosító száma: 67 9 | 43
Az a|apítő okirat utolsó módosítĺĺsának kelte: 2014. december 05.

Az intézmény székhelye :

1084 Budapest, VIII. kerĹilet Mátyas téľ 15.

Az ntézmény főbb elérhetőségei:

Levelezési cím: l084 Budapest Mátyás tér 15.
Elektronikus levelezési cím : info@jvsz8.hu
Weboldal:
Telefonszám:
Fax szám:

Az intézmény te lephelye i :

http:i/wwwjkfrsz.hu/
06-r-782-3537
06-t-799-4213

1084 Budapest, Német u. |7-19. iroda
(Józsefuĺírosi Parkolás-tizemeltetési Szolgálat székhelye, ktizĺjs haszná|atta|)
l084 Buđapest' József u . 15-|7. |7m2 iroda' 1082 Budapest, Baross u. 8 I . fszt. 5. sz. iroda
1086 Budapest, Dankó u. 3-5'
I 086 Budapest, Magdolna u. 2.

géptĺároló

kaĺbantartó műhelv



1086 Budapest Magdo|na u' 24. köziisségi kert
1086 Budapest To|nai Lajos u. 23. közösségi kert
1086 Budapest Teleki ĹĺoĄd te, g. Ú; releti téri piac
1086 Budapes| Szeľdahelyi u. 19. paľkoló
1084 Budapest Déľi Miksa u. 3. iroda

Az intézmény számlas zétmu,

1 4 1 003 09- I 906324f-01000003

Azintézmény adószáma:

169236s6-2-4f

Azintézmény alapítőja: -
Budapest Fővĺáros VtrII. keľület Józsefuĺĺľosi onkormányzat Képviselő-testülete
Budapest VIII. kerület Baross u. 63-67.

Az iĺtézmény irĺĺnyító szerve :

Budapest Fővĺáĺos VIII. kerület Józsefuĺĺrosi onkoľmanyzat Képviselő-testĺilete
Budapest VIII. kerület Baross utca63-67.

3. A JVSZ alaptevékenységei

Azíntézményáltalellátott, jogszabálybaĺlmeghatźrozottköďeladat:

- Magyaľország helyi ĺinkormĺíĺlyzatairőI szóló f}t|. évi CL)ofiIX. tĺirvény (a
továbbiakban: Mĺitv.) 23. $ (5) bekezdés 1. pontja szerint a helyi kĺĺzutak, kĺizterek és parkok

kezelése, fejlesztése és tizemeltetése; a 16. pontja szeńnt a kisteľmelők, ősterme|ok szálmźra -

jogszabrĺlyban meghaüíľozott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosításą iđeéľtve a

hétvégi árusítís lehetőségét is; melyek az aIapitő kĺitelező és önként váIlalt feladatai.

. a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55|2009. (I[. l3.) Korm. rendelet szerint
piac iizemeltetése: a' Ú3 ľeleki téri piacot fenntartó Budapest Fővráros VIII. kerület Józsefuarosi

onkormányzat Képviselő-testiilete áital kijelölt, a piac vezetésé! annak működtetésével,

iĺzemeltetésével kapcsolatos feladatokat|áújael, a fenntartó nevében eljĺĺrni jogosult.

- Takaľítja Józsefuaros köztertileteit, biztosítja a hulladék rendezett átmeneti elhelyezésének

feltételeit, mege|ózi az illegális hulladék-lerakást.

. Gondoskodik a terek, parkok magas szinttĺ élhetőségéľől, fenntaľtja a ntĺvényzetet,

gondoskodik az utcabútorok és a sziliĺrd burkolat karbantartásĺĺról.

. Gondoskodik a keriilet kezelésében lévő utak burkolatĺínak karbantartásáról,

állagmegóv ásárőI, megúj ításfuól.

3.1 Azintézmény aziľányító szelT kĺiliĺn határozatai alapján ellátandó feladatai

A JVSZ az alapevékenységének e||źúasa keľetében végzi a,,Budapest-Józsefuaros, Magdolna

Negyed Pľogram III. Integrrĺlt szociális varosrehabilit'ĺciós Program''-hoz (a továbbiakban:

MNPIII), valamint annak fenntartási időszakahoz kapcsolódó feladatokat. Ezen belül



különösen a ,,Tl Épület.felúj itÁshoz kapcsolódó, a lakosság bevonĺsát segítő programok''
kapcsiín a ,,T|l1 Tłĺľsadďmi akciók megszervezése (lomtďanítás, parkok takaľítasa)'' és a
,,TI/2 Helyi köľnyezettudatosság elősegítése (zöld udvarok kiďakítĺísa)'' pľojektek
végľehajtasát, valamint a ,,T3l2 Szomszédsági rendőr program'' végrehajtasához kapcsolódó
tĺnkormĺínyzati feladatokat, amelyeket az MNPIII Tĺímogatási szeľződése, és ennek
végľehajtásźůloz kapcsolódó, a Budapesti Rendőr.ftikapitanysággď kiitött szerződés és
egyiittmfütĺdési megállapodás szabźl|yoz. Ilyen feladatok kĺiltintisen a kommunikációs,
konfliktuskezelési, szociilís ismeretckct oktató szakcmbcrck bcszcľzósi eljárrĺsrĺnat
bonyolítása, nýtó rendezvény, maĺketing anyagok beszerzése, takossági szabadidős
rendezvények szervezése, és kapcsolódó beszerzései a szomszédsági jaľőr megkiilĺinbozteto
jelzésének elkészíttetéséhez kapcsolódó beszeľzések, valamint a jĺírőľszolgálat rendőľi
végľehajtásanak ellenőľzésével és kapcsolattaľtassal összefiiggő feladatok.

Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuríĺosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete a 8l2O|3.
(I.23.) számú hatáĺozatában elfogadta [módosított a65lfO|3. (II.f7.), a 463/}0|3.(XII.18.), az
58120|4. (IV.23.) sziĺmú hatáĺozatl az MNPIII. projekt megvalósításában ľésztvevő
szervezetęk egyiittmfüĺidési ľendszeľét, oly módon, holy a T1l3 Lakossági tájékoztatás,
tanácsadás projektelemet a szomszédsági házfe|rigyelő feladat és programelem megvalósító
szervezete a Józsefuĺĺrosi Közteriilet.felügyelet és Vĺíľosiizemeltetési Szolgĺlat (a
továbbiakban: JKFVS Z) a,,T l 13 Szomszédsági házfelügyelők'' esetében.

Az MNPIII végrehajtísát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint üímogató képviseletében
eljáró Pro Regio Kĺlzép-Magytországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit
Kcizhasznú Koľlátolt felelősségií társaság, mint kĺjzremúködő szeľvezetés a Budapest Fővlíros
VIII. keľĹilęt Józsefuárosi onkoľmĺĺnyzat, mint kedvezményezett kozłłtt 20l3. január 3O-źn
a|áírt Támogatasi szerzł5dés és annak mellékletei szabá|yozzák (azonositő szźtm: KMOP-
5.1.1 /B-12-k-2012-000 1).
A JVSZ tevékenységi kĺiľében megvalósuló projekteket a Tiĺmogatźsi szeruődés és a Budapest
Józsefuáľosi onkormĺnyzat Képviselő-testĹiletének dĺintései, kůilönĺisen a 8l2O|3. (I23.)
szźtmu hatźlrozat 1. pontjábarr elfogadott, a ,,Magdolna Negyed Progľam III. pľojekt
megvalósítĺísában résztvevő szervezetek egyiittľnfüĺidési rendszeľe'' alapján hajtja végre. A
felsorolt szolgáItatésok részletes leíľrĺsai a Tĺímogatási szeruődés mellékletétképezó,,Teljes
Akcióteľiileti Teľv 3/b ktitet''- ę fnftgknazza.
A6512013. (II.27.) szímú képviselő.testtileti hatfuozat alapjĺĺn e feladatellátźshatźrozott időľe
_2015. május 30-ig _ szól.

A JVSZ az alaptevékenységének ellátĺĺsa keretében _ atlhoz kapcsolódó an - végzi a
kertiletgondnoki rendszer működtetését, azabbarlközreműködő személyek foglalkoztatásźtval,
a rendszer ellátásával kapcsolatos feladatokat.
A347/20|3. (IX.18.) képviselő-testtileti határozathatźrozza meg afe|adatellátást.

A JVSZ az a|aptevékenységének ellátĺása keretében _ abhoz kapcsolódó an - végzi az
őstermelők, kisteľmelők számára létrehozott Palotanegyedi Gyulai Pál utcai Termelő Piac, a
Bláthy ottó 36-40. szám előtti Termelői Piac és a Szeľdahelyi utca 19. szám alatti idény
j ellegű piac mfütidtetésével kapcsolatos feladatokat'
A 2Ż5ĺ20I3.(VI.05.) szźlmű, 47|l20l3.(ilI.l8.) szárrlí és a |7|/2014. ryIrl.Z7.) samtl
képviselő-testiileti hatźttozat hatźr ozza meg'a feladat ellátást.

4. Äz intézmény feladatainak szakfeladat szerinti besorolása

Kormźtnyzati funkció: 066020



megnevezése: Vĺĺros- községgazdálkodrás egyéb szolgĺĺltaüĺsok

A||aĺnheztaltł,sszakágazatibesoroliása: 38lt00
Megnevezése: Nem veszélyes hulladék gyujtése

Szaknrai alaptevékenységek kormányzati fu nkció szerinti mcgieltilés:

04|231 Rövid időtartamú ktizfoglalkoztatĺĺs
041232 Start-munka progÍam- Téli kozfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú köďoglalkoztatás
o45lr2o Ú! autópálya építése
051030 Nem veszélyes (teleptilési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szźń|itása,

átrakĺása
051050 Veszélyeshulladékbeg1riĺjtése, száů|ítźsuátrakása
066010 Zöldterület-kezelés

Vállalkozasi tevékenységet a költségvetési szerv nem végez.

5. Az alaptevékenységét szabá.Jyoző jogszabályok:

Törvények:

o Magyarország helyi önkormlĺnyzatairőIsző|ő 20|1. évi CL)O(IX. töľvény (Mötv.)
o a szźtmvitęlről szóló 2000. évi C. tĺirvény
. az á||afi.IháztaÍtásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
o a közúti kĺizlekedésről szóló l988. évi [. törvény
. anemzeti vagyonról szól 20l1. évi cXCu. töľvény
. azélelmiszerláncról és hatósági felĹigyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
. az információs önrendelkezési jogról és az infoľmációszabadságrő| sző|ő 20I|. évi

CXII. törvény
. az állatok védelmérőlés kíméletéľől szóló 1998. évi )O(VIII. töľvény
o a hulladékról szóló 20If. évi CLXxxV. törvény
. az épített kömyezet alakítĺĺsaľól és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tĺiľvény
. a Polgari törvénykönyvľőt szóló 1959. évi IV. tĺirvény és a Polgari Törvénykĺĺnyvľől

szőIő20|.3. évi V. törvény
o a munkavédelemĺől szóló 1993. évi XCil törvény
o a közbeszerzésekről sżóló 2011. évi CVilI. törvény
o akoza|kalmazottak jogállasáról szóló 1992. évi ĐoilIl. tiiľvény (Kjt.)

Koľmányrendeletek:

. eg. államhĺáztartásról szóló 20|I. évi CXCV tĺirvény vég1ehajtasáról szóló

368lf011.(XII.3 1 .) Korm. rendelet (Ávr.)
o a költségvetési szeľvek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséró| szóló

37 0/2011 .(XII.3 1.) Korm. rendelet
. az źi|amhánartLĺs szĺĺmvite|érő| sző|ô 4120|3. (I.1 l.) Korm. rendelet
o a kozéptilétek fellobogózrĺsĺínak egyes kérdéseiről sző|ő 13212000. (VII. 14.) Koľm.

rendelet
o a kĺjzúti ktĺzlekedési előéleti pontľendszenől szóló 2000. évi CXXVII. törvény

végrehaj tás źről sző|ő 236 12;000. (XII. 23.) Korm. rendelet



. az euľópai zász|ő és az európai lobogó használatĺának részletes szabá|yairól szóló
30812004. (XI. 13.) Korm. ľendelet

o a viísárokľól, a piacokľól, és a bevrásarlóktizpontokról sző|ő 55lf009. (III.13.) Koľm.
rendelet

o 30/1988. (Iv. 21.) MT rendelet a ki'zuti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
végrehajtásráĺól

o a Fővarosi onkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, kĺizutak és közteriiletek
kijelöléséről szóló 43212012. CXII. 29.) Korm. rendelet

o a kĺizďkalmazottak jogállĺĺsĺíľól szóló 1992. évi )ooilIl tĺirvény végrehajtásárći a
helyi ĺinkoľmĺínyzatok á|ta|' fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes
költségvetési intézményeknél szóló 77lt993. (V. 12.) Korm.rendelet

Miniszteri rendeletek:

o 4|/|997.(v.28.) FM renđelet az A||ategészségügyi Szabźiyzat kiadasrĺľól az A||at-
e g észs é gü g y i Szabéily zat kiadást ő1 szó ló

o I/|986. (II. 21.) Évľĺ-Bĺiľĺ egyĹittes rendelet akoztisztasággal és a telepiilési szilrárd
hulladékkal összefiiggő tevékenységelaől

o lll975. (il. 5.) KPM_BM együttes rendelet akoztttiközlekedés szabáIyaftő|
o 65/|999. (Xil. 22.) EiiM rendelet a munkavĺíllalók munkahelyen tĺirténő egyéni

védőeszkĺjz használatĺának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiľől
o Il/2003. (x. l2.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági

szabá|yzatfuő|
o a koľményzati funkciók, źů|amhánartźsi szakfeladatok és szakágazatok osztályozási

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

Fővĺĺĺosi kĺizgyulési rendeletek:

o |0/2005. (IIr. 8.) Főv. Kgy. rendelet a ffivarosi ztildfelületi ľendszerbe tartoző
zöldteľiiletek és zöldfeltiletek védelméről, hasznáIatźnő|' fenntartásĺíról és
fejlesztéséről

o 5/|998. (II. 27.) Főv. Kgy. rendelet a váiasztźsi plakátok egyes középiileteken és a
közteľĹilet meghatźrozott ľészein töľténő elhelyezésének tilalmáról

C 58/|994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet egyes ffivĺĺrosi önkormĺányzati jelképek
haszná|atźlrőI

o 48/1994. (Vm. l.) Főv. Kgy. renđelet a főváros kĺiztisztas ágźľlő|
o |4/|993. (IV. 30.) Főv. Kgy. ľendelet a kiemelt kĺizcélú zöldteľületekľől
o 8/|99|. (III. 2ĺ.) Főv. Kgy. rendelet a kĺizepületek és köĺeľületek fellobogózźsárő|

onkormán y zati rcndeletek : 
.

o 62/2007. (XI. l3.) ĺinkomrźnyzati rendelet a kĺizeľĹiletek, ingatlanok rendjéről és a
köztisztaságrő|

6. A JVSZ önálló jogi személy.

7.A JvsZ az onkormźnyzat źůtal alapított kĺĺltségvetési szerv. Jóváhagyott költségvetésén
belül a mindenkori haüĺlyos jogszabá|yi keretek köz<itt ĺinállóan múködik, és gazdálkodik. E
tevékenységen belül önálló bér és munkaerő gazdálkodási jogkörrel rendelkezik.



Tevékenységének elláĺ{sĺłhoz a szĹikséges fonĺĺst az itźnyítő, fenntartó kĺiltségvetési
trámogatasa és az alapító okiratban meghatározott feladatokból saját bevételei bixosítják.
PénzĹigyi és gazdálkod.ási feladatait a koltségvetési szervek kĺiltségvetési, gazdálkodrĺsi
előírasai szerint végn.

8.A gazdelkodłás általános vitelénél a mindenkoń hatlályos jogszabá|yok rendelkezesei szerint
kell eljĺíľni. A hatrĺIyos jogszabĺílyok előínásainak megfelelően az ahaptevékenységbe tartoző
pénzĺigyi, gazdasátg és egyéb feladatait önálló hat,ásk<ĺnel |átja e|, a ńbimtt vagyonnal
ĺĺnállóan gazdálkodik, kötelezettségeinek teljesítéséért felelősség teľheli.

9.A JVSZ képviseletét azigazgatő, mint a költségvetési szeľv vezetóje|átjael, aki e jogkörét
esetenként' YdW az ĺigyek meghatáttozott csoportjáranézve avonatkozó jogszabĺĺlyok keretei
közĺitt átruhĺŁhatja. Kiadmĺĺnyozásraazigazgató, tívollétében vagy akadá|yoztatásaesetén az
igazgató-helyettes,agazdaságivezeto,azoperutivvezętő jogosult.

10.A IVSZ az lrányítő szervlfenntartő á\tai meghatiírozott iľányeivek alapjĺán késziti e|' az
intézmény ktiltségvetési tervezetét és kĹildi meg a fenntaľtó által kijelĺĺlt szervezetnek.

11.A JVSZ a Képviselő-testiilet által jóváhagyott intézményi költségvetési keretszámok és a
jogszabályok, valamint a fenntaľtó által meghatfuozattak figyelembevétele alapjrán źi|ítja
össze elemi költségvetését.

|2.A JvsZ a saját költség-zetése és gazdálkodási hataskĺirébe utalt feladatok és előiľĺínyzatok
tekintetében e|óirźnyzat felhasználási jog illeti meg. A szabályos gazdrílkodásért a JVSZ
igazgatőja felelős.

13. A kĺiltségvetésben jóvĺĺhagyott kĺiltségvetési e|óiĺźnyzat módosítĺsi hatĺáskĺirt a magasabb
szintii jogszabá|yokon feliil az onkormźnyzat mindenkori kĺiltségvetéséről szóló rendelet
szabáĺ|yozza. Az intéznény rij feladatot k'lzaró|ag a Képviselő-testiilet döntése és kĺiltségvetési
fedezetének megielĺilésével, biztosításáva| végezhet. A Képviselő-testiilet a feLadatváItozást,
költségvetési előirányzat módosításthatźlrozattal l vagy költségvetési rendęletében fogadja el.
A hatán ozat a kö ltsé gvetési rendeletb en áN ezetésre keľül.

14. A JVSZ magasabb szintrĺ jogszabály előírĺĺsa a|apján köteles havi bontĺísban éves
költségvetési felhasználĺĺsi ütemtervet és likvid tervet készíteni, artit az évközi előiráĺyzat
módosítasokkal és teljesítésekkel aktualizĺĺlni kell, továbbá negyedévenként pénzfoľgalmi
jelentést, feléves és éves ktiltségvetési beszámolót készíteni mindazon költséghelyek,
címĺendek e|őirányzatainak felhasznáiźsźtrő|, amelyeknek a pévugyi nyilvrĺntartását vezeti.
Ezen felül azirźnyítô szeÍv azintézménýől más kimutatást és nyilvántaľtast kérhet.

15. A JVSZ vezetojét(igazgatőját) akoza|kalmazottak jogállásĺĺľól szóló 1992. éví )C(XIII.
ttiľvÚlry és a ktjzzrlkallnazotĺak jugállásáról szÚlÚ |992. évi XXXIII. ttirvélry vúgrelrajtrłs,arű|a
helyi önkormányzatok által fenntaľtott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési
iĺtézményeknél szóló 77l|993. (V. l2.) Korm. rendelet rendelkezései alapjĺán a Budapest
Főviĺros VIII. keriilet Józsefuĺĺrosi onkormányzat Képviselő-testülete |ntźrozatban nevęzi ki
5 éves hatĺĺrozott időre, illetve menti fel. A vezető (igazgatő) fe|ętt az egyéb munkáltatói
jogokat az Mtitv. 67. $ g) pontja alapjana polgĺĺrmester gyakorolja.



16. A JVSZ gazdasági vezetőjénekkinevezése,vagy megbízÍsa, felmentése,vagy amegbizás
visszavonása, díjazásźLnak megállapítlása a polgrírmesteľ hataskĺirébe tartozik az
á|IaÍnháztartasról szóló 2011. évi CXCV törvény 9. $ (6) bekezdése alapjĺĺn.
A dolgozók felett a munkĺĺltatói jogokat _ az intézmény Alapító okiratában meghatarozottak
szerint _ az intézmény vezctője gyakorolj a a gazdasági vezető kivételével.

|7. A JVSZ vezetóje _ a gazdaságvezető kivételével - kinevezési okmanybanmeghatźrozza
az adott beosztiás (munkakiir) bettiltéséhez szfüséges iskolai végzettséget (képesítési
követelményt)'

18. Az ďkalmazottak jogviszonyára a Kjt-ben és a közďkalmazottak jog'íllásáľól sző|ő 1992.
évi )ooilIl. ttirvény végrehajtĺĺsźró| a helyi önkormźnyzatok áltď fenntartott szolgáltató
feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél szóló 77lI993. (v.12.) Korm.
rendeletben foglaltak az irĺányadók.

19.A Képviselő-testtilet évente egy alkalommal áttekinti a JVSZ mfüödését és megtárgyalja
az éves tevékenységet tartalmazó íľásos beszámolót, melyet az igazgatő készít el a tĺrgyévet
követő év januĺíľ 3l-ig.

20.A Képviselő-testtilet, a JVSZ feladatváltoziĺsa esetén, illetve a feladat hatékonyabb ellátása
éľdekében _ az alapitó okiľat módosításával egyidejűleg _ átszervezÁetí, illetve módosíthatja
tevékenységi körét.

21.A JvsZ saját döntésével az alapító által meghatźnozott feladat- és mfüödési kĺirét nem
vá|toztathatja meg. A szźtmźra Képviselő-testületi döntéssel meghatźrozott tĺjbblet feladatok
végrehajtásĺĺnak szabát|yozźsa igazgatői utasítĺísban is tĺiľténhet. E kcirben az igazgatő
utasításában hatátrozhatja meg különĺisen: a tĺjbblet feladatok ellátásának módját
(munkaidőben, vagy a rendes munkaiđőn túl töľténjen munkavégzés, rendkívüli munkaidő,
célfeladat kitűzés, stb.) a résztvevők kijel<ilését, a végrehajtás során nýjtott teljesítrnényük
éĺtékelésének szempontjait, mindezeknek megfelelóen dijazÁsuk szabályait (céljutalom' a
kereset kiegészítés más lehetőségei).

fz.A JVSZ összességében és szewezeti egység.enként eĺgedéIyezett álláshelyeit
(munkaktirökeQ számszeriĺen a szervezeti ábra (|. szźnrú melléklet) tartalmazza. Az
intézmény összesen 138 engedé|yezett ĺíĺláshellyel rendelkezik, ebből 138 fłi Kjt. szerinti
foglalkoztatott.

II. A JVSZ szervezeti felépítése

1. A szervezeti egységek felépítése

l.|..Azlgazgatőság

Äz igazgatĺó kiizvetlenül, és az álta|ános igazgató-helyettesen keľesztiit iľányítja alábbi
v ezetőket, illetve teľületet:

- ígazgató-helyettes
- Gazdasági szewezet



- opeľatív szęwez-et
- Személyiigy (személyiigyi vezető,személytigyi üg7intézők)
- Ellenőrök

1.1.1 Gazdasági Szervezet felĘítése

A Gazdasági vęzeÍő irányítja es vęzeti a

- pénziigyiťoelőadóbo|'
- pénzngĺi előadókbó|,
. gazdaságifőelőadóból'
- könyvelőből,
- pénztáľosból,

álló gazdas ági szetv ezetet.

Az Aw. 11. $ (6) bekezdése éľtelmében a gazdasági vezető a feladatait a kĺiltségvetési szerv
vezetőjének közvetlen vezetése és ellenőrzése mellett látja el. A gazdasági vęzető az źt|talra

ellátott feladatok tekintetében a költségvetési szerv vezetőjének helyettese abban az esetben

is, ha munkakciri elnevezése, beosztĺísa ezt nem jelĺĺli.

1.1.2. Operatív Szervezet felépítése

Azoperatív vezetó irányítja es vezeti a

- keľületőri csoportvezntőń|
- azigazgatőítitkáľnőből'
- azanyagbeszerzóbő|,
. a műszaki ellenőľből,
- adiszpécser-informatikusból,
. közmunka.koordinátorból,
- keľületőľökből
- kézbesítőbő|

źitrő szervezetet'

1.2. 

^ 
Váľos ĺizem eltetési Szenezet felépítés e

A Vĺáľosiizemeltetési vezető inĺnyítja és vezetí a

- Szakmai Központból, ide értve a szakmai központ vezetőbő|,karbantartási vezetőből,
kaľbantaľtókból, karbantartó-ľaktáľosból, karbantartó-segédekből,

- Köztisztasági Központból, ide értve a köztisztasági központ vezętőbő|, telephely-
vezetőbő|, telephely-vezető helyettesből, csoportvezetőkből, gépkocsivezető-

takaľítókból, takaľítókból,
- Keľtészetből, ide értve a fókertészből, kertészekből, parkfenntartókból,
- Ú.i Teleki téri piacbol, ide értve a piacvezetőbó|, piacvezető-helyettesekből,

adminisztrátoľból, piactakarítókból,
- vaľostizemeltetési vezető ktizvetlen iľanyítĺísa a|att áI|ő asszisztensekből

á||ő szervezetet.

2. Ä szervezeti egységek feladataĺ



2.1. Av lgazgatóság feladata: a ktiltségvetési szeľv iĺĺányítási, koordinációs és
szeľvezesi feladatainak ellát.ĺsą biztosítja a IVSZ feladat-ellátásának adminisztratív
és gazdĺálkodasi hátterét. Ellátja az adminisztatív, ezen beltil tigykezeléssel,
adatkezeléssel, szeméLyzeti és munkaügyi, fegyelmi, lcíľtérítési' jogr ügyekkel,
panaszokkal, bejelentésekkel kapcsolatos feladatokat vďamint az ellenőri
feladatokat.

2.|'.1. A Gazdasági Szeľvezet feladata:
. a költségvetési szerv mfüĺidtetésével, tizemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátĺĺsa,

a költségvetés tervezése,
- amíĺködéshez sziikséges pérue|láiés,pénzkeze|és biztosítása,apénztźr mfüĺidtetése
- az elóirányzatok módosításiának, átcsoportosításrĺnak és felhasználásanak (a

továbbiakban egyĹitt: gazdálkodĺás) végrehajtasa,
- a finanszirozźsi feladatok teljesítése,
- a kötelezettségvállaléshozkapcsolódó pénzĹigyi e||Ąegyzési feladatok ellrźúźsa,
- az utalvĺĺnyozĺshoz kapcsolódó érvényesítési feladatok ellátása
- az adatszolgĺĺltatási, és besziĺmolĺĺsi feladatok teljesítése,
- a vagyon használatával, és védelmével összefüggő feladatok teljesítése,
- a pénzügyi, számviteli ľend betartĺása. a pénzljgyi' számviteli nýlvĺántaľtasok

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

2.1.2 
^z 

opeľatív Szervezet feladatai:
- Az intézmény igazgatői titkárnői feladatokat el|źftja a postai és elektronikus

küldemények érkeztetése, továbbítiĺsa, az íĺtézményi kézbesítés megszervezése, e
feladatokhoz kapcsolódó rendszer műkĺidtetése, valamint

. az intézménybe érkezo panaszok, bejelentések fogadĺísą azok elsődleges kivizsgálást
és adatszolgáltatĺíst követően soron kívĹil töľténő továbbítĺĺsa az áita|źnos igazgatő-
helyettes tészére,

- az intézĺnény diszpécser, informatikusi, és közmunka koordinátori feladatainak
ellátiísa, az atlhoz szfüséges feltételek biztosítłása,

- az any agbeszerzéssel kapcsolatos feladatok szerv ezése, ellátiłsa,
- a műszaki ellenőri feladatok meghatĺĺľozasa, azok ellenőľzése,
- az intézmény más szervezeti egységeivel _ különösęn a varostizemeltetési szewezettel,

szoľos kapcsolat kialakítĺĺsa, sziikség szerint tevékenységiikfiöz koordinációs,
logisztikai tĺímogatas biztosítása.

- Keľületőrség:
a) az onkormányzat tulajdonában lévő közterületek mutáĺgyai, parkok és ťerek

felszerelései, novényzet, épületek, az ĺinkoľmźnyzati vagyon részétképező egyéb
do l gok orzése, átl|agźnak me góviása,

b) illegĺĺlis hulladék elhelyezések felderítése, a ťelügyelői intézkedést nem igénylő
esetekben észlelés, információadas,

c) jogséľtések, jogellenes cselekmények személyes jelenléttel történő
megakadályozása,

d) a jogsértő magatartások elkövetőivel szemben a jogellenes magataľtás
me gsztintetés ére felhív źs a|kalmazása,

e) a felĹigyelők életének, egészségének, testi épségének védelme,
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Đ részvétel a kcizlekedésrendészeti feladatok elláĹásában.

2.3.A Váľosĺizemeltetési Szervezet feladatai:
- A Szakmai Kĺĺzpont ellátja a WSZ kiizteľiileti vagyonvédelemmel, ĺĺllagmegóvással

összefüggő műszaki szakmai feladatait.
- A Kĺiztiszüasági Központ ellátja aIYSZ a köztertileti köztisztasági feladatait.
- Az lii ľelelĺi téľi piac: ĺz ť-ĺ1 Teleki téri piacot fenntartó az onkoľm ányz'at źt|ta|

kijel<ilt a piac vezetését, annak működtetésével kapcsolatos feladatokat |źtja e|, a
fenntartó nevében eljáľni jogosult a kiilĺin szabályzat szerint.
Ellátja az őstermelők, kistermelők számára az örlkormźnyzat źlta| létrehozott teľmelő
piac(ok) működtetésével kapcsolatos feladatokat.

. A Kertészet e||átja az <inkormányzat fulajdonában és/vagy kezelésében lévő
kĺiztertiletek kertészeti, fa- és parkfenntartĺísi feladatait, küliinös tekintettel a
környezetvédelmi szempontokľą valamint aÍra. hogy a Józsefurírosban lévő
zöldfelületek lehetőség szeńnt nĺivekedjenek, ezze| az egészségesebb kĺirnyezetet
biĺosítva.

- az intézmény más szervezeti egységeivel - ktil<jnösen a várostizemeltetési szervezette|
szoros kapcsolat kialakít.ĺsą sztikség szerint tevékenységiikhöz koordinációs,
logisztikai támogatás biztosítrása.

2.4.Szerv ezeti egys égek ktiztitti kapcsolattartás ľendj e

Az igazgatő á|ta|, az általrános igazgatő-helyettes és a szewezeti egységek vezętői
részvételével, heti - szfüség szerint napi - rendszerességgel tartott vęzetoi értekez|et keľetein
belül tájékoztatjźl< egymĺíst az adott időszak fontos kérdéseiről, és egyeztetnek a tĺĺbb
szeryezeti egységet érintő feladatok végrehajtrísi rendjéről. Az értekezleten elhangzott
feladatok, továbbá az igazgatői utasítĺĺsok végľehajtásátbarl résztvevő, külĺinboző szervezeti
egységek munkatĺĺrsai személyesen, elekhonikus úton és telefonon tartanak kapcsolatot. Az
értekezletek dokumentálásáľól ktiliin utasítiĺsra azźt|ta|źnosigazgatő.helyettes gondoskodik.

III. A JvsZ vezetése és avezetők feladatai' hatáskiiľei

l. Azlgazgató feladatai
. A JVSZ ügyeiben ĺinállóan és egyszemélyi felelősséggel dönt a hauílyos jogszabályok
keretein belül.
- Felelős az intézmény tevékenységéért, működésééľt és gazdáIkodĺásáéľt.
- Képviseli a JvSZ-t kiilső szervek előtt, gyakorolja a kiadmĺnyozási jogot, részt vesz a
képviselő-testületi Ĺiléseken, bizottsági tiléséken, éľtekezleteken.
- Tervezi, szeÍvezi, nźnyítja és ellenőľzi a JVSZ szakmai, gazdasági működésének
valamermyi teruletét. Ennek keretében jővéhagyja az intézĺrÉny éves munkatervét, illetve
pénzügyi, illetve szakmai beszámolóját.
- Gyakorolja a munkáltatói jogokat.
- El|átja a ĺYSZ mfüödését érintő jogszabályokban, önkoľmanyzati döntésekben a
vezető részére előírt feladatokat.
- Elkészíti a JVĘZ ktjtelezően előírt szabźllyzatait, ľendelkezéseit, kapcsolatot tart a
tiĺľsintézményekkel, helyi szakm ai szervezetekkel.
- Irĺĺnyítja - az áitalźnos igazgatő-helyettes bevonĺĺsával -, a gazdasźlgi vezető, az
operatív vezető, a közteľiilet.felügyeleti vezetó, városiizemeltetési vezető által iľanyított
szervezeteket, vďamint és a szeméIyĹigyi v ezető munkáját.
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- Jóváhagyja és kiadja a penztigyi-költségvetési gazdálkodrásra vonatkozó valameľľryi
szabźtlyzatot.
- Elkészíti az intémény kockźzat kezelési szabáÄyr'ati rendjét, valamint az lntézméĺy
működésévelösszefü ggökötelezőszabéilyzatokat.
- Az intéznény tevékenységének ellátásríľa vonatkozóan saját hatáskörben igazgatői
utasítrĺst adhat ki a mindenkori jogszabályok és azirźnyttó szerv döntéseiben foglďtak keretei
között.
. Kiilönböző módszeľękkel felüĺró-segítő jelleggel ellerrőrzi a vezetői beosztrísa alá
tartoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összefüggő szabáIyok érvényesiilését.
- Javaslatot teszafenntaľtónak azSZMSZ,azNapitőokiratmódosításĺĺra.
- A helyben szokásos módon meghiľdetett időpontban havonta fogadóórát tart az
intézmény székhelyén, annak mfüödésével összefüggő kéľdésekben.

2. Az igazgatőt.helyettes feladatai
- Az ígazgatőt annak távollétekor, vagy tartós akadźiyoztatźsa esetén helyettesíti,
képviseli a JVSZ-t és gyakorolja a kiadmźnyozźls jogkört, részt vesz a képviselő.testĺileti
üléseken, bizottsági ĺiléséken, értekezleteken.
- Szervezi, kényítja és ellenőrzi a JYSZ beosztottjainak munkáját.
- AJVSZszakmaitevékenységérőlľendszeresenbeszámol azigazgatőĺlak.
- osszefoga és e||áttatja a szęrvezet adminisztratív, ezen belül ügykezelési,
adatkezelési, szemé|yzeti és munkaügyi, fegyelmi, kiĺľtérítési, jogi, panasz ügyekkel,
bej elentésekkel kapcsolatos feladatait.
- Irányítja a személyiigyi teriileten dolgozók, az igazgatósági tanácsos munkavégzéssel
kapcsolatos tevékenységét, gondoskodik a vonatkozó nyilvántaľtások szabáiyszerő
vezetéséről.
. Irányítja, szewezi és koordináIja az irźnyítő szerv külön döntései a|apján ellátandó
feladatokat.
. Gondoskodik az intéznényi feladatellátas, tigyviteli rendszerének hatékony
műkcidéséről és ellenőľzéséľől. Figyelemmel kíséri a JYSZ mfüödésének jogszabáIyi
köľnyezetét, javaslatot tesz az igazgatőĺak az SZMSZ, az A|apitó okirat, az ügyľend, és a
rV SZ szabáiyzatainak aktuďi za|źsaru,
- Feliigyeli a szeľződések előkészítésével, végrehajtĺĺsával kapcsolatos szakmai
feladatokat.
- Előkészíti a szęwezet időszakos (szakmai) beszámolóit, a képviselő.testiileti
előterjesaéseket. A trĺĺs-vezetőkkel egyezteve gondoskodik a munkakezdéssel,
munkavégzéssel kapcsolatos szabályok érvényesiiléséről.
- A vezetőkkel töľtént előzetes egyeztetést követően elkészíti az ntézrnény éves
munkateľvétés jóváhagyźsrafelterjesztiazigazgatónak.
- Szakmai tanácsokkal segíti a szervezetet érintő kĺizrendvédelmi, közbiztonsźryi ezen
belül a térfigyelő rendszer mfüödésével feladatok hatékony e|Iáúásźlt.
. Azigazgatő kiilĺin engedélye alapjźĺn kapcsolatot tart a sajtó képviselőive|, e|okészíti a
nyilatkozatokat, sztikség szerint előzetesen egyezteta polgiíľmesteri hivatal illetékeseivel.
. A szakmai szempontok kivételével feliigyeli az igazgatősáry minden dolgozója
tekintetében a munkavégzéssel' nrlmunkáva|, adatkezeléssel, tigykezeléssel, egyéb
adminisztrációval kapcsolatos szabályok éľvényesĺilését. E tekintetben a szeĺłezeti felépítés
szeľint azigazgatő távollétében ktizvetleniĺl gyakorolja avezetői jogokat.
. Kĺiltinböző módszeľekkel feltĺĺró-segítő jelleggel ellenőrzi a vezetői beoszt'ĺísa alá. 
l'rlrtoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összefüggő szabá|yokérvényesülését.

3. A Gazd'asáłgi vezető feladatai
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- Az intézmény szłĺnviteli, pérugazdźikodĺĺsi rendjének szakmai megszervezője és

v ezetőj e. Ennek kapcsĺán:
' l Sz-ervezi és irĺĺnyítja agazdasźryl,péluiigyitevékenységet' koordinźijaa

gazdasági,pénztigyiszervezetbenfoglalkoztatottakmunkáját.
Elkészíti a péĺlzigyi. költségvetési gazdálkodasra vonatkoző köte|ező

szabźůyzatokat.

:B[Tíäx'ľ#1''l'íä:'Tľäix#tffiT"ffi*jäil1l;'
betaľtasát.

. Elkészíti az előzetes és végleges költségvetést az aktuĺális jogi szabĺílyozás szeńnt,
valamint a fenntaľtó által előírtaknak megfelelően.
- Ellátj aaz e|őbányzatfe|hasz-náiĺással, módosíüássď kapcsolatos feladatokat.
- Ellátj a az íjz-emeltetési, fenntartĺĺsi, mfüödtetési feltételek biztosításahoz kapcsolódó
péľrzĺigyi feladatokat, mriktjdteti az ECOSTAT rendszert.
- Ellátjaavagyonryazdálkodássalkapcsolatosfeladatokat.
- Ellátja a munkaerő- és béľgazdálkodással ĺisszefiiggő feiađatokat.
- Ellátjaapénzkezelésselkapcsolatosfeladatokat.
. Végzi aköte|ező adatszo|gźitatasokat és vezeti a szĺmviteli nyilvantaľüást'
. Beszámo|őkat, pénzügyi jelentéseket, likvid teľveket készít.
. Gazdasági intézkedéseket hoz.
- A k<itelezettségvállalások és követelések ellenjegyzését látja el.
- Külĺjnbĺiző módszerekkel fęltĺĺró-segítő jelleggel ellenőrzi a vezętői beosztása alá

tartoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összefüggő szabá|yck érvényestilését.
- B,ankszám|źlva| kapcsolatos szeľződések megkötése, a Nemzeti Adó-, és Vámhatóság
és egyéb hatóságok feléjelentési és bejelentési kötelezettségek teljesíti.

4. Áz opeľatív vezető feladataĺ
- Irĺĺnyítja az igazgatői titkĺírnő, kézbesítő munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységét,
gondoskodik a vonatkozó nyilvĺĺntaľtások szabá|yszeru vezetéséľől.
- Intézkedik azintézmény e-mail címéľe elektronikus úton, illefue postai érkező levelek,
bejelentések éľkeztetésére, az ezze| kapcsolatos sziilcséges intézkedéseket megtéte|éte, az
elektľonikus és postai kiildemények továbbításźra.
. Gondoskodik az intézmény web oldalának folyamatos mfüödtetéséľől,
karbantaľtásráľól.
- Gondoskodik az intézmény telephelyein a belépési rend kialakítĺásrĺról, múszaki
feltételek esetén a belépési kódok, riasztĺási kódok nyilvíntartísľól, aktuďizźůásaÍő|.
- Gondoskodik az anyagbeszeľzéssel kapcsolatos feladatok intézményszintrĺ
szerv ezésérő l, ellátás ĺĺľó l
- Gondoskodik a műszaki ellenőń feladatok meghaüĺrozasľól, azok
ellenóľzéséről,
- Gondoskodik az intézmény egészét érintő karbantartói feladatok
meghatĺírozásźrőI, a szfüséges feltételek biztosítlásával a folyamatos mfüĺidés biztosításĺíĺól.
. Szervezi és inĺnyítja a kĺizmunka-koordinátor és a diszpécser-infoľmatikus munkáját.

- Szeĺvezi és irźnyítja az anyagbeszerző, műszaki ellenőľ munkáját.
. Különböző módszeľekkel feltĺíľó-segítő jelleggel ellenőrzi a vezetői beosztása alá

tartoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összefüggő szabźlyok érvényesiilését.
. Tevékenységétszoros munkakapcsolatbanlátjae|aváľosiizemeltetésivezetőkkel.
- Képviseli a Kerületőrséget.
. Kiilcinbĺjző módszerekkel feltíró-segítő jelleggel ellenőrzi a vezetoi beosztása a|á

tartoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összefiiggő szabályok érvényesülését.
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- Tevékenységét szoros munkakapcsolatban látja el a városiizemeltetési és gazdasági
vezetőkkel.

5. A Keľĺiletőľĺ csopoľtvezető fe|adatai
- Bíztosítją hogy a kerületöľök a köxerület-feltigyelői intézkedéseknél a hivatalos
személy segítőj eként vegyenek reszt.
- A kerületőrök jelenlétével mege|őzi, és szóbeli felhívĺásával megszakítja a közteriileten
megvalósuló jogséľtő cselekményeket.
- Intézkedik az illegális hulladék elhelyezések felderítésére, eljiĺr a közteľtilet-feltigyelói
intézkedést nem igénylő esetekben.
- Feladataaz ĺinkormínyzati vagyon védelme, órzése.
. Végzi aszabźlysértési hatóság által elkobzott dolgok őlzését.

orzó-,védő feladatok önálló ellátasa.
- Különb<ĺző módszerekkel felt,áró-segítő jelleggel ellenőrzi a vezetői beosztasa alá
tartoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összefiiggő szabályok éľvényestilését.

6. A Váľosĺizemeltetési vezető feladataĺ
- Iľanyítja a szakmai vezető, a kiiztisztasági vezető, a piacvezető, a keľtészeti vezętő
(főkertész) feladatellátását. Figyelemmel kíséri e teľtiletek zökkenőmentes mfüĺidését,
sziikség esetén hatáskörében intézkedést kezdeményez, intézkedést tesz a feltételek
biztosításához.
. Gondoskodik az Uj Teleki téľi piac és a termelői piac(ok) jogszenĺ és szakszenĺ
miĺködéséhez szfüséges feltételelaől, akadályoztatás esetén azt je|zi azigazgatőnak.
- Előkészíti és elkészíti, időszakosan felülvizsgálja e szervezet mfüödését befolyrásoló
szabályokat, figyelemmel kíséri a működést éľintő jogszabĺĺlyokvźitozźsźt.
- A feladatok végľehajtásĺĺľól, annak akađźiyaről hetente, sziikség szerint soľon kívül
beszámol az igazgatőnak, távollétében helyettesének.
- Kül<inbciző módszerękkel feltĺáľó-segítő jelleggel ellenőrzi a vezetoi bęosztĺĺsa alá
tartoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel ĺjsszefiiggő szabáiyok érvényesülését.
- A fiĺkeľtész szakmai javaslata alapjĺán kĺizremfü<idik rĺivid- kozéptźnon a
keľület zöldfeltileteinek megujítasĺĺra, lehetséges fejlesztésére.
- A szakmai vezetó javaslata ďapjrín közľeműködik rtivid- kĺizéptávon a keľület
karbantartási' felújítási munkáinak elvégzésére.
- A kijlztisńasági vezető szakmai javaslata alapjan kĺizľeműködik rĺivid- közętávon a
kerĹilet könisnasági feladatainak hatékonyságának növelésére.
- Tevékenységét szoros munkakapcsolatban |átja e| az operatív éS közteľiilet.felügyeleti
vezetőkkel.

7. A Szakma ivezetőfeladatai
- Szervezi és irźnyítja a wSZ közeľtileti vagyonvédelemmel, állagmegóvassal
összeftiggő miĺszaki szakmai feladatait.
- Gondoskodik a helyi utak karbantartásĺĺról, az allhoz kapcsolódó mútĺírgyak
karbantartásĺíról, pótlásĺĺról.
- Szakmai javaslatot tesz rövid. középtávon a kerĹilet karbantaľtási, felújítási munkáinak
elvégzésére.
- A külcinbĺjző módszerekkel feltĺíľó.segítő jelleggel ellenőrzi a vezetői beosztása a|á

tartoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összefiiggő szabályok érvényesülését.

8. A Kiiztisztaságivezető fe|adatai
- Szervezi és iranyitjaa JVSZ köztisztasággal kapcsolatos szakmai feladatel|źúását.
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- Gondoskodik a kdzteÍiiletek tisztźnés rendben taÍtásáľól.
- Figyelemmel kíséri az illegflis szemétlerakásra utaló folyamatokat, arról soron kívtil
jelzést adnak az igazgatőságnak, közremfüödik azok felszamolásában.
- Szakmai javaslatot tesz ľövid- középüívon a kerület köztisztasági feladatainak
lehetséges fej lesztésre.
- A különböző módszerekkel feltaró-segítő jelleggel ellenőrzi a vezetői beosztĺísa alá
tartozó dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összefüggő szabályok éľvényesülését.

9. 
^"i]i 

Teleki téľĺ pĺac vezetőjének feladatai
. Gondoskodik az Uj Teleki téri piac jogszeriĺ és szakszeriĺ mfüödéséhez sziilĺséges
feltételekÍől, akadályozt^tás esetén azt je|zi a városiizemeltetési vezetőnek.
. Szervezi és inĺnyítja a piac mfüodésével kapcsolatos szakmai feladatelláüĺsát.
- Különösen felügyeli apiac teľületén a közegészségügyi, munkavéde|mi, Ełzvéďelmi és

egyéb óvó. védő szabályok érvényesiilését.
- Gondoskodik a piac mfüödéséhez sztikséges adminisztativ, péĺlzugyí feladatok
teljesítéséľől, figyelemmel kíséri aszerzodések érvényességének ďakulását. Ezzelkapcsolatos
elszĺĺmolrĺsi és beszamolási kiĺtelezettségét teljesíti azintézmény és az önkormźnyzatfe|é'
- Gondoskodik a beosztott munkatársak munkavégzésével kapcsolatos tevékenység
szabéiyszeľűségéről.
- A kiilönböző módszerekkel felt.ĺró-segítő jelleggel ellenőrzi a vezetői beosztĺísa alá
tartoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összefüggő szabályok érvényesülését.
- Yégzi az őstermelők, kisteľmelők szělmára létrehozott tęrmelő piac(ok)
mfüödtetésével kapcsolatos feladatokat.

10. A főkeľtész feladatai
- Gondoskodik a fźk, parkok karbantartĺísaľól, frĺnyírásľól, öntözésről, paľlagfiĺ- és

gyommentesítéséről, ehhez munkďeltételek biĺosítja.
- Gondoskodik a keľiilet közterületeinek egyéb zĺildfeliiletei kezeléséről.
- Szakmai javaslatot tesz rövid. középtávon a kerület zöldfelületeinek megújításźĺtą
lehetséges fejlesztésére, illetve a zold stratégia kialakítására.
- A ktilönböző módszerekkel feltíró-segítő jelleggel ellenőľzí a vezętói bęosztźsa alá
tartoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel ĺĺsszefüggő szabályok érvényesiilését.

11. A személyüryivezető feladatai
- Azigazgatő utasít"ĺsáĺrak megfelelően közreműködik a humĺĺnerőfonrás gazdálkodassal
és pénzĹigyeivel kapcsolatos feladatok ellátasában, különösen: a költségvetés előkészítésében
és elkészítésében.
- A JvsZ kĺiztisztviselői állomĺínyával, illefue munkaviszonyban, továbbá

megbízási jogviszonyban átló teljes személyi állománnyď kapcsolatos személyzetĹiigyviteli
feladat e||źúźsa, jogszabáiyban előíľt adatszolgá|tatások teljesítése, nyilvĺĺntartások vezetése.

16. A vezetői munkakiiľiik

A 77l|993. (v. 12.) Konnrányrendelet a kozalkaImazottak jogállásĺĺról szóló |992. évi
Xxxlil. tĺirvény végrehajĹásárót a helyi ĺĺnkormrínyzatok źl|tal^ fenntartott szolgál|tatő

feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél 3. $ (1) bekezdése szerint magasabb

vezető a költségvetési szerv vezetője és he1yettese(i).

^ 
(2) bekezdése szerint vezetó az íntézmény szeflłezeti és műktidési szabáiyzatźlban

meghatĺírozott önalló szervezeti egység vezetésével megbizott, illetőleg ezzę| tLzonos

j o gállású közalkalma zottja.

l5



A 368/2011. (xII.31.) Kormĺányrendelet az zů|aĺnház1afiasről szóló tĺirvény végrehajtasaľól
11. $ (6) bekezdése szerint agazdnágivezető a feladatait a kiiltségvetési szeľv - a 9. $ (8)
bekezdése szeńnti szervezeti egység vezetője aszakigazgatĺĺsi szerv - vezetĺ|jének kĺizvetlen
vezetése és ellenőrzése mellett látja el. A gazdasági vezető az źita\a ellátott feladatok
tekintetében a kĺiltségvetési szerv - a 9. $ (8) bekezdése szerinti szęrvezęti egység vezetője a
szakigązgatási szerv . verntőjének helyettese abban az esetben is, ha munkaköri elnevezése,
beosztĺísa ezt nemjeliili. Eznk a rendelkezések nem vonatkoznak a Legfóbb |Jgyészség, az
önkormĺínyzatí|ĺvata|' a kormĺĺnyhivata|' az autonóm źůlarľigazgatási szeľv, vďamint - a(7)
bekezdésben foglaltak kivételével - a minisztéľium gazdasági vezetőjére, akik a szervezeti és
működési szabźlyzatban megjeltilt személy vezetése és el|enőrzése alatt látjak el feladataikat.

Az intézményben egyéb vezetői elnevezést tartalmaző munkak<iľök nem minőstilnek vezetői
munkakörnek.

Iv. A JvsZ mĺĺkiidésének főbb szabályai

1. A műkiidésů ľenđet meghatáľozĺí dokumentumok és szabályzatok
- Alapító okirat
- Szewezeti és Mfüödési Szabrílyzat
- Szervezeti egységek Ügyrendje
- Munkavédelmi szabźiyzat
. Munka-, és védőruhaszabźlyzat
- Ttízvéde|mi szabźt|yzat
- Kozbeszerzési és beszerzési szabźlyzat
- Iratkęze|ésiszabźiyzat
. A szeméIyes adatok kezelésének, a kozérdekű adatok megismeľésére inĺnyuló

kérelmek intézésének és a kötelezőenkozzéteendő adatok nyilviínosságrahozata|źnak
szabá|yzata'

- Teljes kĺ'nĺ Gazdálkodĺĺsi Szabályzat
- Számviteli politika és snlbźúyzatu, szźtm|aĺend, szĺámlatiikör, önköltség számítĺási

szabá"|yzat,leltar és selejtezési szabályzat, péľz és értékkezelési szabá|yzat' arlyag és
eszko z szab áIy zat, értékelési szabáůyzat.

- Szabálýalanságokkezelésének rendje.
Ko ckéuat kezelés szab ály zati rendj e.

- Belffildi és külft'ldi kikiildetések elrendelésével és lebonyolításával kapcsolatos
szabźiyzat,

- Reprezentációs kiadások feloszĺísát, azok teljesítésének, elszĺímolásĺĺnakszabá|yzata
- Gépjáľmiĺ igénybevételnek és használati rendje
- Utazźsi kĺiltségtéľítésre vonatkoző szabá|yzat
- Yezetékes és rádiótelefonok használati ľendje
- Házirendek
- Úi Teleki téri piac üzemeltetésével kapcso|atos szabáIyzat

f. A munkavégzéssel kapcsolatos szabályok

A JVSZ foglalkoztatottjainak munkakiiri feladatait, jogosultságait, kötelezettségeit a
beosztásnak megfelelő, részletes munkakcĺľi leírrísban kell rtigzíteni, melynek egy pé|dźnyát. a
dolgozónak kell átadni.
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a) A közalkalmazottĺ jogviszony létrejłitte

A ktizalkalmazotti jogviszony létĘötte: a közalkalmazotti jogviszony akinevezéssel és annak
elfogadásával j ĺiń tétre.

b) A munkav égzés telj esítése, munkakiiri kiitelezettségek:

A munkavégzés teljesítése az igazgatő által kijeliilt munkahelyen, teľtileten az ott érvényben
lévő szabályok és a kinevezési okmĺĺnyokban, munkaköri leírásban, valamint a
munkaszerződésben leírtak szerint ti'rténik. A dolgozó köteles a munkaköÉbe tartozó és a
munkaköľi leírĺásában nevesített munkát képességei maximális kifejtésével, az e|váthatő
szakéľtelemmel és pontosan végezni.

c) Munkaľend

A JVSZ-nél a következő munkaľendek kerĺi|nek alkďmazásra a dolgozók részére:

Általĺĺnos munkarendben dolgoznak munkanapokon

Hétftĺtől-csütiirtĺikig 07.30. - l6.00 órą
Pénteken 07 .30.- 1 3.30. őrakózött,

a személyiigyi vezető, személyügyi ügyintézőft), a péluugyi főelőadó, péruagyi előadók, a
gazdasági flielőadó, a kĺinyvelő, péĺlnigyi ugyintézo, a pénztáros, a diszpécser-infoľmatikus,
az igazgatői titkĺámő, az asszisztensek.

Az igazgatő, az igazgató-helyettes, a keriiletőri csopoľtvezetó, városĺizemeltetési vezető, az
operatív vezető, a gazdasági vezeto, a szakmai vezető, köztisztasági vezető, apiacvezető, a
piacvezető-helyettesek, keľtészeti vezetii, a ktizmunka koordinátor heti 40 órĺás (teljes
munkaidős) kĺitetlen munkaidőben látja el feladatait.

Az egyéb (munkasziinetĹ, pihenőnapon' délutĺíni, éjszakai) munkaidőľendekről, a ľendkíviili
munka elrendeléséről és elszamolásáĺól, a szabadságok rendszeréről, a ľészletszabĺílyokľól - a
JVSZ minden do|gozőjara kiteťedő hatállyď igazgatői utasítĺĺs rendelkezik. A
munkaidőrendek, az ahhoz kapcsolódó ktil<in megállapodĺísok a kinevezési okmínyban,
munkaszerződésben szerepelnek.

Munkarendre vonatkozó igazgatői utasítĺásnak kell tekinteni a havi tervezetben egyedileg
meghatĺíľozoff munkaľendet is, amennyiben arról a dolgozó a jogszabáiyilag előírt időben és
módon táj ékoztatźsra keľiil.

A munkavégzéstaszervezeti egységenként minden dolgozónak jelenléti ív pontos kitöltésével
kell rtĺgzíteni, melyet a szervezeti egység vezetóje el|enőriz, és továbbít az igazgatóság
részére.

d) Szabadság

Az éves rendes és renđkívtili szabadsĺĘ kivételéhez előzetesen a munkahelyi vezetőkkel
egyeztetet| tervet kell készíteni. A rendkívĹili és fizetés nélkĹili szabadság engedélyezésére
minden esetben csak az igazgató jogosult. Az éves szabadság méľtékét a hatályos
j ogszabályoknak megfelelően kell megállapítani.

l7



A szabadság igénybevétel és egyéb távollét nyilvrántaĺtĺĺs rendjéről kiilĺin igazgatői utasítás
rendelkezik.

e) A helyettesítés rendje

Az igazgatőt az igazgató.helyettes helyettesíti, továbbá segíti a IvsZ beosztottainak szakmai
iranyíüásában.

Az intézményben folyó munkát a do|gozó időleges, vagy tartós távolléte nem befolyásolhatja.
A dolgozó távolléte esetén a helyettesítés rendszeĺenek kidolgozĺása a munkakör szerinti
kĺĺzvetlen munkahelyi felettes (továbbiakban: munkahelý vezető) feladata. A helyettesítéssel
kapcsolatos' egyes dolgozókat éľintő konkľét feladatokat a munkaköri leÍnásokban kell
r<igzíteni.

$ A munkakörök átadása

A munkakörök átadásĺĺról, illetve źtvéte|éről, személyi vá|tozás ďkalmával jegyzőkönyvet
kell felvenni.

Az átadásról, áfuételről készíi|t jegyzőkrĺnyvben fel kell tűntetri:
- azźLtadźLs _ átvéte| időpontját,
- afolyamatban lévő konlaét tigyeket, hatĺíľidőket
- amunkavégzéshezsziikségeseszközökátadását,
- ajelenlévők a|átírźľiátt.

A munkakör átadĺĺs _ átvételével kapcsolatos eljránás lefolytatásĺíľól a murkahelyi vezető
gondoskodik.

g) A vagyonnyilatkozat tételi kiitelezettség

A 2007 . évi CLII. törvény 5. $ (1) bekezdés cb) pont értelmében, az igazgatő és a gazdaságí
vezető a megbíztlsźlt, va1y kinęvezését megelőzően, ezt kĺivetően kétévente tesznek
vagyonnyilatkozatot.

h) A munkába jáľás, munkavégzés kiiltségeinek megtérítése

A munkába jarás költségeinek megtérítése a 39l20l0. (II. 26.) Koľm. rendelet he|ykozi és az
igazgatő által kiadott szabźlyzat szerint történik.

i) Továbbképzés:

A JVSZ csopoľtos oktatás, továbbképzés megszeľvezése, illetve a dolgozóval kdtött egyedi
tanulmányi szerződés révén gondoskodlk _ az egyes munkakörök vonatkozásźtban _ a
jogszabáIyi előínĺsok vźltozÁsa folytán szfüségessé váló képesítés megszerzéséről.

j) Egyéb juttatások

Az intézmény foglalkoztatottjainak egyéb juttatísait az irĺĺnyító szeÍv á|ta| nem
szabźůyozottak hatélrozzźi< meg, A kĺiltségvetési szerv a foglalkoztatottak'ra csoportos
balesetbizto sítiíst és általĺĺnos felelőssé gbiaosítást kiithet.

3. Felelősségi szabályok
A dolgozók a közalkalmazotti jogviszonyukbőI, a munkaviszonyukból eľedő k<ĺtelezettségfü
vétkes megszegésével okozott kźLÍéÍt fegyelmi és kártéľítési felelősséggel tartoznak.
Szĺíndékos kaľokozas esetén a do|goző a teljes kárt kĺiteles megtéríteni.

A dolgozó vétkességére tekintet nélkĺil a teljes krírt kĺiteles megtéľíteni a visszaszo|gát|tatźsí,
vagy elsziĺmolĺísi kĺitelezettséggel źttvett olyan dolgokban bekĺjvetkezett hiány esetén,.
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melyeket állandóan őrizetben tĺľt, kizźrőlagosan hasanál, vagy kezel és azokat jegyzék, vagy
elismervény alapjan vett át.

F.egyelmĺ felelősség

A fegyelmi felelősségre a Kjt. hatalyos szabályai az iranyadók.

Anyagi felelősség

A JVSZ valamenný dolgozója felelős a berendezési, felszeľelési táľgyak rendeltetésszerií
hasznźt|atáét, gépek, eszkiĺzĺik, megóvasáért.
A rVsZ a dolgozó haszĺlálati táľgyaiban a munkavégzés folyamĺĺn bekiivetkezett kźrért
vétkességľe tekintet nélkül felel, ha a kźr a dolgozó munkahelyén, vagy más, megőruésre
szolgáló helyen elhelyezett dolgokban keletkezett.

4. Áz iigyirati<ezeiés renđje
Az iigyiratkezelés ľendjét azigazgatő Iratkezelési Szabźiyzatbanhatáĺozza meg.

5. A kiadmányozás ľendje

A rVSZ-nél a kiadmányozźsíjogkĺiľt az igazgatő' távolléte vagy akađźt|yoztatása esetén az
igazgatő -helyettes gyakorolj a.

6. A béIyegzők használata
Valamennyi hivatalos alĺĺírĺásnłĺl, a jogosult aláírźsa nrellett szerepelnie kell a JVSZ hivatalos
béIyegz(llenyomaüának. AzNsZ bélyegzőit naprakész állapotban nyilvan kell taľtani.

A JVSZ-néI bélyegző hasznźt|atźna az igazgató tĺĺvollétében vagy akadźiyoztztrísa esetén a
következők j ogośultak:

- ígugató-helyettes
- Budaságivezető

, Az áwevők személyesen felelősek a béIyegzok megőrzéséért. A bé|yegzÍk beszerzéséről,
kiadĺĺsráľól, nyilvĺĺntaľĺásźtő|'azigazgatői titkĺárnő gondoskodik, illetve abélyegző elvesztése
esetén az ęIóírások szerint jáľ el.

7. Védőruha, védőeszkö z blztosítása

Az intézmény az ,,egyéni védőöltözetek és védőfelszerelések hasznźt|atára kĺitelezett
munkaktĺrtik, védőeszközok jegyzéke'' alapjiĺn biztosítja az érintett dolgozók vonatkozó
védelmét.

A kerületőri csoportvezető és a kertiletőrĺjk (segédfeltigyelők) formaruha ellátĺĺsát az igazgatő
által ki adott szabá|y zat hatźtr ozza' me g.

v. A JvsZ kapcsolattaľtásának ľendje

1. EgyĺittmĺÍkiidés szakma i szerv ezetekkel, társintézményekkel

A JVSZ weboldďt tizemeltet a lakossági bejelentések fogadásĺíra és ahozzáforduló Ĺĺgyfelek
tźý éko ztatás a cé lj ábó l.
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A IVSZ a szakmai munka színvonďĺĺnak fejlesztése elősegítése érdekében kapcsolatot taľt és
egyiittműködik más hasonló gazđrilkodasi tevékenységet folytató szervezetekkel, a
rendőrséggel, a hivatásos katasztrófavédelmi szerwel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal|a|, az
egyéb állami ellenőrző és önkonnanyzati szervekkel, tĺĺrsadďmi szewezette|, így kiilönösen a
Budapesti Rendőr-fłĺkapitĺányság VIII. kerĹileti Rendőrkapitĺínysággal, helyi polgaľőr
szervezęttel továbbá a feladatai e||átásáůlozsegítséget nyujtó egyéb szervezettel.
A rendvédelmi szervr'el, a Nemzeti Adó- és Vĺĺmhivatallal egytitt eljĺíró köztertilet.feliigyelő
a rendvédelmi szerv, a Nemzeti Adó- és Vĺímhivatal scgítőjc. A ľendőľséggel tiirténő
együttrniíködés keretében tevékenysége ellátasáról, arľrak körtilményeiről a rendőrséget
rendszeres en táj ékoztatja.

A JVSZ együttrnűktidésre tĺjľeksák minden feladatkĺiľével összefüggő tevékenységi köľrel
rendelkező hazai és nemzetközi szervezettel.

2. Sajtóval valĺí kapcsolattaľtás
A sajtóval tĺirténő kapcsolattaľtłás a polgármester, vagy polgáľmesteri hivatal éslvagy kabinet
által kijelĺilt személlyel tĺiľtént előzetes egyeztetés, engedély után töľténhet.

3. A személyes adatok kezelése

A személyes adatok kezelése a jogszabáIyokban, és az JVSZ-nél ,,a szeméIyes adatok
kezelésének, a közérdekű adatok megismeľésére iľĺínyuló kérelmek intézésénęk és a
kötelezően közzéteendő adatok nyilvĺínosságrahozata|ĺĺnak szabĺílyzatábarť, meghatĺáľozottak
szeľint történhet.

vI. A JvsZ gazdálkodásának ľendje

A JVSZ gazdá|kodásával, ezen beltil kiemelten a kĺiltségvetés tervezésével, végrehajtásával
összefuggő feladatok, hatĺáskĺiľĺik szabályozása a jogszabályok és a fenntaľtó
rendelkezéseinek figyelembe vételével _ az igazgató feladata. A gazdá|kodasi feladatokat a
kiilön ügyrendben meghatźrozott módon kell végezni.

' 1. Bankszámlák feletti rendelkezés
A banknál vezetętt számlfü feletti rendelkezésľe jogosultakatazigazgató jelöli ki. Nevfüet és
a|áíĺás bejelentési kaľtonjaik egy-egy példĺĺnyát a gazdaságivezetó köteles ĺ;ľiz:ĺ.

2. KiitelezettségváIlalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjeryzés ľendje
A kötelezettségvállďás, utalviĺnyozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét az igazgatő a
Gazdálko dás i S zab ály zatban szabá|yozza.

3. Belső kontrollľendszeľ
A belső kontľollrendszer kialakításáért' mfüĺĺdtetésért és nyomon követéséért az igazgatő
felelős. JVSZ belső ellenorzését független, regiszttáciőval rendelkező, külön szeľződésben
rogzített módon (szewezettel, személlyel, és feltételekkel) látja el.

WL A JvsZ ĺívó. védő előírásai

A JVSZ óvó, védő előírĺĺsait tafia|maző szabá|yzatai a JVSZ munkavédelmi és tíjzvédďrmi
szabá|vzatai
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VIil. Záĺrő rendelkezések

A Szervezeti és Mfüĺĺdési Szabályzatot a Képviselő-testĺilet hagyja jóvá.

Jelen Szervezeti és MíÍködési Szabályzatot Budopest Főváros WII kerĺilet Jóaefvórosi
Önkormdnyzat Képviselő-testüIetc a ....J20I4.(ilI.04.) szómú hattűrozatlźval haglta jővlú és
euel egłÍdejííleg a Képvíselő-testüIet 394/2013. (X30.) súmú hatdrozatdval jóváhagłott,
2013. november 01. napjútól haŮrtIyos Szervezeti és Mííkôdési Szabúlyzata helyěbe lĘ.

Hatályos 2015. január 01. napjátót.

Az sZMsZ hatálybalépését kiivető 60 napon beliil a váľosiĺzemeltetési vezetłĺ, az operativ
vezetó és a gazdasági vezető szervezeti egységükre vonatkozó ügyrendet elkészíteni,
kordbban elkészített iłgłrendet módosítaní és jóváhagyásraazigazgatőnak felterjesĺeni.

A JVSZ munkaheiyivezetĺIi köteiesek goncĺoskođni arrói, hogy a jvSZ đolgozói azSZMSZ-t
a|éúrźs ellenében megismerjék, illetve hogy minden egyes újonnan belépő dolgozóval
ismertessék.

Mellék|etek:

1. Szervezetiábra (szerv ezsti tagoződĺĺs és címľend szeľinti bontísban)

Budapest, 201,4. december ....

Készítette:

Acs Péteľ
a Jĺĺzsefváľosi Yáľosĺĺzemeltetési Szolgálat igazgatőja
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ÁLAPÍTo oKIRAToT
ľĺooosÍľl oxrnĺľ

. Az á|larĺháztartĺísróI sző|ő ZOII. évi CXCV. tciľvény 8.$-a, a tdrvény végrehąitásáľĺi| sz,ó|ól 368/2011. (Xil. 31.) Korľnányrendelet 5.$-a foglaltak ďapj{ín a2}|4.juníus ň-ttl hatáIyosl egységes szerkezetbę foglďt ďapító okirai azalábbiak szerint módosul.

ĺ.) Az alapító okiľat l. pontja helyébe a ktivetkező sziiveg lép:

,,I. A kiiltségvetési szerv
Megnevezése: Budapest Fővóros VIII. IcerüIet Józsefiárosi Polgármesteri Hivątal (rovidített
ncvq. .ĺĺ5zęeÄl,irnci PnI nźo-odł.-j ĺri,,^ł-IIvp 9 r vÚ64,,,.9Đ.ęI L Il. yulul'/
Székhelyez 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.

A kiiltségvetési szerv telephelyei:

1 0 82 Budapest, Baľoss u. 66.68. (Ílrsz.:3 52| t / N I, 3 52I t / N 3)

1 0 82 Budapest, Német u. 25 . (hĺsz.:3 5212/ A/24, 3 52|2ĺ N25, 3 52If/ N26)

t084 Budapest, Víg u. 35. fszt. 12. és fszt.lil.(hrsz: 34g2I)

l084 Budapest, Rĺĺkóczi tér 3. (hĺsz.: 34899lB/I)

l084 Budapest, Víg u. 32. (hĺsz.: 34944/0/N1, 34g44/0/N2, 34g44/O/N3, 34g44/OlA/4,
34944/0/N6)

l082 Budapest, Kisstáció u. 5. (35604/N3)

I084 Budapest, Józsefu. I5-I7. (hrsz: 352I8/0/A/4)

( közÓs használatú a Józsefiárosi Vórosüzemeltetési Szolgálat ta;ltségvetési szervvel)

I084 Budapest Német u: I7-I9. ( hrsz: 352]7/,4/]; 352I7/A/3; 35217/A/4;35217/Á/16.)

( közt)s hasznáIątú a Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetést Szolgtźlattal lćs a Józsefiárosi
Városüzeme l te tést Szo lgálat lroltsé gveté s ĺ szerve kkeĄ"

2.) 
^z 

alapÍtó okirat 4. pontja helyébe a ktivetkező szłiveg lép:

A Polgáľmesteľĺ Hĺvatal alaptevékenysége: az onkoľm źnyzat miĺkĺjdésjve| valamint az
á|Iarrńgazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásávď kapcsolatos feladatok
e||átása, valamint a közterĺilet-felügyeleti és kerékbilincselési feiadatok.



Szaká,gazat szám: 841105 Helyĺ önkoľmányzatok és társu|ások ĺgazgatási tevékenysóge

Szakmai alaptevékenységek(ek) kormányza ti funkció szcľinti megi e;ölóse :

01 1 130 Önkormányzatok és önkorm źnyzatihivatalok jogalkotó és általános

igazgatási tevékenysé ge

011140 országos és helyi nemzetiségi önkormányzatokigazgatásitevékenysége
013350 Az ĺinkorményzativagyonnal vatő gazdá|kodással kapcsolatos feladatok
016010 országgyulési,önkoľményzatiéseurópaipaľlamenti

képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

016020 országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
ol Án?n Á lĺ^**^l-x.^x^: ..3--.^t.ĄlIąrrP\Jrě(1rĎ4Br uE'ytrÁ

04123 ĺ Rövid időtanamú közfoglalkoztatäs

041232 Staĺt-munka program- Téli k<]zfoglalkoztatás

041233 Állampolgarsági ügyek

0471|0 Kis-ésnagykereskedelmitevékenység igazgatása

053 0 1 0 Ktimyezets zennyezés csökkentésé nek igazgat.źsa

03]030 KÓzterület ľendjénekfenntąrtása

0443]0 Epítésüg,,tgazgatása

3.) Az alapító okĺrat 9. pontja helyébe a kiivetkező sztĺveg lép:

,,9. A feladat ellátását szo lgá lrí łinkoľmány zati v agy onz

1082 Budapest, Baľoss u.63-67. (ľľsz.: 352351859 m2)

1082 Budapest, Baľoss u. 66-68. (ľľsz.:3521 I|NI 532 m,,352|I/N3 47 m2)

l 082 Budapest, Német u. 25. (hrsz.:352|2l N24 96 mf , 352|2l N25 4|m2 , 352|2l N26 1 5 m2)

1084 Budapest, Víg u. 35. fszt. 12. a|atti 27 m' és fszt.llI. sz,źm a]atti 1| m2 (hľsz: 34921)

1084 Budapest, Rákóczitét 3. (hĺsz.: 34899lBl| 82m2)

1084 Budapest, Víg u.32. (hľsz.: 34944\O/NI 43 m2,34944/0/N2 44 m2,34g44/OlN3 3I m2,
34944/0/N4 24 m2,34944/0/N6 g4O m2)

l082 Budapest, Kisstáció u. 5. (35604lN3 146 mf)
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l084 Budapest, Józsefu. I5-I7. (hrsz: j52Is/0/A/4)

( kozÖs haszndlatú a Józsefvárosi Varosüzemeltetési Szolgdlat tröltségvetési szerwel)

1084 Budapest Német u. ]7-]9. (hrsz: 352]7/A/l; 35217/,4/3; 352]7/A/4;352l7/A/]6.)

( Iüzös haszndlatú a Józsefvarosi Parkolás-üzemeltetłósi Szolgólattal és a Józsefvórosi
Vár o süzemelteté si Szolgálat lôltsćgvetés i s zerve kke l)

A vagyon feletti ľendelkezésre a Képviselő-testület á|ta| alkotott ľendeletekben meghatĺĺrozott
szabályok irĺányadóak.''

Zárad,śk:

Jelen alapító okirat 2015, januĺár 0t-jén lép hatályba, ezze| egyidejűleg a Budapest Főviáľos
VIII. kertilet Józsefuĺíľosi onkormányzat Polgármesteľi Hivatala 2OI4.június 12. napjĺín kelt,
I3I/Z0I4. (VI.11) számú Képviselo-testületi határozattal jóváhagyott alapító okirat hatá|yát
veszti és az alapitő okiratot Budapest Főváros VIII. keľĺilet Józsefvárosi onkormányzat
Képviselő-testtilete . ., ./ 20 | 4. () szĺmú hatźrozatétval hagyta jóvá.

Budapest,2014.

Danada-Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester
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Polgáľmesteri Hivata|

sZERvEZnľI És uÚrooÉsr sza.ľÁLY ZAT A

az źi|amháńartásrő| sző|ő 20Il. évi
tásról szóló törvény végrehajtásáról
figyelemmel.

CXCV. töľvény 10.$ (5) bekezdésére, valamint az á||anhźztar-
szőIő 368/20ll. (XII.31.) Korm. rendelet 13.$ (5) bekezdésére
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BEvEZETÉS

Jelen Szervezeti és Miĺködési SzabźiyzatcéIjaaPolgĺíľmesteri Hivatď mint jogszabźůy a|apjźnkétre-
hozott i'nálló jogi személy költségvetési szerv feladatellátásaľa vonatkoző reszletes belső rend meg-
ál|apitása.
Hatéiya kiterjed a Polgáľmesteri Hivatal, mint jogi személy feladatellátásával tisszefüggésben az
ĺisszes vagyonÍa' a polgáľmester vagy a jegyző munkáltatói joggyakoľlěsa a|á eső minden foglalkoz.
tatottra (ideértve a tisztségviselőket is), valamint az ezekke| összefflggő szervezeti- és jogviszonyok-
Ía.

1. A PoLGÁRMESTERI HIVATAL MEGNEVEZÉSE, SZÉKHELYE, f,ELzoszÁual

l..1.a) A Polgármesteľi Hivatal alapításáľól szóló ioeszabály telies meeieltilése:
Magyaroľszág helyi önkoľmányzatafuől sző|ő 2011" évi CLXXXIX. törvény 84.$ (l) bekez-
dése {az źi|anháztartásľól szóló tĺiľvény végrehajtásźlrő| sző|ő 36812011. (XII. 3l.) Koľm.
rendelet (atovábbiakban Ávr.) 13.$ (l) bekezđés a) pont}.

...120|4.(............) képviselő-testĹileti hatźrozat2014. december ...

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

1.2. a) A Polsáľmesteľi Hĺvatal mesnevezése: Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefvárosi
Polgármesteri Hivatal

b) A Poleármesterĺ Hĺvatal riividített meenevezése: Józsefuarosi Polgáľmesteri Hivatal

1.3. A Polgáľmesteľi Hivatal nemzetkiizi kapcsolataiban az alábbi megnevezéseket használia:

Í.4.

Angol nyelven:

Fľancia nyelven:

Német nyelven:

A Polgáľmesteľi Hivatal székhelve:
l 082 Budapest,VIII. keľület Baľoss utca 63 -67 .

Mayor's office of Józsefuáros Local Government of the Eighth
Distľict of Capital Budapest
Mairie de la Municipalité de le Huitiéme Aľondissement Jó-
zsefuáľos de la Capitale Budapest

BĹiľgermeisteramt der Selbstverwaltung Józsefuáľos in deľ
Achten Bezirk von Haupstadt Budapest

l.5. A Poleáľmesteri Hivatal ie|zőszámaĺ:

levélcíme:
telefonszáma:
internet címe:
e-mail címe:

Adószám:
Szektor:

KSH kód:

Megye:

1431 Budapest, Pf.: 160
(06-1) 4s9-2r00
http ://wwwj ozsefuaros.hu/
hiv at al @j o z s efv ar o s. hu

1ss08009-2-42
t25r
012540-s
01

-2-



Statiszikaiszĺĺmjel: 15508009-.8411-325-01
Fejezetszźlm: 13

Szakági besorolasa: 84l105 ( Helyi önkormĺínyzatokés tarsulásokigazgatási tevékenysege)

Költségvetési intézményi töľzsszám: 50800 l

1.6. A Polgáľmesteri Hivatal szám]avezetĺĺje a Sberbank MagyarorczágZĺt. költségvetési elszĺĺmo-
lási számla szÁna l 4 1 00000- 1 9925 6 49.0 l 000004.

1.7. A Poleármesteľi Hivatal alaptevékenyséee és annak kormányzatĺ funkcióĺ {Ávľ. 13.{ (1)

ol
TEÁOR számz 8411 Általános kiizĺgazgatás
Szakágazat számz 841105 Helyi iĺnkoľmányzatok, valamint tiĺbbcélú kistéľségĺ táľsulások
igazgatási tevékenys é ge

,Sznkmĺli' nInnłeuékenvsóoekĺek| knrmánuzałí filnkeilő szprínlí. mpoiclłiIó'se:-.--.-tł---J.----ď--------

011130 onkormúnyzatok és iinkormdnyzati hivatalok jogatkotó és óItaldnos
ig azg at ds i tev é ke ny s é g e

011140 orczdgos és helyi nemzetÍségí önkormónyzatok igazgatdsí tevékenysége
013350 Az ijnkormónyzativagłonnal való gazddlkodással kapcsolatosfeladatok
016010 orszdggłíílési,i)nkormdnyzatiéseurópaíparlamentí

képvis elővólas ztds ho z kap cs o ló dó tev ékenys é ge k
016020 oľszdgos és helyi népszavazússal kapcsolatos tevékenységek
016030 Állampolgdrsági iiglek
041231 Rijvid időtartamú közfoglalkoztatds
041232 Staľt-munkaprogľam-Téliközfoglalkoztatós
041233 Állampolgársltgi iigek
0471l0 Kís-ésnagykereskedelmítevékenységigazgatdsa
053010 Környezetszennyeaĺscsijkkentésénekigazgatdsa
031030 Közteríiletrendjénekfenntartdsa
044310 Epí'tésiigł igazgatlísa

1.8. Az alaptevékenvséeet szabálvozó ioeszabályok megielölése {Ávľ. l3.$ (1) bekezdés c)}
- Magyaľoľszág helyi önkoľmányzatairő| sző|ő 20ll. évi CLXXXX. törvény (Mĺitv.)
- az á||amhźztartásról sző|ő 2011. évi CXCV. tĺirvény ('łł't.)
- akozigazgatźsi hatósági eljaľás és szolgáltatás á|ta|źnos szabźiyaiľól szóló 2004. évi

CxL. tĺiľvény (Ket.)
- anemzetiségek jogairól szóló 20||. évi CLXXIX. töľvény (Nek. tv.)
- akozszolgálati tisztviselőkĺől szóló 201|. évi CXCD(. tĺiľvény (Kttv.)
- a munka töľvénykönyvéľől sző|ő 2012. évi I. tĺirvény (Mt.)
- a kĺizfogla|koztatásról és aközťog|alkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb tĺjrvé-

nyek módosításáról sző|ő20Il. évi CVI. tĺirvény
- akönerület-felügyeletről szóló 1999. évi. LXIII. törvény
- ajogalkotásról sző|ő2010. évi C)ooĹ tdrvény (Jat.)
- az á||anház1aÍtásról szóló tcirvény végľehajtásźrő| sző|ő 368ĺ20|1. CXII.3I.) Koľm.

rendelet (Ávr.)
- a költségvetési szervek belső kontľollľendszeľéről és belső ellenőrzésérő| sző|ő

370/20|1. (XII.3l.) Korm. rendelet (Bkľ.)
- 6|12009. (Xn. 14.) IRM rendelet ajogszabźiyszerkesztésről
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- Budapest Főváros VIII. keľÍilet Józsefuiĺľosi onkormźnyzat 36lf0|4. (xI.06.) ök.
szźlmű rendełete a Képviselő-testtilet és Szervei Szewezeti és Műki'dési Szabźńyzatá-
ról (onk. sZMsZ)

- Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuiíľosi onkoľmőnyzat Képviselő-testiiletének a
Józsefuarosi Közterület-feliigyeletről szóló |9l20|l. (N.08.) számú önkormányzati
rendelete

1.9. A Polgrírmesteri Hivatal gazdá|kodő szewezetek tekintetében alapítói, fulajdonosi jogokat nem
gyakorol {Ávľ. 13.$ (l) d)}.

1.10. A Polgłíľmesteri Hivatalhozmásktiltségvetési szerv nincs rendelve {Ávr. 13.$ (t) Đ}.

1.l1. A Polgáľmesteń Hivatal szervezeti ábráját a2. szětmí melléklet tafta|mazza {Ávr. l3.$ (l)
e)).

t.!2. A Polsáľmesteri Hivatal szervezďi eovséseinek feladatait a 3. szźmtű melléklet ttta|mazza
iAvr. 13.$ (1) e)).

2. A POLGARMESTERI HWATAL JOGALLASA ES FELADATKORE

2.|. A Polgármesteri Hivatal a Mötv' 41.$ (1) bekezdése, az ÁJlt.7.$ (1) bekezdése, valamint a
Polgári Törvénykönyvről sző|ő 20|3. évi V. tĺirvény a|apján ĺjnálló jogi személy, amely jog-
szabźiybanvagy az Alapító okiratban meghatározott kĺizfeladatokat látjaell.

2.2. A Polgármesteri Hivatal, mint a Képviselő-testület szeľve a kĺlzfeladatok ellátása éľdekében
az önkormányzat működésével, valamint a polgármesteľ vagy a jegyzó feladat- és hatásköľé-
bę tartoző ügyek d<intésľe való előkészítésével és végrehaj tásáva|, az önkoľmányzati és állami
szervekkel ttirténő együttmfütjdés összehangolásával, a bizottságok működésének ügyvitelé-
vel kapcsolatos feladatokat, valamint _ megállapodás a|apján _ anemzętiségi clnkormányzat-
ok gazdasági -pénzügy i, b e l s ő e l l e nőr z é s i fe|adatait |átja e|.

2.3. A Polgármesteri Hivatal Alapító okiratát az |. számu melléklet tarta|mazza.
2.4. A Polgáľmesteri Hivatal á|ta| e||átott <inkormrĺnyzati és hivatali kote|ező és tjnként vállalt fela-

datát az5. számű melléklet tarta|mazza.

3. A PoLGÁnnĺľsľnRI HtvAT AL GAZDÁlxonÁs A. JELZ0SZÁMAI

A Polgármesteľi Hivat a| gazdélkodása:
A Polgáľmesteľi Hivatal ktĺltségvetési szerv, amely vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A Polgármesteri Hivatal mint kĺiltségvetési szeÍv az Aht., azÁvľ., valamint a gazdá|kodásaľa
vonatkozó egyéb jogszabályok _ különösen a Mötv. _ szerint látja e| alaptevékenysége köré-
be tartoző költségvetési és gazdálkodási feladatait.

Az Ävr.9. $. (l) bekęzdés, valamint (5) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivata| gazdasági
szervezete az e!|átandó feladatok a|apjźn aPénzugyiIJgyosnźiy, a Vagyongazdálkodási és

-4-
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3.4.

Üzernęltetési Ügyosáá|y'va|arĺlint a Belső Ellátási Iroda. A Polgĺĺľmesteľi Hivata| gazdaságí
szewezetének vezetője a Pénzügyi LJgyoszta|y jogszabály által meghatĺĺrozott végzettséggel
és szakképesítéssel rendelkező ügyosztályvezetoje.

A Polgáľmesteri Hivatal az onkormányzat, a Polgrĺrmesteri Hivatal és a nemzetiségi iinkor.
mźnyzatok kĺiltségvetésének első felévi teljesítéséről június 30-i fordulónappal féléves elemi
k<iltségvetési beszámolót, a kdltségvetési éwől december 3l-i fordulónappal éves elemi ktilt-
ségvetési beszámolót készít. A Képviselő-testĺilet a feléves beszámolót hatérozattal fogadja
e|, az éves költségvetés teljesítésľől rendeletet alkoĹ. A Polgánnestęľi Hivatal a jogszabály-
okban foglaltak szeńnti taľtalommal és hataridőkĺe teljesítí az áILamrĺlal szembeni beszámo-
lási kötelezettségeit. A kĺiltségvetést és a végrehajtásról szóló tźljékoztatőt és beszĺímolókat
fiiggetlen könywizs g á|ő el|enőr zí.

A költségvetési gazđálkodás kĺivetelménye:
Az eredeti költségvetéshez a költségvetési szerv a kĺiltségvetési rendeletrészétképező elói-
rźnyzat-fe|használási tervet készít, év kĺjzben likviditási tervet készit, melyek a k<jtelezett-

ségvállalás és a likviditĺĺs megtaľtásanak a|apjźú.jelentik. Ezekbiztosítjĺík a Polgármesteń
Hivatal gazdá|kodásanak az e|őirźnyzatok keretei között tartását. Aze|őirényzatok felhasz-
ná|ásźlt, a kiadások teljesítését a Polgármesteri Hivata| szervezetében lévő, az ađott feladatot
végľehajtó szervezeti egységek kezdeményezik.

4. A PoLGÁRnĺnsľnRI HIVATAL SZERVEZETI ľpr,npÍľÉsn

A Képviselő-testület meghatátozta a Polgiĺrmesteri Hivata| szervezeti felépítését. A Polgláľmes-
teri Hivatal szervezęti egységei jogi személyiséggel nem rendelkeznek, az egységes Polgar-
mesteri Hivatal munkaszervezetének részeit képezik.

A Polgármesteri Hivata| szervezeti egységei:

1. Polgáľmesteri Kabinet
. Titkaľság
. Kommunikációs Iľoda

2. JegyzőiKabinet
o Törvényességi és Perképviseleti Iľoda
o Személyügyi Iľoda
o Belső Ellátási Iroda
. Szervezési és Képviselői Iľoda
. Ügyviteli lľoda

3. Belső Ellenőruési Iľoda (ĺinálló iľoda)

4. Váľosfej lesztési és Főépítés zí |J gy osztá|y
o Főépítészi Iroda
. VríľosfejlesztésiIroda

5. Y ag ongazdálkodási és Üzemeltetésĺ Üryo sztáiy
o Gazdálkodási Iroda
o Létesítményüzemeltetési Iroda

3.5.

4.1.

4.2.
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6. PénzĺiryiÜryosztály
o Költségvetési és Pénziigyi Felügyeleti lľoda
o Szímviteli és PénzĹigyi Iroda
. Adóügyi Iroda

7. Hatóságĺ tiryosztáIy
. Építésĺigyi Iľoda
C lgazgatási Iľođa
. Anyakdnyvi Iroda

Humánszolgá|tatási Ügyosztály
o CsaládtámogatásiIľoda
o HumánkapcsolatiIroda

Közteľület-felĺiryeleti Üryosztály

4.3. A Polgáľmesteri Hivatal szervezeti egységeinek engeđélyezett|étszźlma {Avr. l3.$ (1) e)}

9.

Hĺvatalvezetők

Polgármesteľi Kabinet

o n k o r mdny zati főt an dcs adlí k

Jegyĺzői Kabĺnet

Belső Ellenőrzésĺ Iľoda

Városfejlesztési és Főépítés zi IJ gy osztáIry

Va gyon gazd álkod ás i és Üzem eltetés i tigyo sztáiy

Pénzüryi Üryosztály

Hatĺósági Ügyosztály

Humánszolgáltatási Ügyosztály

Kiizterĺi let-felĺigyeletĺ ÜgyosztáIy

Mindässzesen:

engedé|yezett
|étszám

(fő)

a
J

13

J

53

2

10

ll
34

39

26

69

263

4.4. A Polgármesteri Hivatal azon ügykĺireit, amelyek során a szervezeti egységek vezet(5i a ktiltség-
vetési szerv képviselőjeként jaľhatnak el, a kiadmányozásrő| és a képviseletről szó|ő jegyzői utasítá-
sok, illetve aszerződéskötés rendjéľől szóló polgármesteĺi-jegyzői együttes utasítas taľta|mazzźtk.

{Á*. l3.$ (1) Đ}

4.5. A Polgáľmesteri Hivatal telephelyei és azazo|<kal kapcsolatos feladatellátás:
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1 082 Budapest, Baľoss u. 66-68. (hrsz.:352l| l N |, 352| t l N3)
feladatellátas: Humanszolgáltatasi Ügyosaály Családtámogatasi hoda Ĺigyfélszolgálatának
elhelyezése valamint a keľiileti közfoglalkoztatźssa| kapcsolatos tigyfélszolgálat

1 082 Budapest, Német a. 25. (hrsz.:3 52|2l N24, 35f|2/ N25' 3 52|2l N26)
feladatellátas: Humanszo|gáitatźsiTJgyosztá|y Családtĺímogatási Iroda iratainak elhelyezése

1084 Budapest, Víg u. 35. fszt. |2. és fszt./Il. (hľsz: 34921)
feladatel l átás : B el ső Ellátás i Iroda raktaľo zźsi fe|adatainak bizto sítása

1084 Budapest, Rákóczitér 3. (hľsz.: 34899lBl|)
feladatellátás: Váľosfejlesztési és FőépítésziLJgyosztály kezelese a|attálló tervtar

1084 Budapest, Víg u.32. (}ľsz.: 3494410lN|,3494410/N2,3494410lN3,3494410lN4'
3494410/N6)
feladatellátás: a Polgármesteri Hivatal minden szervezeti egysége iratainak elhelyezése

1082 Budapest, Kisstáció u. 5. (35604lN3)
feladatellátás: Nemzetiségi onkormányzatokmfüĺldésével kapcsolatos hivatali feladatok el-
látása

g) 1084 Budapest, József u ' |5-t7 . (hľsz: 3521r8l0lN4)
|084Búapest^Németu, |7-t9. (352|7l|lN|.352|7l|lN4.35217l|lN|6^352|7lllN3.
35217l1/A/2l.) (kozös használatú hel}iiség a Józsefuĺíľosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgálattal
és a Józsefuĺĺľosi Vaĺo süzemeltetési Szol gálattal)

feladatellátás: Közterület-feliigyeleti Ügyosztály mfüödésével kapcsolatos feladatainak ellá-
tása

5. A HIVATAL SZERnEnETIEGYSÉGEINEK TÍPUSAI, JoGÁLtÁsUK, VEZETESÜK, A
ľĺurooÉs RENDJE

5.l. A Polgármesteľi Hivatal szervezete ügyosztályolĺa, önálló iľodá]aa és ügyosztályi iľodákľa ta-
golódik azza|, hogy az ügyosztályokon, irodákon belül szakmai és iľányítási szempontból önálló
feladatellát ást v égzo refęrensek műk<idhetnek.

5.2. A polgármesteľ, alpolgármesterek, jegyző és aljegyzők jogszabályban meghatźrozotĺkülönleges
státuszáľa tekintettel speciális jogállású ugyosztá|yok: Jegyzői Kabinet és Polgáľmestęri Kabinet.
onálló iroda a Belső Ellenőľzési lroda.

5.3. A szervezeti egységek jogá||źsa

Đ j!gvĺ'..,.":.l:i.ĺúyok'

CéIja a tĺjir.b összeftiggő terület egységes kezelése, tevékenységének összehangolása, az adott szak-
ágazathoztartozó tcibb irodát összefogó szervezeti egység, melynek é|énaztigyosztályvezeto ź]|. Az
ügyosztályvezető irźnyítja, szeľvezi és ellenfuzi az ügyosztály munkáját, az llgyosztá|yvezetőnek
koordinációs tevékenysége és felügyeleti jogköľe van a szewezeti|eghozzátaríoző irodfü tekinteté-
ben. Egy iigyosztálynak egy ügyosztályvezetője lehet.

b.) ĺigyosztálvi irodák:
Az ügyosztályi irodak esetében az itodźk vezetői a vezetői jogosítvanyukat az igyosztá|yvezető

- ĺ-

a)

b)

c)

d)

e)



által meghatĺírozott keretek közott önállóan gyakoroljfü. Egy irodának egy iľodavezetője lehet.

c.) önálló irodak:
Iegyzŕĺi iranyítás a|att źt|lő, az iroda vezetoje át|tal. vezetett szervezeti egység. Egy irodának egy iľo-
davezetője lehet.

5.4. A vezetői megbízások

A Kttv' 236. $ (5) bekezdés c) pontja a|apjan füvárosi keľiileti önkormĺínyzatnáI a jegyzoi, a|jegyzi5i
kinevezésen tulmenően osztályvezetői és Íőosztályvezetó-helyettesi szintnek megfelelő vezetői ki-
nevezésen túl további vezetői kinevezés is adható. A Kttv. l29. s (l) bekezdése szerint akoztisztvi-
selő - kül<jn töľvényben íľtakon túlmenően - osztályvezetői, ťoosztźiyvezető-helyettesi, foosztályve-
zetői munkaköľ betöltésére is kinevezhető.
Fentiek figyelembevételével az elfogadott szervezési struktúra alapj án:
- az ügyosztályvezętői kinevezés foosztźiyvezetó-helyettesi szintíĺ vezető megbízásnak felel meg,

éshatźrozatlan időre sző| aKttv.I29. $ alapjan;
- az irodavezetői és az ügyosztályvezető-helyettesi kinevezés osztźt|yvezetői szintű vezetaimegbĹ

zásnak felel meg, éshatározatlan időre szől. aKttv. l29. $ alapjan.

5.5. A Polgáľmesteri Hivatalban minőségiranyítási rendszer működik, amelynek célja, hogy biztosít-
sa a dolgozői vé|emények autonómiáját' elősegítse a hivatali szervezeti egységek dolgozóinak
együttgondolkodását, támogassa és osztonozze a Polgármesteri Hivatalon belüli dolgozói kommuni-
kációt. A minőségiranyítási rendszeľ műkĺidését a Minőségiranyítási Tanács biaosítja, a minőség-
irĺányítási vęzetó vezetésével. A részletes feladatel|źĺást a Minőségirányítási Kézikonyv tafta|mazza.

6. A PoLGÁnnĺrsľBRI HIVATAL IRÁI{YÍTÁSA. VEZETÉSE

6.l. Polgármesteľ

A Képviselő-testiilet döntéseinek megfelelően és saját hatáskĺjrében iľányitja a Polgármesteľi Hiva-
ta|t. Az ĺinkormĺĺnyzati ügyekben meghatáľozza a munka szervezése, a döntések előkészítése és vég-
ľehajtása területén a jegyző javaslatait figyelembe véve a Polgármesteri Hivatal feladatait. onkor-
mányzati, á||arnigazgatási feladatait, hatásköreit a Polgármesteri Hivatal közreműkĺjđésével látja el.
Ezen felĺil a Polgáľmesteľi Hivatalirányitźtsźnal kapcsolatos további jogköľei:
o gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyzo és az önkormányzatifőtanácsadók tekintetében,
o rendszeresen taľt vezetői megbeszéléseket az cinkormanyzati múkĺidéshez kapcsolódó időszeríĺ

feladatok meghatározására, valamint a döntések végľehajtásánakszátnonkérése céljából'
o szfüség szerint, de legalább évi kettő alkalommal appaľátusi értekez|etettaľt, melyenajegyzőve|

köz<ĺsen éľtékeli a Polgrĺľmesteri Hivatal tevékenységét és meghatźnozza az elkövetkezendő
időszak feladatait.

6. 2. Alpolgĺĺľmesterek

Az alpo|gélrmestereket a Képviselő-testület a polgármester helyettesítésére, munkájának segítéséľe a
po l gáľme ster j avaslataľ a v á|asztj a meg.

Az a|p o|gźrmę steľek kĺj zötti fel adatme go sztás :
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A polgáľmesteľ helyettesítése és munkájanak segítése keretében polgarmesteri intéZkeđés alapján
egyes feladat- és hatasköreit a polgĺĺľmester az alpolgármesterek útjan látja el.

Az ďpolgáľmesterek feladataikat a polgĺĺrmester irányítás áva| |źttjźk e|.

6.3. Jegyző

A jegyz(5 vezeti a Polgáľmesteri Hivatalt, gondoskođik az önkoľmányzat mfüödésével kapcsolatos
feladatok ellátásáľól, a hataskĺirébe utalt Ĺigyek intézésérő|, hatáskörébe tartoző Ĺigyekben

szabá|yozza a kiadmrányozás rendjét, meghatarozza a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek
feladatait. Kialakítja és mfüödteti a belső kontľollrendszert, valamint bixosítja annak folyamatos
fej lesztését és éľtékelését, amelyet évenként nyilatkozatb an ňgzit.

6.4. A|jegyzők

A polgármester - a jegyzo javas|atźna - a jegyzo helyettesítésére és meghatźrozott feladatok ellátásá-
ra a|jegyzóket nevez ki, akik segítik a jegyzo feladatainak e||źtását, részletes feladataikat a munka-
köľi l eírásuk arta|mazza.

7. A S ZERVE ZETI E GYSEGE K VEZETOTNEK,
VALAMINT A MI]NKAVÁLLALoK FELADATAINAK

Álľ.łr,Áľos MEGHATÁRoZÁsA

7.1. A szervezeti egyséeek vezetőirę vonatkozó általiínos szabályok
A Polgáľmesteri Hivatal szewezeti egységeinek vezetői kötelesek szakmailag magas szinten, a vo-
natkoző jogszabá|yokat ismerve és azoknak megfelelően eljárni. Minden vezetó kĺiteles a vezetése

a|att á||ő szewezeti egységet érintő jogszabá|yváltozásokat kĺlvetni, a feladat- és hatásköľi listát ak-

tua|izá|ni, valamint a helyettesítésľől olyan módon gondoskodni, hogy a szervezeti egység ne marad-
jonvezető nélkül. A szervezeti egységek vezetői kĺjtelesek a feladat- és hatáskĺirĺjket munkavállalók
szerinti bontásban a szetvezeti egység ügyrendjében ĺĺlgzíteni' valamint a Hivatal egésze számźra
elérhetővé tenni. A szeľvezeti egységek vezetői kötelesek gondoskodni a szervezeti egységkeze\é-
sében |év o kozérdekú adatokkal kapcsolatos kérelmek kezeléséľől és telj esítéséről.

7.2. igyosztá|Węzető
Az igyosztá|yhoz tartoző szervezeti egységek szaŁ'rnai koordinálására a jegyző ugyosztá|yvezetot
nevez ki, aki e minőségébenvégzett tevékenységéért felelősséggel tartozik a Polgármesteri Hivatal
vezetójének és a polgáľmestemek. Azugyosztźiyvezető és az ügyosztźůyi irodák vezętői egymással

alá-fülérendeltségi viszonyban állnak és ktitelesek egyĹittműkĺjdni a feladatok ellátásában. Az uey-
oszJźi ,lĺvezető kĺjteles az llgyosztály ügyrendjében részletesen meghatározni az ugyosztályi irodave-

zetoi< l.bladat- és hatásköľét.

Az tigyosztályvezető iľányítja az üeyosztály munkáját. amelynek során:
. gondoskodik az ugyosztályon belüli munka megszervezéséľől, ellenőľzi a feladatok végre-

hajtását;
. bizosítja a kiadott feladatok határidőľe történő szakszerú és törvényes végľehajtását;
. binosítja a jegyz(5i hatáskĺjrök gyakorlásźi az źl|aĺrligazgatási hatósági ügyek intézése köré-

ben:
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- biztosítj a az źúta|a vezetęĺĺ szervezeti egységnél a folyamatba épitett, előzetes, utólagos és
v ezetoi ellenőrzés miĺködesét ;

- figyelemmel kíséri az ugyosztály feladate||átźsźůloz kapcsolódó jogszabályok vá|tozásait,
inányítj a azok éĺtelm ezését, a|ka|mazását:

- kezdeményezi az önkoľmányzati rendeletek módosítását, tarsadalmi es központi jogi kör-
ny ezet v á|tozása vagy felhat a|mazěsa e setén;

- rendszeresen bęszźmo| az á|tala vezetett szervezeti egység tevékenységérő| a jegyzőnek,
igény esetén a polgĺíľmesternek;

- az tigyosztályhoztartozo szervezeti egység dolgozói részéte sztikség szerint tart munkameg-
beszélést vagy egyéni e|igazítást;

- segíti és figyelemmel kíséri aszervezeti egység dolgozói szakmai tudásĺának fejlődését;
- gondoskodik az igyosztály dolgozói munkaköri leíľásainak elkészítéséről és karbantartásá-

ról;
- e||enőrzi az igyosztá|yhoz tartoző vezetők és szervezeti egységek munkáját. Az hodaveze-

tők tekintetében gyakorolja a jegyző áItaI biztosított egyéb munkáltatói jogokat, véleménye-
zi az irodavezetőkmunkáltatói jogkĺirben tett javaslatait;

- e|őkészíti a. belső szabályzatokat, azok módosításait, illetve koordinálja az á|ta|a iľányított
szerv ezeti egységek belső szabá|yzatunak elkészítését, módosítását;

- koordiná|ja az á|ta|a iľányított szervezeti egységek feladat-jegyzékének (a hatályos jogi
szabźůyozźlstisfelttintető)elkészítését,folyamatosaktua|izá|ását;

- a testiileti munka hatékonysága érdekében együttmfüĺidik a bizottsági elnökökkel, részt vesz
a Képviselő-testület tilésén a feladatkörébe tartoző napirendi pont tĺĺľgyalásakor, va|arnint az
illetékes bizottságok Ĺilésein;

- elkészíti a polgiĺľmesteľ, alpolgáľmesterek, bizottsági elntik, és a jegyző nevében a
Képvi s elő -te stületi hatźlr ozatok vé gľehaj tás ár ő| sző|ő je l enté s eket ;

- sztikség szeľint együttműkĺidik a társ szervezeti egységek vezetoive| a feladatkörfüet érintő
kérdésekben;

- közľeműködik az ĺinkormányzati intézmények irányításával kapcsolatos döntések, intézke-
dések előkészítésében, a hatźrozatok végrehajtásának megszervezésében, ellenőľzésében,
gazdaséryi tarsaságok esetén a tulajdonosi joggyakoľlással kapcsolatos döntések és intézke-
dések előkészítésében, döntések végrehajtásrĺnak megszeÍyezésében, ellenőrzésében;

- az á|ta|a a|áírt vagy szignźt|t iratért szakmai, munkajogi és büntetőjogi felelősséget vállal;
- köteles gondoskodni arról, hogy távollétében a helyettesítés folyamatosan fennálljon;
- folyamatos elemző munkát végez, melynek a|apján vá|toztatást kezdemény ez az ugyosztá|yt

éľintő feladatok vonatkozásában a hatékonyabb, eľedményesebb' gazdaságosabb' ľacionáli-
sabb feladatellátás éľdekében;

- jogszabályfigyeléssel kapcsolatos feladatok koordinźiása.

7.3. az iigyosztálwezető helyettesítése
Az irodával nem rendelkező ügyosztályon legfeljebb két ügyosztályvezető-he|yeľtes nevezhető ki.
Az igyosztályok esetében az íjgyosztál|yvezetőt az źitala kijelcilt iľodavezető, annak távolléte esetén
az fuodavezető-he|yettes helyettesíti. A helyettesítő köteles az irodavezetoi, illetve irodavezet(j-
helyettesi fe|adatait is teljes méĺtékben ellátni. Az tigyosztá|yvezető helyettese azigyosztá|yvezető
á|ta|meghatározott keľetek kozott|átja e| azigyosrtá|yvezeto helyettesítését'

7 .4. őnźůIő irodav ezető
A jegyző munkáját kcizvetlentil segítő önálló szervezeti egység vezetője. Az irodak miiködésének
szervezését'vezetését az irodźi<hoztartoző irodavezet(5k látjak el. Tevékenységĺiket a jegyző, a|jegy-
zők koordináljak. Az igyosztźiyvezetők és az oná||ő irodavezetők egymással melléľendeltségi vi-
szonyban ĺíllnak, és kötelesek egyĺittműködni a feladatok e||źtźsźhan. Egy irodának egy itodavezető-
je lehet.
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Az ĺinálló iľodavezető irĺányítja az iľoda munkáját. amel}.nek sorlĺn:

- figyelemmel kíséľi a központi és helyi jogalkotást,
- kezdeményezi a helyi jogszabáIyok módosítasát, tarsadalmi és kĺĺzponti jogi köľnyezet

v á|tozása vagy felhatal mazása esetén,
- binosítja a jegyzői hatásköľök gyakorlását az źi|aĺĺigazgatási hatósági iigyek intézése kĺirében,
- konemfüödik az <inkoľmányzati intézmények irźnyitásź*a| kapcsolatos döntések,

intézkedések előkészítésében, a hatĺĺrozatok végťehajtásánäk megszeľvezésében,
ellenőrzésében, gazdaságitźrsaságok esetén afulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos d<intések

és intézkedések előkészítésében, döntések végrehajtásának megszervezésében' e||eĺőrzésében,
- elkésziti a po|gźrmester, alpolgármesteľek, bizottsági elntik, és a jegyző nevében a Képviselő-

testiileti hatźtrozatokvégrehajtásáľól szóló jelentéseket,
- előkészíti a belső szabĺilyzatokat, azok szĺ.ikség szeľinti módosítísi javaslatait a polgĺírmesteľ

és l v agy a j e gy ző l a|je gy zok intézkedésére,
- tészt vesz a Képviselő-testiilet tilésén, a feladatkörébe l'artozó napirend táľgyalásakor a

bizottsági ülésękęn,
- rendszeresen beszámol az źůtalavezętett szervezeti egység tevékenységéľől a jegyzőnek, igény

esetén közvetlenül a polgáľmesteľnek, segíti a tanácsnok(ok) munkáját'
- gondoskodik a feladat-jegyzéknek (a hatályos jogi szabźtlyozást is feltüntető) elkészítéséről,

folyamato s akfu alizálásáról,
- biztositja az áIta|avezetett szervezeti egységnél a folyamatba épített, előzetes, utólagos és ve-

zetői ellenőrzés miĺködését,
- azá|ta|aa|áírtvagy szlgná|tiratért szakmai, munkajogi és büntetőjogi felelősségetvźů|a|,
- köteles gondoskodni arról, hogy távollétében a helyettesítés folyamatosan fennálljon,
- folyamatos elemző munkát végez, melynek a|apjźn vá|toztatást kezdeményez az irodát érintő

feladatok vonatkozásźtban a hatékonyabb, eredményesebb, gazdaságosabb, racionálisabb fela-
datellátás éľđekében,

- jogszabályfigyelésselkapcsolatosfeladatokellátása.

7. 5. ügvosztálvi irodavezető és üqyosáályvezető-helyettes
Feladata a szervezeti egység vezetése, amely során az ügyosztályvezető szakmai koordinációs szeľe-
pet ttilt be. Az tigyosztályvezetők és az ügyosztźiyszervezethęz tartoző irodavezetők egymássa| a|á-

ft)léľendeltségi, az ügyosztályhoz tartoző irodavezetók egymással mellérendeltségi viszonyban áll-
nak és kötelesek egymással együttműködni a feladatok ellátásában. Egy irodrának egy irodavezetoje
lehet.

a) Az ügyosztályi irodavezető általános feladatai:
- figyelemmel kíséri a kĺĺzponti és helyi jogalkotást;
- kezdeményezi az tinkormźnyzati rendeletek módosítását, táľsadalmi és kĺlzponti jogi

köľnyezetváltozásavagyfelhata|mazásaesetén;
- biztosítj a a jegyzói hatásköľĺik gyakorlását az á|Iarigazgatási hatósági ügyek intézése

köľében;
- Irł3zremfüödik az ĺinkormĺĺĺryzati intézmények irźnyitásáva| kapcsolatos dĺintések,

rĺitézkedések előkészítésében, a hatźrozatok végľehajtásĺának megszervezésében,
ellenőrzésében, gazđasági tarsaságok esetén a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos
dĺintések és intézkedések előkészítésében, đĺintések végrehajtásának megszervezésében,
ellenőrzésében;

- e|készíti a polgĺáľmester, alpolgármesterek, bizottsági elnök és a jegyző nevében a
Képviselő-testĹileti hatźr ozatok vé grehaj tás átő| sző|ő jelentéseket;

- az ügyosztályvezető koordinálása mellett előkészíti a belső szabá|yzatokat, azok szfüség
szerinti módosítási javaslatait a polgármester és/vagy a jegyzőlaljegyzók intézkedéséľe;
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részt vesz a feladatköľébe tartoző napirend tĺáľgyďásakor a Képviselő-testiilet,
bizottságok ülésén, a helyi nemzetiségi tinkormrány zatokülésein;

- rendszeresen beszámol az źlta|a vezetett szervezeti egység tevékenységéről az
tigyo sztályv ezetóĺek;

- az ügyosztályvezető koordinálĺása mellett gondoskodik a feladĄegyzék (a hatályos jogi
szabá|yozástisfeltĹintető)elkészítéséről,folyamatosakfia|izá|asarő|;

- gondoskodik az, á|ta|a vez,etett szewezeti egységnél a munkafolyamatokba beépített
ellenőrzés mfüödéséről;

- azá|ta|aa|áírtvagy szignáttrtiraÉrt szakmai, munkajogi és biintetőjogi felelősséget vállal.
- folyamatos elemző munkát végez, melynek a|apjarl vźtltoztatlźst kezdeményez az irodéú

éľintő feladatok vonatkozásában ahatékonyabb, eredményesebb, gazdaságosabb, racioná-
lisabb feladatellátas érdekében,

- rendszeľęsen tájékoztatjaazugyosztá|yvezetőt aziroda által ellátott feladatok végľehaj-
tásĺának állásaľól, soron kí\riil tájékoztatja az ugyosztá|yvezetőt az iroda munkavégzése
sorĺín felmeľiilő - ügyosztályvezetőibeavatkozźlst, segítséget igénylő - problémĺĺľól,

- jogszabályfigyeléssel kapcsolatos feladatokellátása.

b) Az tigyoszt á|yvezeto-helyettes általános feladatai :

Az tigyosztźiyvezető-helyettes az igyosńźt|yvezető általános vagy szakmai helyettese. Ügy-
osztá|yvezető-helyettes azugyosztźiyvezetőre vonatkozó noľmák a|apjén, azigyosńźt|yveze-
tő közvetlen alaľendeltségében |átja e| feladatait.
Feladatköre az ugyosztá|yvezeto távollétében megegyezlk az iigyosztályvezető fe|adatkĺĺré-
vel, amelyet távollétében <inállóan, egyébként az ugyosztá|yvezető által meghatározott mun-
kamegosztás szeľint |át e|,

Feladatait egyebekben az Ĺigyosztźt|yi hodavezető a) pont szerinti feladatoknak megfelelően
az ugy r endben r o gzítettek szerint |ětja e|'

7.6. az irodavezető helyettesítése
Az oná||ôlnem önálló irodavezető helyettesítésére az irodavezető által megbízott személy jogosult'
Az egyes helyettesítési feladatok ęllátása mellett kĺiteles az ugyintézői feladatait is teljes könĺen
ellátni.

7. 7. ankormón:łzati .főtąnács adó
SpeciáIis kazszolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatott. Ellátja a képviselő-testület és bizottságai
dantésének előkészítéséhez, illetye a polgármester tevékenységéhez kozvetlenül kapcsolódó feladato-
knt. Jelen Szabĺźlyzat eltérő rendelkezése hiányában az önkormónyzatifőtanácsadóra ezen szabályo-
zat vezetőnek nem minősülő köztiszniselőlcre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogl a
munkál t at ó i j o gkö r g,l akor l ój a a p ol gárme s t e r.

7.8. referens
Stľatégiai szempontból kiemelt folyamatéľt vagy átfogő ĺinkoľmányzatilhivata|i szintű tevékenység,
szakteľület e||źltásáért felelős érdemi lJ;gyintéző' aki feladatkötét ahivatali szervezeten belüli elhe-
lyezkedéstől fiiggetlentil önállóan, jegyzői, a|jegyz(5ivagy jegyzői-polgármesteľi vezetéssel látja el.
A referens vezetésével kapcsolatos kĺjzvetlenvęzetőifelađatok aszervezeti tagozódás szerinti felet-
tes tigyosztá|y vezetőjére átrvházhatóak. A refeľensi munkaktirben ellátandó folyamatok, tevékeny-
ségek, szakterületek ktiréről a jegyzó a polgármesterľel egyetéľtésben jogosult dönteni.

7.9. ngyintéző
A Polgármesteri Hivatal éľdemi ügyintézést végző kciztisztviselői. Feladatai:
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a.) a munkakiiri leírásbanrész&e megállapított, illetve tigyosztályvezetoje, iľodavezetője által kĹ
adott feladatoknak a hataridők figyelembevételével t<irténő végzése'

b.) u á||alnigazgatasi, hatósági tigyek érdemi döntésre való előkészitése fe|hata|mazas esetén kĹ
admźnyozźsa,

c.) felelős asajáttevékenységééľt és munkaterĹiletén a töľvényességbetntásáért.

7. 1 0. szolgálatirĺĺnyító
Speciális, rendészeti feladatokat ellátó közszolgálati jogviszonyban álló ügyintéző. A szolgálatirá-
nyitő az iigyosztályvezető és az igyosztźiyvezetó-helyettesek alárendeltségében |átja el feladatait,
közvetlenü| irźnyitja a közteľĹilet-felĺigyelők napi szo|gá|atát.

7. 1 l . közterület-felĹieyelő
Speciális, rendészeti feladatokat ellátó kozszo|gálati jogviszonyban álló igyintéző. Fe|adatait az
ügyosztályvezető szak,lrlai feladatel|átźsźra vonatkozó jogszabályok alapjan hivatalos személyként
aze|igazításonmeghatarozottakszerint|átjae|.

7.l2. seeédfelügyelő
A hivatalos személy tĺámogatójaként segíti a közteľület-felügyelő munkáját. A segédfelügyelő ĺĺnálló
intézkedési jogosultsággal nem rendelkezik, munkáját kizźrőlrag a közteľült-feliigyelő jelenlétében és

utasítása szerint v égezheti.

7. l 3. ügyintézői besorolású titkáľnő/titkáľ
A szewezeti egységeknél szĹikséges leírói és egyéb adminisztratív feladatokat ellátó ugyiĺtéző vagy
ügykezelő besorolású munkavállaló' Ügyintézői besoľolás esetén a do|gozo érdemi tigyintézést is
folytat.

7.|4. ldlgvkezeló
Gondoskodik az adminisztľációs, ügyiratkezelési feladatok ellátásáróI, az iratok źivéte\éró|, iktatá-
sáról, sokszorosításáľól, továbbításáról. Ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel avezetője megbiz-
za.

l 7.l5. munkavállaló
Belső munkamegosztás szerint e||átjaazokatafizikai feladatokat, amelyekkelvezetojemegbízza. A
munkak<jri leírásban szereplő és egyéb megbizás szerinti feladatokat hatĺíridőľe teljesíti. A Munka
Törvénykĺlnyve hatály a a|á tartozó munkavállaló.

7 . | 6. kozfo glalkoztatott
A kĺizfoglalkoztatásró| sző|ő tĺĺrvény hatélyaa|átartoző,hatźrozott időre fogla|koztatott természetes

személy' aki ellátja a munkakcjri leírásában foglalt feladatokat, amelyek e||átźsźnatörvény nem íľ elő

kozszo| gá|ati j o gvi szonyt'

8. A PoLGÁmĺnsľnRI HIVATĺr, Ár,ľĺ.r,Áľos FELADAT. És ĺĺĺ.ľÁsKoRE

8.1. A Képviselő-testület műk<idésével kapcsolatban a Polgĺĺľmesteń Hivatal
- előkészíti a helyi rendelet tervezeteket, afe|ađat- és hatáskĺjrébe tartoző előteľjesĺéseket, a Kép-

vi selő-testtilet hatásköľébe hrtoző v źůasztást, kinevezést, megbízźlst,
- összegyĹĺjti és nyilvantĄa az tinkormĺĺnyzatot érintő közéľdekíĺ bejelentéseket, javaslatokat,

panaszokat, valamint a Képviselő-testĺilet rendeleteit, hatźrozatait és elkészíti a |ejárt hatáľidejii
hatátozatokvégrehajtásarő|szőlő jelentést,

- biztosítja a képviselő-testĹileti ülések technikai és ügyviteli feltételeit, végľehajtja a Képviselő-
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testĹilet döntéseit.

8.2. A bizottságok működésével kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal
előkészíti a bizottságok ülésein targyalandó előterjesztéseket, a bizottságok feladat. és hatáskĺi-
rébe tartoző dĺinté s eket,

; - kĺizreműködik a bizottságok képviselő-testiileti előteľjesztéseinek előkészítésében,

] e||étja a bizottságok ügyviteli feladatait,

; végrehajtja a bizottsági döntéseket.

; 8.3. A nemzetiségi ĺjnkormányzatokkal kapcsolatban
' A Polgtĺľmesteľi Hivatal biztosítja a helyi nemzetiségi önkoľmanyzatok mfü<idésének személyi és

targyi fe|tételeit, továbbá gondoskodik a mfüödéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásaról.
E|Iátja a testületi ülésęk, testÍiletĹ és tisztségviselői dclntések előkészítését, továbbá a helyi nemzeti-

. ségi ĺinkormányzat műkodéséve|, gazdá|kodasával kapcsolatos nyilvlíntartási, iratkezelési feladato-
kat. A feladatok ellátásáért a PénzĹigyi Ügyosztály vezetője, a Polgáľmesteľi Kabinet vezetője és a

. Jegyzői Kabinet vezetője és a Belső Ellenőrzési Iroda vezetője a felelős.

8.4. Az ĺjnkoľmányzati intézményekkel kapcsolatban
. Az önkoľmányzati intézményekkel elsősorban a szak,łĺai teľületnek megfelelő ügyosztályok, irodák
l 1artanak rendszeres kapcsolatot. Az tinkormźnyzati fenntaľtói feladatok végrehajtása éľdekében éita.
. lános tĺjrvényességi, szakmai és pénzĹigyi, költségvetési-gazdźt|kodási feltigyeletet lát el, ezekkel
. kapcsolatosan vizsgálatokat végezÁet. A feladat részét képezi a rendszeľes információáramlás bino-
: sítása és az intézményekben folyó szakmai munka segítése. A feliigyelet és kapcsolattaľtás formái:

ellenőrzés, témavizsgá|at, értéke|és, koordináció, konzultáció, munkaértekez|et, továbbképzés.

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

vá|aszt ad,
- a képviselők ľészéľe a képviselő-testiileti iilések ę|őtt az ont. szlrĺsZ-ban meghatźrozottak sze-

ľint bi zto sí tja az ir ésos anyagok elj uttatását,
közreműkĺjdik a képviselők felvilágosítás-kérésének teljesítésében.

8.6. A poleármester államieazgatási feladat- és hatásköľével kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal
- közreműködik a polgármester államigazgatźsi feladat és hatásköľének ellátásában,

k<jzreműködik honvédelmi, polgaľi védelmi, katasztrőfa elhaľítási ügyekben a polgármester ál-
|amigazgatási feladatainak helyi végrehajtásában.

8.7. A jeeyző feladat- és hatásköľével kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal
- közreműködik az tinkoľmányzat műkcĺdésével összefiiggő feladatok ellátásában,
- közľemiĺködik a jegyző á||arrigazgatási feladat- és hatáskcĺľének ellátásában,

gyakorolja a jegyző á|ta| átruhazott jogkĺiľben a törvény vagy kormányrendelet alapján a jegyző-

l ľe ruházott első fokú hatósági jogkĺirĺĺket.
',,

1 8.8. Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő eazdasági társaságokkal kapgsolatban a Polgĺír-
r mesteri Hivatal

- rendszeres kapcsolatot taľt a szakmai terĹiletnek megfelelő iigyosztályok, irodák iftjźľ.,
.. - az ĺinkormźlnyzati foľľások fe|Ivsznźiásával összefiiggésben szakmai és pénzügyi, költségvetési-
' gazdźůkodásifelĹigyeletet|źfie|,ezekkelkapcsolatosanvizsgźiatokatvégezhet,
i - biztosítja a ľendszeres informáciőźrarĺiźst, a felügyelet és kapcsolattartás körében pedig az adat-

szolgáItatást, konzultációt, kooľdinációt, értékelést, beszámo|ást/beszámoltatást és ellenőľzést,
szakmailag felügyeli az a|apitő okiratok vá|tozásaival összefüggő feladatokat.
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10. A HIvATALI FELADAT- És m'ľÁsron
MEGHATÁnozÁs szĺ.ľÁr,yłr

A hivatďi dolgozók feladataikat a jelen SZMSZ-ban, a szeÍvezeti egységek ügyrendjeiben' a mun-
kakt'ri leírásban és az éves teljesítmény kĺivetelményeket megalapozó célokban foglaltak szeńnt,
valamint a vonatkozó normfü betartásával végzik,melyek:

a) jogszabály,
b) önkoľmányz ati hatźn ozat,
c) belső szabályzatok,
d) utasítás,
e) intézkedés,
Đ az a)-e) pontban meghatfuozott noľmák végľehajtásźtt segító iránymutatás, körlevé| (tájékoz-

tató), emlékeztető'
g) minőségirányítási elj árósok.

A belső normák megalkotásaĺa vonatkoző rész|etes szabĺĺlyokat a noľmaalkotás rendje tarta|mazza.

A munkaköľi leíľás akinevezési okmany melléklete. A munkakĺjri leíľások naprakész źllapoáért a
szew ezeti e gysé gek v ezetői felel ő sek.

11. A PoLGÁRMESTERI HIVATAL Álľĺ,l, ELLÁTOTT
LEGFoNToSABB Ücyxonox És ÜcyľÍpusox

A Polgráľmesteri Hivatal aza|ábbifobb ügykörökben és Ĺigýípusokban jaľ el a felelősségvállalással
összefüggő csopoľtosításban:

10.1. Kiemelt vagy jelentős felelősséevállalással jáÍó üg\rtípusok

a) A költségvetés elkészítése és módosítása
b) Kötelezettségvállalás, utalványozás előkés zitése, felügyelete
c) Képviselő-testĹileti, bizottsági előterjesztések szakmai és törvényességi kontrollja
d) Peres és nemperes jogi képviselet
e) A 25.000.000.-Ft-ot meghaladó értéktĺ vagyonügyletekkel/péĺungyi tranzakciókkal kapcsolatos
e|őkészítő vagy ellenőľző munka
f) Stratégiai j ellegű projektek ügyintézése
g) A Polgármesteri Hivata|, az onkormányzati intézményrendszer, illetve aZ egyes ágazatok egészét
éńntő ügyek (pl. átszervezés, belső szabźůyzatok, stb.) előkészítése és lebonyolítása
h) Közbeszeľzéssel kapcsolatos ügyintézés

: i) Jogtanácsosi ellenjegyzés (pl. adásvételi szerzodés,je|zźiogszeľződés stb.)
j) Az egészkerĺilet varosképét vagy városiizemeltetését érintő pľojektek ügyintézése
k) A döntéshozók vagy tisztségviselők szźtmźnavégzettközvetlen, szervezetenbelüli szakmai előké-

i sz-!,t.i munka

1 0'2' Általános hivatali tigytípusok

a) A Ket. hatá|yaa|átartoző eljaĺások
b) Bármely más, tö'rvényben meghatźnozott eljźľ:ź.shoz és hatáľidőhöz kötött iĺgyintézés (pl. adó-

iigyek, közéľdektĺ adatszo|gźitatás, stb. )
c) A 25.000.000.-Ft-ot meg nem haladó éľtékű vagyonügyletekkel/pénzngyi tranzakciókkal kapcso-
latos előkészítő vagy e||enórző munka
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d) A személyugyi kérdésekkel ĺisszefiiggő általános Ĺigyintézés
e) A kĺizbeszerzési értéket el nem érő, vagy a közbeszeľzési tiĺrvény hatá|yaalá nem tartoző beszer-
zések ügyintézése
f) Műszaki jellegti felađatkĺirĺik ellátrása

Đ Az egész Polgĺírmesteń Hivatal tekintetébenvégzett adminisztratív vagy iigykezeléssel cisszefiig-
gő iigyintézés
h) A hilĺin törvények a|apjźnvégzettfeladatok intézése

10.3. Adminĺsztratív. üqvkezeléssel összeftiggő vagy fizikai munkával jáÍó tigytĺpusok

a) KizźrőIag az adott szervezeti egység feladatkorébe tartoző adminisztrativ, ugykezelői munkavég-
zés
b) A Polgáľmesteń Hivatal épületén belüli túlnyomóan ťĺzLkai munkavégzés

11. A SZERVEZETI EGYSÉcľx BELSo sZABÁLYozÁsÁľĺ.K RENDJE

A szervezeti egységek a hatłáskörĺiket az irźnyadő jogszabályok jegyzékét tarta|maző - a jegyző á|t.a|

jóvahagyott _ szewezeti egység Ĺigyrendje szerint gyakoroljfü. A szervezeti egység vezetője saját szeľ-
vezeti egysége munkájanak ńsz]etszabá|yozását a szervezeti egység tigyľendjébenrcgzíti.

12. 
^POLGÁRMESTERI 

HIVATAL xÜlso KAPCSOLATAI, A KAPCSOLATTARTÁS
RENDJE

12.1. A képviselet rendje:
Képviseletre, külső kapcsolattartásra feladatkörében a polgármester (alpolgármesterek), illetve a
jegyzł|jogosult. Ezen jogukat esetenként vagy az iigyek meghatározott köľe tekintetébenźúruházhat-
ják.

A Polgĺĺľmesteri Hivata|t a jegyző helyetteseként e|jźma az á|ta|ameýlatározott sorrendben az a|jegy-
zók, egyittes távolléttik esetén a jegyző által megbízottköztisńlĺiselő képviseli. A megbízott képvise-
leti jogosultságát írásbeli meghata|mazźls szerint |átjae|. A jogtanácsosok a jogi képviselet soľrín a jog-
tanácsosi igazolvanyukban foglaltak szerint képviselik Budapest Fővĺíros VIII. Keľtilet Józsefuaľosi
onkoľmany zatot, és l v agy annak Pol gármesteľi Hi vatal át.

12.2. A kĹilső kapcsolattartiís ľendje
A Polgáľmesteľi Hivatal dolgozóit az á||arĺlpolgáľokkal, az önkormányzati és más kiilső szervek-
kel, intézményekkel és gazdasági táľsaságokkal való kapcsolattaľtásban a kulĺľált, hatékony,
gyors tigyintézésre való tĺĺrekvés, vďamint a segítő szlándék kell, hogy j e||emezze.

A hivatali dolgozók kiilső kapcso|atartźsźnak köľét és rendjét - ideértve a Képviselő-testiilettel, a

bizottságokkal való kapcsolattartĺĺst is - a jegyző á||apĺtja meg és azugyosztźlyliroda iigyľendjé-

ben, illetve a munkaktjľi leírtásokb an szabźlyozza.
A szervezeti egységek vezetői, valamint feladatköľtikben eljráľva a dolgozók a feladatk<irfüben

e|jźrva közvetlen kapcsolatban állhatnak az önkoľmźnyzatinténĺényeivel, gazdasági tźlľsaságai-

val. Ennek soľiĺn jogszabályban, önkormányzatihatźrozatban, munkáltatói dĺĺntésben meghatĺĺro-

zott adatszo|gá|tatast kéľhetnek és adhatnak, A jegyző törvényességi ellenőrzési jogkörében eljaró

do|goző jővźhagyott ellenőrzési program vagy eseti megbízrás alapjĺán jogosult ellenőrzéstvégezn.
Az ellenőrzésre jogosult ktilső szervekkel, főhatóságokkal és egyéb szervekkęl a jegyzó és a pol-
gármester tartja a kapcsolatot, illetve esetenként dĺĺnt a kapcsolattartó személyéľől.
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A nyilvánosság biĺosítźsa, a közmeghďlgatas szewezése, a konzultatív testtiletek múködése és a
sajtóval való kapcsolattartĺás szabźiyait az e tfugykörben alkotott belső szabályzatok1*1u16az'z'źk.

13. MUNKÁLTATóI JoGKÖR

13.1. Kinevezéshez, vezetői megbízĺáshoz, felmentéshez, a vezetői megbízas visszavonásához,
jutalmazáshoz, fegye|mi eljaľás megindításďhoz a polgármesteľ egyetértése, személyi illet-
mény megá||apitásźlhoz a polgármester jóviĺhagyása szükséges. Pźt|yázat kiírása, eredményes
pá|yánat esetében annak elbírálása, címadományozás, vezetők teljesítményértékelése és mi-
nősítése esetében a polgármester előzetes véleményezési jogkiirt gyakorol.

|3.2. A jegyzo gyakoľolja valamennyi kĺĺztisztviselő/munkavá||a|őlkozfoglalkoztatott tekintetében
az a|źbbi munkáltatói j ogokat, fi gyelemmel a 1 3. 1 . pontban foglaltakra:

- kinevezés,
- kĺizszolgálatijogviszonymegsziintetése,
- fegyelmi eljárás megindítĺĺsa,
- vezetoi kinevezés és annakvisszavonása'
. vezetokteljesítményéľtékelése,
- vagyonnyi|atkozatra kötelezett munkakörĺik megállapítása,
- ľendkívüli munkavégzés elrendelése,
- juta|mazás,
- kĺjzszolgá|ati szabtiyzatbanmegállapított juttatások,támogatások, kedvezmények en-

gedélyezése, megvonása,
- szakmai tov źlbbképzésre való j elentkezések elbírálása, engedély ezése,
- az alapilletmény eltéľítése,
- Kttv.-benmeghatározottpótlékok megítélése,
- konisnviselőkéréséretaľtalékállománybahelyezés,
- kĺjztisztviselő/tigykezelő źúirényítása más szeľvezeti egységhez,
- kö*isztviselő/ügykezelő kirendelése más kĺiziga zgattsi szervhez,
- külÍř'ldi kiküldetés, tanulmányutak engedélyezése,
- fizetés nélküli szabadság engedélyezése,
- felterjesztéskitüntetésre,
- címek adományozása,
- szervęzeti egységeknél belső helyettesítés elrendelése tartós távollét esetén,
- célfeladat és céljuttatás meghattrozása,
- a ügyosńályok és önálló irodĺĺk vęzetői és az a|jegyzok szabadságának engedélyezé-

se'

I3.3. Az ügyosztá|yvezetők, önálló irodavezetők a jegyző á|ta| átÍ:uhtLzott hatáskörben az a|źlbbi

munkáltatói jogosítvrínyokkal rendelkeznek azza| a feltétellel, hogy az átruházott munkáltatói
jogkör<ĺk gyakoľlását esetenként az érintett ktiztisztviselők egyidejű értesítése mellett a jegy-
ző magtůloz vonhatja, illetve azokat másik vezető megbízásri kĺiztisztviselőre írásban átru-
hźnhatja.

Az éúrvhźľ;ott munkáltatói jogok gyakorlása az ugyosńályon belül múködő iľoda vezetőjére
tĺiľténő átnŕlázźls kivételével nem ľuhazható tovább, ez esetben azugyosztźl|yvezetőjogosult
és egyben köteles ellenőľiani azitođavezető altal tett munkáltatói intézkedéseket. Azigyosz-
tźiyvezetőesetenkéntmagáhozvonhatjaazźúrvházotthatásköľgyakorlását.

1 3.3. l . onálló munkáltatói jogosítvanyok és kötelességek:
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- a köztisztviselők teljesítnénykövetelményeinek kitűzése és éves munkateljesítmé-
nyének értékelése,

- szabadsĺíg engedélyezése,
munkaidő alatti eltávozás engedélyezése,

- munkavégzés helyének és feladatainak meghatározásą munkavégzés feltételeinek
biztosítasa,

- minden év február 28.ig az á|ta|a vezętett szervezeti egységek dolgozóit érintő,
szabadságolási ütemterv elkészítése' az évi ľendes szabadság engedé|yezése, az
éves szabadságok decembeľ 31-ig töľténő kiadásáról való gondoskodás,

- a jelenléti ívek és távolmaĺadási ívek vezetésének ellenőrzése, havonta a távollétek
okiának, időtartamĺĺnak jelentése (GYED, GYES, betegség, továbbtanulás,
szabadsĺíg).

13.3.2. Nem önálló munkáltatói jogosítvanyok:
- javaslatot tesz megiiresedett álláshely betöltésére,
- javaslatot tesz irodavezetőkkinevezésére,
- j avaslato t tesz ťlzetés nélküli szabadság eĺgedé|y ezésére,
- javaslatot tesz illetmények megállapításríra,
- javaslatot tesz jutalmazásra,
- javaslatot tesz fegyelmi felelősségľe vonásra,
- javaslatot tesz adolgozók továbbképzésére,
- javaslatot tesz egyes külĺin juttatások biztositźsźna,
- javaslatot tesz dolgozó felmentésére,
- javaslatot tesz kitüntetésre, illetve elismerő cím adományozására.
- ktizreműködik a minősítések elkészítésénél.

]3.4. Az Ónkormányzati Jőtanácsadóra a ]3.].-l3.3, pontban foglaltak nem vonatkoznak. A pol-
gármester a munkáltatót jogkör glakorlásót önállóan szabályozza a Ktn.-ben foglaltak fi-
glelembe vételével.

Mind a jegyzĺői saját hatásköľben fenntartott, mind pedig az átruhźzott jogkörben gyakoľolt munkál-
tatói dontések, intézkedések a Polgáľmesteri Hivata| Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda szakmai
koordinálásával tĺirténik.

14. ERTEKEZLETEK

Az értekezlet a feladatok meghatározäsának (kiadásanak) és a feladatteljesítés ktivetésének, a fela-
datellátás kooľdinálásának, ellenőrzésének egyik eszkoze és módszere. Az értekez|etek ťajtáját, rend-
j ét a Polgármesteri Hivatal Minőségirányítási Kézikönyve tarta|mazza.

15. A HIVATALoN BELtILI KAPCSOLATTARTÁs nnľnĺn

15.1. A szervezeti egységek közötti kapcsolatok

15.1.1. Azigyosztá|yvezetők, ügyosztályvezető-helyettesek, irodavezetők és a Polgrármesteri Hiva-
tal dolgozói egymĺással, valamint az ĺinkormźnyzati intézményekkel és gazdasági tarsasá-
gokkal a Polgármesteľi Hivatal feladatainak ellátásával kapcsolatos munkafolyamatokban
közvetlenül miiködnek ęgyutt. A több teľĹiletet/szewezeti egységet érintő feladatok esetén
munkacsopoľtonkénti működés indokolt az azt vezetó felelős kijel<ilésével' A feladatok
egyeztetése értekezleteken töľténik.
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15,|.2.Az egyĹittmfüödés zavarai esetén aszervezeti egységelďvezetĺłk között felmerĹilő feladatel-

látással, munkamegosztással kapcsolatos vita esetén a jegyző bíralja el a pľoblémát és hoz

döntést.

15.l.3. A problémlík megelőzése érdekében tĺirekedni kell a megfelelő, lehetőleg formalitásoktól
mentestźĄékoztatásra,afolyamatosinformációáram|ásra.

15.l.4. A munkafolyamatok szabá|yozźsára á|ta|źnosan megfoga|marva az SZMSZ' a belső sza-

bályzatok, a Minőségirányítási Kézikönyv és annak ftiggelékét képez,ő eljárások szolgálnak.

15.2. Egyéb kapcsolatokľa vonatkozó szabályozás (szoleálati út):

|5.2.I.A Hivatalban dolgozók, ügyosztá|yvezetők' tigyosztályvezető-he|yettesek és irodavezetók
kötelezettsége, hogy a munkavégzés he|yzetéľől, a feladatok végrehajtásátrőI, zavarairőI, a

vezetői beavatkozźlst igénylő eseményekĺől szóló beszámolót, jelentést minden esetben a

szewezetszeľinti kcizvetlen vezetést, felügyeletet gyakoľló vezető részére adjak meg.

|5.2.2. Magasabb szintű vagy másik szervezeti egység vezetője kérdéséľe, valamint feladatkĺirukben
eljáľó dolgozó kérdéséľe a dolgozók, illetve az iradďugyosztéiylezetők kötelesek a tevé-

kenységi köľiilae vonatkozóan atźtjékoztatást megadni, és enől a hivatali felettesnek bęszá-

molni.

15.2.3. Az igyosztá|yvezetók, ügyosztályvezető-helyettesek, iľodavęzetők a jegyzőn keresztĺil köte-

lesek a Képviselő-testület tagjainak a képviselői munkahoz szükséges és igényelt tźĄékozta-

tást megadni, a személyes adatok védelméről szóló tĺirvényben foglalt kĺĺtelezettségek, illet-
ve az á||ami- és a szo|gźt|ati titokra vonatkozó szabályok egyidejű betartásával.

15.2.4. A hivatali felettes utasítási joga a szervezeti felépítés szerint hozzáhrtoző dolgozókĺa terjed

ki. Rendkívüli esetben vagy külĺin megbizás a|apján, illetve az ügymenet modellben szereplő

esetekben a hivatali felettes átlépheti a szervezeti felépítéssel meghatározott vezetoi lépcsőt.

Ebben az esetben az utasítást kiadó és az utasított ktjteles az utasítás tényéľől és a szolgálati

út elmaĺadásának okáról, indokairól a hivatali felettest tájékoztatni a feladat teljesítésével

egyidejűleg.

16. MUNKAREND

16.l. A Polgáľmesteri Hivatal dolgozóinak általános munkaľendje:

a)

hétfo: 08.00-1 8.00 óráig

kedd: 08.00-16.00 őráig

szerda: 08.00- 1 6.30 óráig

cstitöľtĺik: 08.00- 1 6.00 óľáig

péntek: 08.00-13.30 óráig

b)

A Közterütet-felügyeleti Ugyosrtá|y tarsadalmi közsztikségletet kielégítő szo|gá|atte|jesítési

tevékenységéľe tekintettel, ľendeltetése folytan munkasziineti napon is mrĺködik. A munkaidő.

beosztás - a szo|gźtlat ellátási feladatok figyelembe vételével _ hivatali és folyamatos (meg-

szakítás nélküli) munkarendben kerül meghatěrozásta.
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A munkaľend a köztisztviselők esetében magában foglalja a munkaközi snjnet idejét is. A
Munka Tĺirvénykönyve hatálya a|átartoző munkavállalók esetében _ a készenléti jellegu mun-
kaköľök kivétęlével - a munkaktizi szĹinet nem része a munkaidőnek. A munkaszervezés' a
napi munkavégzési idő beosztlísą illefue a feladatvégzéshez szfüséges optimális idő meghatá-
rozásaaz adott szervezeti egység vezetőjének feladata.

t6.2. A ledolgozott munkaidő nyilvrántartrísa és ellenőrzése céljábó| szervezeti egységenként jelen-
léti naplót kell vęzetni' A jelenléti naplóban fel kell tĺintetni a munkába állás és az e|távozás
pontos idejét. A jelenléti napló vezetéséért aszervezeti egység vezetoje felelős.

16.3. A leđolgozott munkaidőt hetenként ĺisszesíteni kell. Törekedni kell arra, hogy a törvényes
munkaidő - a heti 40 &a - az adott héten mindenki által ledolgozásra keľĹiljĺĺn. A heti munka-
idő átcsopoľtosítását a szervezeti egység vezetője engedélyezheti a jelenléti naplóban történő
szignálással.

|6.4. Az ůiryfélfogadás ľendje a következő:
A Polgĺĺrmesteri Hivatal általános ügyfélfogadási rendj e :

A Hatósági Ugyosztály Anyakĺinyvi Iľoda születés és haláleset bejelentése esetén, munkaidőben, az
általános iigyfélfogadási renden kívül is fogad iigyfeleket.

Humánszol gá|tatási Ügyosztály TÁMPONT Információs Szolgálat ügyfélfogadási rend-
je:

hétfőn
szerdán
pénteken

hétfő
kedd
szetda
cstitöľtcjk
péntek

13.30-18.00 óráig
08.l5-16.30 óráig
08.15-11.30 óráig

08.l5-18.00 óráig
08.l5-16.00 óráig
08.15-16.30 óráig
08.15-l6.00 óráig
08.15-13.30 óráig

Humánszol gźr|tatási Ügyosĺály Családtámo gatźsi Iroda ügyfélfogadási rendje:
hétfo 08.15 -18.00 óráig
kedd 08.|5 -16.00 óráig
szerda 08.15 Ą6.30 őráig
cstitöľtcjk 08.l5 -76.00őrźig
péntek 08.15 -11.30 óráig

Közteľület-felügyeleti Ügyosztály ügyfélfogadási rendj e :

hétfő 08.00-16.00 óráig
kedd 08.00.16.00 óráig
szeľda 08.00-16.00 óľáig
csütĺirtök 08.00-16.00 óráig
péntek 08.00-13.00 óráig

16.5. Az á|ta|ános ĺigyfélfogadási rendtől eltémi csak a munkaszĺineti és tinnepnapok munkarend-
jét meghatźtroző jogszabá|yok szerinti keľetben lehet, amelyľől a Képviselő-testĹilet - a pol-
gármesteľneka jegyz(i javas|atźrabenyújtott előterjesztéséľe _ kĺilön rendelkezik.

|6.6. Ügyfélfogadási idő a|att a kĺiztisztviselők kötelesek a Hivatalban tartózkodni, helyszínelés
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csak a szervezeti egység vezetójének külön engedélyével lehetséges.

|6.7. A Polgármesteri Hivatal éptiletében a köztisztviselők munkaidőn tul a szeľvezeti egység ve-
zetőjének engedélyével, hétvégén - e|ózetes írásbeli bejelentés mellett - a jegyzo engedélyé-
veltartőzkodhatnak.

16.8. A munkahelyéről önhibájan kíviil távol maradó dolgozó akadályoztatásanak tényéről hala-
déktalanul köteles kĺizvetlen hivatali felettesét vagy a Jegyzői Kabinet SzemélyĹigyi Irodát

éľtesíteni.

|6.9. A betegségről szóló oľvosi igazo|ást a dolgozó legkésőbb a munkába áIIźsa első napjan köte-

les a közvetlen vezetője részére átadni. Az átadás ę|őtt az utolsó munkában tdltött nap idő-
pontját aszervezeti egység vezetőjénekatźppérzes lapon le kell igazo|nta.

16.10. Eltérő a munkarend: a.) képviselő{estiileti,bizottságiülések,
közmeghallgatások, lakossági fórumok esetén

b.) elrendelt túlmunka esetén

A Polgármesteri Hivata| egészét érintő általános munkaľendtől való eltérésľől a jegyzo javas-

Iatźra a polgáľmester előterjesztést nyújt be a Képviselő.testület részére. (pl: iinnepnapok
miatti változások).

16.1l. Túlmunka esetén a szabadidőt azigyosztá|yvezetők, önálló irodavezetők ľészére a jegyző,
beosztott kciztisztviselők esetében az aďot| szeryezeti egység vezetője, nem önálló irodaveze-
tők részére pedig azigyosńá|yvezeto biztosítja. A Polgármesteri Kabinetheztartozőkrészére
a szabadidőt a polgármester biztosída.

1'6.12. Távollét
Az agyosztá|yvezetok és az oná||ő irodavezetők esetében a - napi feladatellátáson kívüli - tá-
vollétet ajegyzo titkaĺságán be kell jelenteni.
Egyéb köztisztviselők, munkavállalók - vezetői engedéllyel - a távolléti naplóban töľténő

r o gzitést követő en tź.ľ ozhatnak a P o l gárme steri H ivatalbó l.

|7. A VEZEToK ÜcyrÉlľocADÁsl RENDJE

A ieeyző általános ügyfélfoeadási ideie:
minden ľ'onu@3.30 _ 1 8.00 -ig

Az üeyosztálwezetők ügyfelfogadási időben kötelęsek a Polgármesteri Hivatalban tartózkodni és

ígény szeľint, de legalább havonta egy alkalommal a megjelölt ügyfélfogadási időben a hozzáquk
forduló ügyfeleket fo gadni.

A tisztségviselők félfogadásan a szeryezeti egységek vezetőinek, illetve munkatáľsainak szükség
szeľint részt kell vennie, amennyiben az e|ozetesen bejelentett ügyfelek pľoblémája eztigény|i.

18. A HELYETTľsÍľns

18.1. A helyettesítés ďapelvei aza|ábbiak:
- Amennyiben lehetséges, azazonos képzettséggel ľendelkezők helyettesítsék egymást azza|,

hogy az irányítási struktura fenntartásĺĺĺő| avezetó köteles gondoskodni a helyettesítés rend-
jónek kialakítása soľán.

- A megbízott vezetok taľtós helyettesítéséről felettesük vagy a jegyzo gondoskodik (felfelé
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irĺĺnyuló helyettesítés)
|8.f. Az iigyintézők a 18.1. pont figyelembe vételével a munkakĺ'ń leírasukban foglaltak szerint

helyettesítik egymĺíst. Az iigyintézők és az ügyviteli dolgozók helyettesítését a szervezeti
egység vezetőjehatźrozz-a meg' Fizikai đolgozók helyettesítését a Belső Ellátási Iroda veze-
tője szeľvezi. Tartós helyettesítés esetén a helyettesítéssel való megbízásrő| a jegyzó dont.

l8.3. A helyettesítés előfeltételeiről minden vezető kĺĺteles megfelelően gondoskodni, ideérľve az
ügyintézők e-mďljeinek, előkészítő- és munkaanyagainak szervezeten belüli elérhetőségét,
illetve az ĺjlgy ek állasĺĺnak folyamatos dokumentálását is.

19. MUNKAKOR Áľĺ.pÁs.ÁľvÉľnr,

19.1. Munkaköľ átadás-átvétel a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző, valamint a kĺizvetlen hivatali
felettes által meghatározotíkörben személyi vźůtozás, valamint taľtós távollét esetén tĺiľténik a
folyamatos, zökkenőmentes feladatellátás érdekében.

I9.2.A munkak<iľt a munkakör új betöltőjének, ennek hiányában a közvetlen hivatali felettesnek
kell átađni.

19.3. A munkakör-átadást jegyzőktinyvben kell rcgziteni, melynek tarta|maznia kell:
a.) az átadásra keľĹilő munkakör feladatait, munkakori leíľását,
b.) a folyamatban lévő fontosabb feladatok felsorolását, valamint tájékoztatást a végrehajtás

he|yzetérő|' eredmény éró|, a szĹikséges további teenđőkről,
c.) az źúadásra keľiilő ügyiľatok, adatok, utasítások, tervek, szabá|yzatok, nyilvántartások

jegyzékét, a munkakörhöz kapcsolódóan keletkezett, ľendelkezésére álló elektronikus do-
kumentumok fellelhetőségi helyét.

d.) az źÍađőnak és az átvevőnek a jegyzőkönyv taľtalmával kapcsolatos észľevételeit,
e.) az átadás helyét, idejét, az źttadő és az átvevó a|áirását,

19.4. A munkakör átađás-éLtvételéľt a közvetlen felettes a felelős.

|9.5.Szabadság esetén a szervezeti egység vezetője köteles a szabadság engedélyezése előtt meg-
gyózÍ3dni arľól, hogy a szabadságidotartama a|atĺ az ügyek folyamatos intézése biaosított.

20. UTASÍTÁsI, ELLENoR ZÉilJoGoK, BEsZÁMoLTATÁs

20.I. Az ügyosztályvezetok, ügyosztályvezető-he|yttesek, irodavezetők és szolgálatirányítók, fela-
daĹ és hatásktiľükben a koordinálásuk alá Íartoző dolgozók tękintetében feladat meghatátozá-
si, utasítási, ellenőľzési, beszámoltatási j oggal rendelkeznek.

20.2. Az átrvhánott hatáskĺjľben (kiadmányozásijogkörben) ellátott hatáskör (kiadmányozás) jog-
szabá|yi cimzettje utasítiást adhat, illetve a hatáskört visszavonhatja. Az źúruhźĘott hatáskör,
źúadott kiadmĺĺnyozási jogkör további átruhĺĺzása tilos.

20.3. Ellenőrzéstajegyző, munkateľĺileténaza|jegyzőkésa jegyző által megbízot|szemé|y, továb-
bászewezeti egységében a hivatali felettes végezhet.

20.4. A Polgáľmesteri Hivatal kĺiztisztviselőjét beszámolási kötelezettségteľheli:
a.) a feladat végľehajtásárő|,haazt jogszabá|y e|őírja, hivatali felettese kéri vagy a végrehajtás

során akadály meľĺilt fel
b.) az źúruhźľott hatásktĺľben i||. átadott kiadmrányozási jogkĺirben ellátott feladatokró| az átru-

héaő á|tal meglatźr ozott ľendben
c.) amennyibe n szabá|yta|anságot észlel az e|járás során.
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2o.5. A jegyző kezdeményezhetí apolgármesterné| az ĺĺnkormányzati gazdźlkodő szervezetek és

intézményekadatszolgáůtatásátazoĺ.lkormźnyzatmíiködéseérdekében.

?|. AKIADMÁNYoZÁS ľs a. HATÁsKonÁľnuľr ĺzils RENDJE

Kiadmányozźs az ir.at egyszerrrélyi a!źńrásźtjelenti, mely soľán a saját, vagy átruhazott hataskör-

bcn hozott íľásbcli intéz.kcdós (kiadmány) aláírásra kerül. A kiadmĺínyozási jogaa Ĺigyben tiĺfiénŕĺ

közbenső intézkedésre, döntésre, valamint kiilső szervnek vagy személynek cimzett irat kiadásáľa

ad felhatalmazást. A kiadmanyozási jog magában foglalja azíĺtézkedést, a ktizbenső intézkedést,

a döntést' a dĺintés kialakításanak, valamint azfuatirattźrbahelyezésének jogát. A kiadmányozott
iľat taľtalmáért és atakiságáéľt a kiadmĺĺnyoző (akiadmányozźstvégző) felelős.

A Polgáľmesteń Hivatal egészére vonatkozóan a kiadmanyozést a jegyző gyakorolja, (kivéve a jog-

szabáĹyban meghatźrozottakat: az anyakönywezetőre vonatkozó önálló kiadmanyozást) amelynek
jogát j.egyzői uiasításban az a|jegyzőkĺe, a Polgármesteri Hivatal szervezęti egységére (a szervezeti

egysee íezetőjére, a vezetó nevében a|źńrő helyettesre) átruházhatja. A kiadmźnyozott irat taľtaimi

és formai helyességéért a kiadmányoző felelős.

A polgármesteľ és a jegyzo átruházflatő feladaĺ vagy hatásköreit íľásban, utasítás formájában ruház-

za źĺt.
22.KIKULDETES

A hivatali kiküldetéssel kapcsolatos munkáltatói jogot a jegyzo gyakorolja. A jegyző kiküldetésének

elrendelésére a polgáľmestéľ jogosult, a köztisztviselők kiküldetésérő| ajegyző dönt a polgármesterrel

egyetértésben.

N.Z,Ap(O RENDELKEZESEK

23.1 Az SZMSZhatźiya kiterjed a Polgáľmesteri Hivata| szervezeti egységeire és valamennyi

hivatali dolgozóra'
23.2. AzSZMSZmegismeľtetéséről és betartatásáról a jegyző aszewezeti egységek vezetőitlť1án

gondoskodik és ellęnőrzi abenne foglaltakat.
23.3. Az SZMSZ és mellékleteinek, fiiggelékének napľakészen tartásźlrő| a jegyző az aljegyzők

útján gondoskodik.
23.4. A szervezeti egységek aktua|izá|t tigyrendjeit az abban szükségessé vźlt vá|toztatást k<jvető

60 napon belül csatolni kell a fiiggelékhez.
23.5. AzSZMSZkozzétételre keľĹil aza|ábbihelyen: T meghajtó\Noľmfü\Szabá|yzatok
23.6. A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal - a Képviselő-testtilet

2O4l20I3. C\I.22.) szźnrľűhatźrozatával elfogadott _ Szervezęti és Mrĺki'dési Szabźł|yzatźnak

a módosítását a Budapest Főváros VIII. Kertilet Józsefraľosi onkoľmányzat Képviselő-

testĹilete a...120|4.(XII.04.) szám.űhatáĺozatźtva|20|4...........-ihatállyalhagytajćxá.

Budapest, 201 4. december

dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

Danada-Riman Edina
jegyzo

-23 -



Mellékletek
. l. sz. melléklet: Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuiárosi Polgĺĺnnesteri Hivatal alapító okirata
. 2. sz. melléklet: Budapest Fővĺĺľos VIII. kerĹilet Józsefuarosi Polgĺĺrmesteri Hivatal szewezeti felépítése.' 3. sz. melléklet: Buđapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuaĺosi Polgármesteri Hivata| szervezeti egysé-
r geinek szakmai feladatai
. 4. sz. melléklet: a Hivatalban foglalkoztatott vagyonnyi|atkozat-tételľe kötelezett koztisztviselői
.1 munkakĺirök jegyzéke
' 5. sz. melléklet: A Józsefuĺĺľosi Polgármesteri Hivatal által ellátott kĺitelező, önként vállalt és állam-
' igazgatásivalamint önkormĺányzati feladatok

Fügqelékek
1. sz. függelék: a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek tigyrendjei
2. sz. ftiggel ék: szabá|y zatok jegy zéke
3. sz. fiiggelék: a Polgármesteri Hivata| szervezeti egységeinek vezetői., 
4. sz. fiiggelék: azonkormanyzatballkszám|aszámai
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Polgármesteri Hivatąl SZMSZ-ének ]. sz. melléklete

*ĺoo.ĺt#otťÍä.:ä.Ť*'-*etben

Buđapest Főváros VIII. keriilet Józsefuarosi onkoľmanyzatKépviselő-testülete a Budapest Főváľos
VIII. kerĹilet Józsefuĺĺľosi ÖnkoľmźnyzatPolgĺáľmesteri Hivatď, mint öndllóan mííködő és gazdól-
kodĺÍ költségvetési szervnek aztů|aĺnhźztartásrő| sző|ő20|l. évi CXCV. törvény 8.$ (5) bekezdésé-
ben kapott fe|hata|mazás alapján, és az ennek végrehajtásaĺőI szóIő 36812011. (XII. 31.) Kormany-
ľendelet 5.$ (1)-(2) bekezdése szeńnti taľtalommal az a|ábbi alapító okiľatot adja ki:

1. A kökségvetési szerv
Megnevezése: Budapest Fővóros VIII. kert)let Józsefvárosi Polgórmesteri Hivatal (rövidített neve:

Józs efi ár o s i P ol gár me s t er i Hivatal)
Székhelye: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.

A költségvetésĺ szelry telephelyei:

1 082 Budapest, Baross u. 66-68. (Itrsz.:3 521 1, I N 1, 3 521 1 I N 3)

l 082 Budapest, Német u. f5 . (|lrsz.:3 5212l N24, 3 52|2 l N25, 3 5212/ N26)

l084 Budapest, Víg u. 35. fszt.12. és fszt./[I. (hľsz: 3492I)

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

1084 Budapest, Víg u,32. (hľsz.: 34944/0lN|,3494410lN2,3494410lN3,3494410lN4,
3494410/N6)

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

l084 Budapest, József u. |5-17, (hľsz: 352I8l0lN4)
( közös haszná|atú a Jőzsefvźľosi Városüzemeltetési Szolgálat költségvetési szeľwel)

l084 BudapestNémet u.I7-|9. (hĺsz: 352|7lN|;35217lN3;35217lN4;352I7lN|6.)
( közĺis haszĺźiati a Jőzsefvźrosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálattal és a Józsefuáľosi Városüzemel-
tetési Szolgálat költségvetési szeľvekkel)

Ż. Ä xŁiĺtségvetési szetv létľehozásáľóI ľendelkező határozat szńma:

A Budapest Főváros VIII. Keľület Józsefuĺĺrosi onkormźnyzatKépviselő-testĺilętének 5312004.

(II. 1 9.) számú hatźrozata

3. A költségvetési szeľv jogszabályban meghatározott közfeladata:

A Mötv. 84.$ (l) bekezdése értelmében:
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) )'A helyi <inkoľmányzat képviselő-testülete az oĺ,lkormźnyzat működésével, valamint a polgármes-
ter vagy a jegyző feladat- és hataskörébetaĺtoző ĺigyek döntésre való előkészítésévelés végľehajta-
sával kapcsolatos feladatok e||źltásźrapolgĺĺrmesteń hivatalt vagy közcis <ĺnkormanyzati hivatalt hoz
létľe. A hivatal közremfüĺjdikazĺinkormanyzatok egymás k<jzcitti, valamint azá||ari szervekkel

l történő egyĹittmfüĺidésének összehangolásában.''

., 
4. A kiiltségvetési szerv szakmai alaptevékenysége:

: A Polgármesteľi Hivatal alaptevékenysége: az onkormźnyzatmiĺkĺĺdésével, valamint azá||am-
i igazgatásitigyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása,
l Valamint a k<izterület-feliigyeleti és keľékbilincselési feladatok.

' 
Szakágazat szám: 841105 Helyi łinkoľmányzatok és táľsu|ásokigazgatási tevékenysége

Szakmai alaptevékenységek(ek) koľmányzati funkcĺĺó szeľinti megieliilése:

l o11130 onkoľmányzatok és iinkormńnyzatihivatalok jogalkotó és áIta|ános

. o11140 ä'i""äänjľ"'}ľl*:!,*u., iinkormán yzltoklgazgatńsítevékenysége
l o13350 Az iinkoľm ányzativaryonnal va]ről gazdál|kodássa| kapcsolatos feladatok
] 016010 oľszágryűlési, tinkoľmányzati és eurĺípai parlamenti

képviselőválasztáshoz kapcsolódĺó tevékenységek
016020 Országos és helyĺ népszavazással kapcsolatos tevékenységek
016030 Áilampolgáľsági ĺigyek
04Í23| Riivid ĺdőtaľtamú ktizfoglalkoztatás
041232 Start-munka pľogram. Téli közfoglalkoztatás
04|233 Á|lampolgáľsági üryek
047110 Kis-ésnagykereskedelmĺtevékenységigazgatása
053010 Környezetszennyezés cstikkentésének igazgatása
031030 Kijzterĺilet rendjénekfenntartdsa
044310 Épilésíigl igazgatlÍsa

5. A költségvetési szeľv illetékessége, míĺktidési kłire:
Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuiĺroskozigazgatási teľületén a székhelyén és a telephelyein a
k ozhata|mi tevékenység ellátása.

6. A ktiltségvetési szerv iľányítĺó és fenntartó szeľvének megnevezése és székhelye:

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormźnyzatKépviselő-testiilete;
: 1082 Budapest, Baross u.63-67.

. 7.Yezetőiénekmegbízási ľendje:
i A polgáľmesteri hivatal vezetője a Mötv. 81.$ (l) bekezdése szeľint a jegyző.
j A jegyzot a Mĺitv. 82. $ (l) bekezdésének, valamint akozszo|gálati tisztviselőkĺől szőIő 2011^. évi
] cXCx. törvény 247. $-banfoglaltaknak megfelelően nyilvĺános pá|yéaat a|apjan a polgĺírmester
i nevezi ki. A kinevezés időtaľtamahatátozat|an.
i A költségvetési szerv vezetője aképviseletijog gyakorlója.

i 8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogvĺszony megielölése:
i ,ą. kĺiltségvetési szeľv dolgozói köztisztviselők és egyéb munkavállalók, akiknek jogviszonyáľa a

kozszo|gá|ati tisztviselőkĺől sző|ő 20|1. évi CXCIX. t<ĺľvény ręndelkezéseit kell alkalmazni.
Egyes foglalkoztatottjai munkavállalói jogviszonyban állnak, akik tekintetében a munka törvény-
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könyvéről sző|ó 2012. évi I. tĺirvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Egyéb foglalkoztatásra irĺínyuló jogviszonytaaPolgáń TöľvénykÓnywől szóló 2013. évi V. tĺiľvény
(pl. megbízási j ogvíszo ÍIy) M irĺĺnyadó.

9. A feladat ellátását szolgálĺí önkormányzati varyon:

1082 Budapest, Baross u. 63-67. (hľsz.: 352351859 m1

1082 Budapest, Baross u. 66-68' (hĺsz.:3521 IlNl 532,,ł,3szlllN3 47 |1ŕ)

1082 Budapest, Német u.25. (hrsz.:352|2lN24 96 fił,352l2lv25 4h1ł,352|2lN2615 m2)

1084 Budapest, Víg u. 35. fszt. |2. alatti}7 m2 és fszt./Il. szám a|atti l1 m2 (hrsz: 3492l)

1084 Budapest, Rákóczi tér 3. (ľsz.: 348gglP,/r 82fił)

1084Budapest,Víg u.32.(hľsz.:34g44l0lv!43m2,34g44lO/N244m2,34g44l)lN33|fiŕ'
34g44lolN4 24 fił-,34g44rclN6 94O fi?)

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

l084 Budapest, Józsefu. 15-l7, (hrsz: 352]8/0/A/4)
( kÓzÓs használatú a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat koltségvetési szervvel)

I084 Budapest Német u. I7-]9. ( hrsz: 35217/,U]; 352]7/A/3; 352]7/A/4;352]7/A/]6.)
( közös használatú a Józsefvárosi Parkolás-ijzemeltetési Szolgálattal és a Józsefvárosi Városüzemel-

tetési Szolgálat kłlts é gveté si szervekkel)

A vagyon feletti ręndelkezésre a Képviselő-testület źůta| alkotott ľendeletekben meghatarozott szabá-

lyok irányadóak'

Záradékz
Jelen alapító okirat 2O|5.januáľ 0l. napjával lép hatályba,ezze| egyidejiĺleg a Budapest Fővaľos
VIII. kerület Józsefuarosi onkormányzatPolgármesteri Hivatala 2014. napjan kelt, 13Il20I4
(u.1 1.)számú Képviselő-testületi határozathatźiyát veszti és az a|apitó okiratot Budapest Főváros

VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmanyzat Képviselő-testülete a .. .l20I4 (XII.04.) száműhatttrozatá-

va|hagyja jővá.

Budapest, 2014. december ...

Danada- Rimrán Edina
jegyz(5

Dr. Kocsis Máté
polgármesteľ
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