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1.a) Szervezeti egység megnevezése:

Budapest Főviĺros VIII. kerület Józsefuáĺosi Polgĺĺnľresteri HivatalPolgĺĺrmesteri Kabinet

1.b) A szervezetĺ egvség címađatai:

Mtĺködési helye: l082 Budapest, Baross ll. 63-67.I. em. 102.

Levélcíme: 1082 Budapest Baľoss u.63-67.

Polgármesteri Kabinet
emďl cím:
Titkarsóg
email cím:
Kommunikációs lroda
ęmail cím:

telefoďfax szźlm: 459 -2-20| ; 333 -I 5 -97
polgármesteri.kabinet@j ozsefuaros.hu
telefoďfax szźlm: 4 59 -2-20 I ; 333 - I 5 -97
palotaip@j ozsefu aros.hu
telefoďfax szím: 459 -2-223 ; 333 - I 5 -97
hudaka@jozsefuaros.hu

1.c) A szeruezeti eeység iogállása:

A Polgáľmesteri Kabinet nem tinálló jogi személy.

2. A szervezeti egység általános feladat- és hatásktiľe:

A Polgármesteri Kabinet feladata a polgáľmester/alpolgármesteľek tevékenységével kapcsolatos napi
teendők ellátása, a Hivatal irrínyításából adódó titkársági és kommunikációs feladatok lioordinálása.

3. A Polgármesterĺ Kabĺnet enqedélvezett létszáma tevékenységek szeľĺnti bontásban. az azok.
hoz tartozĺi feladat. és hatáskłiriikkel

3 .a) Az ugy osztálw ezętő
Polgĺĺrmesteri Kabinetvezető

3.aa) Az ügyosztál)rvezető szakmai feladatelláüĺsiára vonatkozó legfontosabb joqszabályok
felsorolłísa
- Magyaroľszághe|yi önkormányzatairóI sző|ő 2011. évi CDO(XIX tv.
- az á||amhánarúsrőI szóló tĺjrvény végrehajtásĺĺróI szőlő 368/201 t . (Xil. 3 l .) Korm. ľende-
let
- Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuĺĺrosi onkormĺĺnyzat Képviselő{estĹilet és Szervei
S zerv ezeti é s Mfü ĺĺdé si S zab á|y zatźr ő| sző|ő 3 6 / 201 4. (XI. 0 6. ) ök. ľendel et

3.ab) Az Ĺigyosztályvezető által eyakorolt hatrásköľdk (.kiadmĺán}'ozĺĺs). a hatáskör g},akorlá-
sának módja
Az ugyosztá|yvezetőnek felhatalmazásavan a Polgĺĺľmesteri Kabinet tevékenységi körében
teljesített kiadások igazolásźra, 200.000,- Ft egyedi értékhatĺrig terjedő kötelezettségv{llalás-
ra, utalványozásra.

3.ac) Az Ĺigyosztályvezető feladatkĺirei
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Az iigyosztályvezetőnek szervezési, iranyítasi és feltigyeleti jogkĺĺre vaÍL az iigyosztĺĺly mun.
káját illetően.

3.ad) A helyettesítés rendje és az ęzekhez tartozó felelősséei szabályok
A kabinetvezető helyettesítését a Titkárság irodavezetője látja el.

3.b) Az irodavezetők

3.ba) Az irodavezetö Magyarország helyi ĺinkoľnĺányzatalrőI szóló 20ll. évi Cl-x)frtx tv.,
valamint a Budapest Fővĺĺros VIII. kerület Józsefuiĺrosi Önkormźnyzat Képviselő-testĺilet és
Szervei Szęwezeti és Mfüödési SzabáLyzatarő| sző|ő 3612014. (XI.06.) ĺjk. számú rendelete
alapjĺín látja el feladatait

3.bb) Az irodavezetőknek nincs felhatalmazĺĺsa teljesítések igazolásaľa, kötelezettségvállalás-
ra, illetve utalványozasra.

3.bc) Az irodavezető feladatkĺjrei

Titkáľság

Irodavezető feladata
1.1.1. ellátja a polgármesteril alpolgármestęri titkráĺsági és adminisztľációs feladatokat;

I.I.2. ellátja a polgĺĺľmesteľii alpolgiíľmesteri reprezentációs tevékenységekkelkapcsolatos
feladatokat;

1 .1.3. e||źtjaa polgrĺmresteri/ alpolgiírmesteri posta kezelésével kapcsolatos feladatokat;

| .I .4. nyilvántaľtj a a polgĺĺrmesteľi utasításokat;

1.1.5. áttekinti a polgĺĺrmester/alpolgráľmesterek részére érkezett küldeményeket' azokat
szignáIja,a|áíĺásĺae|őkésziti;

1.l.6. koordinálja a polgĺĺľmester/alpolgáľmesterek feladat- és hatásk<irébe tartozó iigyekben
az igyintézési tevékenysé get ;

1.|.7 . áttekinti és véleményezi apo|gźrmesterhe/alpolgĺĺrmesteľekhez érkęző bizottsági és

képviselő-testiileti előterjesztéseket, jegyzőkönyveket;

l.1'8. a képviselőtestiileti iilések.előkészítése soľán biztosítja a szervezeti egységek és a

polgiírmesteľ/ďpolgĺíľmesteľek közötti kommunikációt;
1.l.9. ellátja a polgármesteri/alpolgĺíľmesteń fogadóórĺíkkal kapcsolatos feladatokat;

l.1.lT. szervęzi a polgĺĺrmester/alpolgáľmesterek lakossági kapcsolatait;
l.l.l 1. kezeli a polgiáľmesteri/alpolgármesteľi protokoll listát, ellátja a polgiĺľmes-

teľt/alpolgĺĺnuesteľt éľintő pľotokollaľis feladatokat;

|.I.|2. aszervezeti egységet érintő kózbeszęrzésben közremfüĺjdik és adatot szo|gźitat;

3.bd) A helyettesítés rendje és az ezekhez taľtozó felelősségi szabályok
A Titkáľság iĺodavezető helyettesítését a kabinetvezető |átjaeI.

3.c) Az tieyintézők munkakörei és az azokhoz tartozó feladaG és hatásköľdk
titkárnő, személyi titkaÍ, sajtóreferens, pályázati referens, civil referens, fizikai a|ka|mazott
(gépkocsivezetíł)
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3.ca) Azugy:ľrté7Äk MagyaroľszźryheIyiĺinkormányzatairól szóló 2011. évi CL)ooilx tv.,
a médiaszolgáltatások és a tĺimegkommunikációról szóIó 2010. évi CL)oow. tö,rvény, a
f007-20I3 progľamozĺísi időszakban az Európai Regioruális Fejlesztési Alapból, azEwőpai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapbó| szźrmaző tĺímogatrĺsok felhasználásának rendjéľől
szőLő 4/20ll.(I.28.), a közúti közlekedés szabáltyuról szóló 1l1g75. GI. 5.) KPM-BM egyut-
tes rendelet ďapján lárjakel feladataikat.

3.cb) Az ügyintézők a Budapcst Fővĺíľos VIII. kerület Józsefuĺfuosi onkorrlrfuiyzaĹ Képvi-
selő-testtilet és Szervei Szervezeti és Mfüĺ'désiSzabátyzatfuól szóló 36t2o|4. CxI.06.)-ök'
szĺmú rendelete ďapjĺín látjĺĺk el feladataikat.

3.cc) titkĺĺrnő. személyi titkár feladatai
1.1.1. ellátja a polgĺíľmesteri/ ďpolgármesteľi titkĺíľsági és adminisztrációs feladatokat;
I.|.2. ellátja a polgáľmesteri/ alpolgĺírmesteri reprezentációs tevékenységekkel kapcsolatos

feladatokat;

1 . 1 .3. el|átja a polgármesteril ďpolgármesteri posta kezelésével kapcsolatos feladatokat;
|,t.4. nyilvántartja a polgĺírmesteri utasítrásokat;
1.l.5. áttekinti a polgĺĺrmester/alpolgáľmesterek részére érkezettküldeményeket;
l . 1 .6. e||átja a polgármester/alpolgĺíľmesterek feladat- és hatłĺskör ébe tarioző Ĺigyekben az

ügyintézési tevékenységet;
|.I.7. áttekinti a polgármesterhez/alpolgármesterek,hez érkező bizottsági és képviselő-

testületi előterj esztéseket, j egyzők<inyveket;
l .1.8. ellátja a polgármesteri/alpolgĺírmesteri fogadóórlĺkkal kapcsolatos feladatokat;
l . 1 . 9. szew ezi a polgármester/alpolgĺĺrmesterek lakossági kapcsolatait;
l . 1 . 1 0. kezeli a polgármesteri/alpolgiĺrmesteri pľotokoll lisüĺt, ellátja a polgĺírmes-

teríalpolgármestęrt érintő protokollaris feladatokat;
1.1.11 . szervezi és bonyolítja a polgármesteri/alpolgrírmesteľi progľamokat;
l.1.|2. kĺĺzremfütidikazállampolgársági eskütétellel kapcsolatos feladatok ellátĺísában;

1.l.13. ellátja a kifutott uniós pályázatok szfüséges pľojektrnenedzsmentjét, |ezárását, nyo-
mon kĺjvetését (KEoP -5 .3.0/ N09-2009-00 1 5, TÁMoP-3 .|.4.08| | -2008-002 l,
ľÁuop-l.3.2-08l|-2008-0002, KMoP-4.5 .2-0g-f0l9-0023, ÁRoP-3.A.1/8-2008-
0018)' ezen beltil a projektek fenntartrási időszakában szfüséges Projekt FenntarŁísi
Jelentések elkészítését.

I.I.l4. e||átja a Magdolna Negyed Program III. hivatali szintiĺ projektkoordináciőját és péru-
ügyi menedzsmentjét ezen belül:
o részlłétel a projekt előrehaladási jelentések és változĺís bejelentések, szeľződésmó-

dosítások elkészítésében;
o részvétel a ktizľeműködő szeryezet, az irźnyítő hatóság és az egyéb szervezetęk

részére adandó adatszo|gáůtatasi és tajékonztźsi kĺitelezettségek ellátĺísában, elő-
készítésében;

. a projektÍnenedzser irĺĺnyítása mellett felelős a pľojekt adminisztratív feladatainak
e||átźsőÉrt(pá|yźzatidokumentiíciőmegfu zése,rendelkezésreźiLźsa,napľakészen
tartása);

-4-



. elkészíti a pĄekt megvalósító szervezetek és a projektmenedzser igazolrźsa a|ap-

jĺĺn a teljesítésigazotásokat; elökésnti a szeľződéseket amegbíző általi aláírĺłsĺa és

azt követően elvégzi a szeruődés nyilvantaľtrásba vételét;

. a projekt előrehaladasa érdekében biztosítja a projekttel kapcsolatos infoľmációk

folyamato s rendelkezés r e á|Lźsát;

o közremfüödik a kifizetési kérelmek és projekt előrehaladĺĺsi jelentések eljaľó ha-

tóság részére tĺiľténő előkészítésében.

1 . 1 . 1 5. ellátj a a KMOP 4.3 .u A-l3 proj ektkoordinácićĄeú ezen belül :

o rendszeres adatszolgáltatĺásokban, projekt jelentések elkészítésében részvétel, ad

hoc információigény esetén ľendelkezésre állĺás;

o projekt naprakész nyomon követése;

o részvétel a projekt előrehaladĺási jelentések és vźt|tozás bejelentések ęlkészítésé-

ben;

o részvétel a közremfüödő szervezet, az irźnyítő hatóság és az egyéb szervezetek

részére adandó adatszolgáltatrási és tájékoztatźsi kötelezettségek ellátásában,köz-

remfüödés a tiímogatási szerződések módosításának előkészítésében;

o a projektmenedzser lrźnyítźsamellett felelős a projekt adminisztratív és támogató

feladatainak koordinálĺásáért;

. nyomon követése és ellenőrzése a szerződésekben foglalt feladatok ellátásának,

hataĺidőre való teljesítésnek; ellentírzése a kivite|ezésben ľészt vevők á\ta|, készí-

tett különböző jelentéseknek, egyéb dokumentumoknak; elkészíti a szfüséges tel-

jesítésigazolásokat;

. a projekt előrehaladiĺsa érdekében biztosítja a projekttel kapcsolatos információk

folyamatos rendelkezésre állĺĺsát;

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

szítésében

civil referens feladata

1.1.16. szewezi és ellátja a nemzetközi kapcsolatokkal kapcsolatos feladatokat
I.L.I7. segíti a polgármesteď ďpolgĺírmesteri ľeprezentációs tevékenységekkel kapcsolatos

feladatokat;
1.1. l9. nyilvríntartja a polgĺĺrmesteľi utasítĺásokat;
| .|, .2O. etllźújaa polgiírmester/alpolgĺĺrmesteľek utasítása alapján a feladat- és hatáskĺjľébe tar-

tozó ügyekben az ügyintézési tevékenységet;
I.|.2|. szervezi a polgármesterialpolgĺĺľmestereklképviselők lakossági kapcsolatait;

fizikai alkalmazott (gépkocsivezető) feladata
|.t.z2. az LVT-808 forgďmi rendszĺĺmú hivatali gépjĺĺrmú üzemeltetésével kapcsolatos fe-

ladatok telj esköľĺĺ ellátĺĺsa.

Kommunikációs Iľoda

Irodavezető. sajtóreferens feladata
I.2.I. koordinálja a sajtó részéro| érkező _ a polgrírmesteľt/alpolgármestereket érintő _

megkereséseket, megsz ewezi a polgáľmesterilalpolgáľmesteri interj úkat;
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|.2.2. sajtófigyelést végez a polgiĺľmestert/ alpolgĺírmesteľeket és az onkormźnyzatotérintő
saj tóhírek tekintetében;

I.2.3. sajtóanyagokat és háttéranyagokat készít, összeállítja a kapcsolódó szakmai anyago-
kat;

l .2.4. kĺĺzremÍĺkö dik az ĺinkormányzati kiadványok előkészítésében, szeľkesztésében;
L.2.5. előkészíti és lebonyolitja az ĺinkormĺányzati rendenényeket, sajtótíjékoztatókat;
L.f.6. koordinálją elemzi, aľchivlilja a Budapest Józsefuárosi onkoľľnányzatot érintő média

megielenéseket;

L.2.7. sajtó részéről a polgĺrmestemeValpolgĺírmestereknek címzett közéľdekiĺ adatkérés
esetén e|Iátja akĺjzzétételi felelős feladatait a Hivatal szewezeti egységeinek bevoná-
sával;

l,2.8. tźtjékoztatja a polgrĺľmestert/alpolgĺĺrmestereket a Józsefuĺĺrosban megrendezésre ke-
rülő rendezvényekől, sporteseményekről, valamint az egyéb,józsefuaĺosi illetőségű
eseményeken tĺirténtelaől, valamint biĺosítja ezek publik álźsáú;

|.2.9. terłezi és lebonyolítja a kommunikációs kampányokat;
L.2.I0. aktívan részt vesz a keriilet maľketingstratégiájĺĺnak kidolgozásában;
|.2.II. kapcsolatot tartazonkormrínyzatintézményľendszerénekvezetőivel;
|.2.|2. kapcsolatot taĺt azírott és elektronikus sajtóban éľdekelt munkatiársakkal későbbi mé-

dia megj elenések céljából;
|.2.I3.javaslatot tesz a keĺületi kulturális programok széles kĺiľiĺ népszeriĺsítésére, a lakossá-

gi és intézményi szinttĺ tájékoztatátsra, ezek megvalósulását koordinálja és ellenőrzi;
|.2.l4.javaslatot tesz a kulturális programok nyomtatott formában, elekĺronikus, illetve

egyéb úton tĺirténő népszeriĺsítése érdekében az önkormanyzat honlapjának szeľkęsz-
tésével és tartalmával kapcsolatban, valamint kapcsolatot tart a helyi rijságok és mé-
diumok szerkesztőségével.

3.cd) A titkámő és a személyi titkĺírok helyettesítése egymás kĺĺzött megoldott, a Kommu-
nikációs Irodavezető helyettesítése a Polgiĺrmesteđ Kabinetvezet(5 eseti kijelölése alapján tĺĺľ-
ténik. A pá|yázati feladatokért felelős ľeferensek helyettesítése egymás kĺizött -"gäldott, u
gépkocsivezető helyettesítése a jegyző egyedi kijelĺĺlése alapjĺín történik.

4. A szervezeti egység szeľvezetĺ ábľáia (grafikus)

ffi+

hétfiĺn
kedden
szerdián

. 
08uu _ l800 óráis
0800_ lo00orĺiř
0800 _ rc30 ĺrai!
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csütörtökön
pénteken

l6W ónĺig
1330 ónáig

0g00 -
0g00 -

A ledolgozott munkaidő nyilvrántartĺása és ellenőľzése céljából azigyosztźiyjelenléti naplót vezet. A
jelenléti naplóban fel kell ttintetni a munkába állás és a munkábó|, tźtvozźs pontos idejét. A jelenléti
napló vezetésééľt a titkĺírnő felelős.

Az ügyosztéiy do|gozói a Hivatal éptiletében a munkaidőn tul az tigyoszLílyvezető engedélyével,
hétvégén _ előzetes írrásbeli bejelentés mellett _ a jegyző engedélyével tartózkodhatnak.

A munkahelyéről önhibájan kívül távot tartózkodó dolgozó akađáůyoztatásának tényéről haladékta-
lanul kĺĺteles a kabinetvęzetőt értesíteni.

A betegségről szóló orvosi igazolĺást a dolgozó munkába állrása első napjĺín köteles a szemé|yzeti
vezetőnek źttadni. Az átadás e|ott az utolsó munkába töltött nap időpontját a kabinetvezetőnek a táp-
pénzes lapon le kell igazolnia.

6.Az ůiwosztály üg.vféIfo gadási ľendie

Ügyfélfogadĺás ideje: A Polgáľmesteri Hivatal áltďános ügyfélfogadási ideje.

Ügyfélfogadás helye: 1082 Budapest, Baross utca63-67.I.em 102.

7.Eľtekezletek ľendj e:

A kabinetvezető minden hétfon kabinetértekezletet tart a jegyző źt|ta| taľtott Ĺigyosztályvęzetoi érte-
kezlet után.

8.Külső kapcsolattaľtás :

A Kabinet dolgozóit az á||arrryolgĺĺrokkal, az önkoľmrĺnyzati és mas kiilső szervekkel, intézmények-
kel és gazđasági társaságokkal való kapcsolattartásban a kulfurált, hatékony, gyors ügyintézéste val,ő

törekvés, valamint a segítő szĺíndék kell, hogy j e||emezze.

A hivatali dolgozók kĹilső kapcsolattaľtásának köľét és rendjét - ideéľtve a képviselő-testülettel, a

bizottságokkal való kapcsolattartastis _ a jegyző źi|apítjameg és azigyosńály ügyrendjében, illetve
a munkaköľi leíľásokb arl szabćt|y ozza.

A kabinewezető ťe|adatkörében eljárva közvetlen kapcsolatban á|| az önkormrínyzat.intézményeivel,
gazdasági tĺĺľsaságaival. Ennek soľĺín jogszabályban, önkormĺínyzatihatźltozatban, munkáltatói dön-

tésben meghatźnozott adatszolgáltatást kérhet és adhat.

Az e||enórzésre jogosult felügye|eti és kiilsĺĺ szervekkel, a jegyző és a polgáľmesteľ taľtja a kapcsola-
tot, illetve psetenként dĺjnt a kapcsolattaľtó személyéről.

9. Záľró ľendelkezések

Jelen ügyrend a Budapest Főviĺľos VIII. keľĹilet Józsefuarosi Önkoľmányzat Képviselő testtilete által
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204120|3. N.2f.) szĺmú hatáĺozatáva| elfogadott, és a Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefuĺárosi
onkoľmĺĺnyzat Képviselő.testÍilete á!|ta| |3ttfT14. (u.l1.) szĺmú hatźrozatźtval módosított, a Buda-
pest VIII. keľiilet Józsefuarosi Polgármesteń Hivatal Szervezeti és Mfüĺidési Szabĺílyzatĺnak 1.
számú ftiggeléke.

A szervezeti egység aktualizlilt ügyrendjét az abban sziikségessé vá|tvźitonatast kĺjvető 60 napon
belül csatolni kĺiteles a ftiggelékhez.

|el9n ügyrend a jőváhagyĺĺsát ktivető napon lép hatályba, és a szewezetiegységnek illetve jogelődje-
inek koľábbi ügyrendj e hatá|yźúveszti.

Budapest,20L4.

Kabinetvezető

A Polgĺíľmesteri Kabinet ügyrendjét jóvĺĺhagyom:

Danada-Rimrín Edina
jegyző
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1.a) Szervezeti egység megnevezése:

Budapest Fővĺĺros VIII. kęrüIet Józsefurírosi Polgĺĺrmesteri Hivatal JegyzőiKabinet

1.b) A szervezeti ewség címadatai:

Miĺkĺ'dési helye: 1082 Budapest VIII. kerĹilet Baľoss utca 63-67.

Levélcíme: |43| Budapest, Pf. 160.

Jegyzői Kabinet
emďl cím : titkars ag@jozsefvaros.hu

Törvényességi és Perképviseleti lľoda
email cim: jog@jozsefuaĺos.hu

Belső Ellátĺsi Iroda
email cím: uzemeltetes@jozsefuaros.hu

Személyiigyi Iroda
email cím : szeme|ylgy @jozsefuaros.hu

Szervezési és Képviselői Iroda
email cím: szervezes@jozsefuaľos.hu

Ügyviteli lroda
email cím: ugyvitel@jozsefuaros.hu

telefoďfax szám: 459 -2212

telefoďfax szám: 459.f22I

telefoďfax száln: 459 -f26 I

telefoďfax szám: 459 -2| 53

telefoďfax szźtm 459 -2| 60

telefoďfax szám: 4 59 -f 13 7

1.c) A szeľvezeti egység iogáIlása:

A legyzői Kabinet nem ĺjnrĺlló jogi személy.

2. A szeruezeti egvség általános feladat. és hatáskiire:

A Jegyzői Kabinet a jegyzĺĺ közvetlen felügyelete a|á taĺozó szęrvezeti egység. Közvetlenül
segíti a jegyző és az a|jegyző munkáját, ellźtja a Hivatal egészéve| kapcsolatos jogi, épüler
tŁemeltetési, személyĺigyi és szervezési feladatokat, ezen feladatkörök tekintetében dĺjntésľe
előkészíti a jegyző hatĺskcjrébe tartoző iigyeket.

3. A Jegyzői Kabinet engedé|yezett létszáma tevékenységek szeľĺnti bontásban. az azok-
hoz taľtozó feladat- és hatáskörökkel

3.a) A Jegyzői Kabinet ĺigyosztálwezetőie



- Magyarország helý önkonĺrĺĺnyzaturő| sző|ő 20|l. évi CDooilx. tĺirvény
(Mötv.)
- azźilamháztartźsról szóló 20It. évi CXCV. tĺirvény (.łl't.)
- anemzeti vagyonĺól szćiőf0|1. évi CXCVI. törvény
- a közigazgatźsi hatósági eljaĺas és szolgáltatrĺs általrános szabályaiĺól szóló
2004. évi CXL. töľvény (Ket.)
- anemzetiségekjogairól szőIó20|l. évi CL)OO(. töľvény (Nek. w.)
- a ktizszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCDĹ tĺirvény (Kttv.)
- amunka ttirvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tiirvény (Mt.)
- aközfoglalkoztatźsĺći és a közfoglalkoztatashoz kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosítlĺsrĺľól szóló 20|I. évi CVI. töľvény
- a jogalkotásról szóló 2010. évi C)ooĹ törvény (Jat')
- aPolgĺáĺi Törvénykĺinyvről szóló 2013. évi V. tiirvény (Ptk.)
- a Polgĺĺri Perrendtartasĺól szóló |952. évi III. tiirvény (Pp.)
- az áIllamháztnÍIásľól szóló tĺirvény végrehajüísźnći sző|ő 368/f0I1. (XII.31.)
Koľm. rendelet (Á*.)
- 6I/2009. (XII. 14.) IRM ľendelet a jogszab.źlyszerkesztésről
- Budapest Fővĺíros VIII. keľület Józsefuiírosi Önkormźnyzat 36512014. Cŕ-I.

06.) ök. szźtmű rendelete a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Miĺködési
Szab ál|y zatfu ől (onk. SZM S Z)
- Budapest Fővrĺľos VIII. keriilet Józsefuiĺľosi onkormőnyzat 66l20lf .

(xII.13.) ĺĺnkormáĺryzati ľendelete Budapest Józsefuiĺrosi onkormanyzat vagyo-
nlĺľól és a vagyon felet*i tulajdonosi jogok gyakoľlĺĺsĺáĺól

3.ab) Az iigyoszĺílyvezető által gyakorolt hatĺĺskörĺik (kiadmĺányozĺís). a hatáskĺir gyakoľlĺísá-
nak módia

Az ugyosztźllyvezetőnek a személyügy tekintetében van hatáskĺjre a kĺjvetkezők tekin-
tetében:

- Péĺuiigyi Ügyosĺály ľészére feladás küldése
. munkáItatőiigazolások aláírása
- felvételi kérelmek a|áírźsa

3.ac) Az iigyosáályvezető feladatkörei

AJegyz(ii Kabinet vezetóje koordinációs tevékenységetvégezés felügyeleti, vezetési jogkĺiľe
van a Személyügyi lroda, Belső ElláLísi lroda, Szeľvezési és Képviselői lroda, Ügyviteli Iroda
tekintetében, vďamint a vonatkoző jegyzői utasítrísok szerint a Tĺirvényességi és Perképvise-
leti lroda tekintetében.

2.|.l. belső normaalkot.ís rendje elnevezésű eljaras szerint áttekinti a belső noľmák terve-
zetét, e||átja a belső normák nyilvántaltásáva|, feltĺĺltésével, utasítĺások, iĺtézkeďé-
sek rendszeres felülvizsgálatáva| kapcsolatos feladatokat; (az źů|amháztartrásról szó-
Iőf0I1. évi CXCV. tcirvény 10. $ alapján)

2.|.2. e|Iáńjaa Polgĺíľmesteri Hivatal Szervezeti és MfüödésiSzabźlyzatmódosításával,
naprakészen tartasával kapcsolatos feladatokat; (azźtllamhźztartĺásľól szóló 2011.
évi CXCV. törvény 10. $ alapján)



A' Jegyzőí Kabinet vezetőjét vezstói feladatok tekintetében a jegyz(i, szakmai feladatellátas
tekintetébenazugyosztáIyi irodavezetők helyettesítik feladatkoruńek megfelelően.

3.b) A ieevző és aliegyző.mFnkáiát kö?vetlgnĺil seeítő személyek

Jegvzőilaljegyzői titkĺárnő-iig.vintéző :

Munkaszervezési szempontból aJegyzőiKabinethez tartozik, azonbanmunkáját a jegyző
illetve az a|jegyző közvetlen utasíüása szeľint végzi.
Szakmai feladatai:

- Ellátja a jegyzőla|jegyző feladataival kapcsolatos szervezésiés ügyviteli, valamint szük-
ség szerint önálló ügyintézői teendőket. Nyilvríntaľtást vezet a jegyzőĺa|jegyző munka-
köréhez kapcsolódó hatĺíridős feladatokról, figyelemmel kíséri a határidőket .Keze|i a
jegyzől a|jegyző időbeoszĺását az outlook Naptár hasznĺĺlatĺĺval.

- E|Iátja abeétkező napi posta és kimenő levelek éľkeztetésével, ikÍatĺĺsával'
irattátrozjsáva| kapcsolatos fbladatokat.Leiqa,szfüség esetén előkészíti, ĺisszeállítja a
jegy ző kimenő leveleit.

- Nyilvĺíntaľtástvezet a jegyz(ihiizla|jegyzílhoz érkezettĺigyiratolaó|, aköz&dekiĺ beje-
lentésekľől, panaszokról. Gondoskodik azok ügyintézésre való továbbításáról. Részt
vesz a jegyzőneWa|jegyzőnekcímzettpanaszos ügyek,lakossági bejelentések kivizsgá-
lásában, és írrásbeli megválaszolásában; kapcsolatot tĺľt aztigyfelckkel.

- Előkészíti a jegyzőilaljegyz(ii fogadóóníkat. Esetenkéntjegyzőkönyvet készít atérgya-
lásokról. GondoskodIk ajegyző/a|jegyn Ĺigyfelfogadiĺsán felmeriilt tigyek intézéséről.
SzĹikség szeľint tészt vęsz a jegyzőila|jegyz(ii programokon, helyszíni szemléken.- Koordinĺíljaajegyzo/a|jegyző által kiszignált egyedi ĺigyeket. Előkészíti ajęgy-
zł5l a|jegyzői anyagokat, beszĺímolókat, előterjesztéseket.

- Gondoskodik a nyugdíjba vonuló, valamin hűség- és jubileumi jutalomban ľészesülő
munkatĺĺrsak köszöntésével kapcsolatos feladatok ellátĺĺsáról.

- Ellátja a jegyzola|jegyzo vendégeinek és ügyfeleinek fogadásával, vendéglátĺĺsával kap-
csolatos teendőket. Gondoskodik areprezentáció megszeľvezéséről, a költségek előínás
szerinti elszímolásaľól, valamint ľendszerezi az jegyzÍlneWa|jegyzőnek jĺíró kcizlönyĺĺ-
ket, folyóiratokat, napilapokat és gondoskodik az esetleges hiĺínyok pótlĺásáról.

- Részt vesz a képviselő-testĺilet és az illetékes bizottsĘok tilésein.
- Felelős a Jegyz(5i Kabinet áIta|használt gépi berendezesek karbantaľtĺísĺínak, javíĺásĺának

bejelentésében, valamint a hivata|vezetőititkáľság irodaszereinek megrendelésében és
kezelésében.

- A Jegyzői Kabinet tekintetében előkészíti a szükséges személyügyiés ellátási jellegű
adatszo|gá|tatásokat, jelentéseket, gondoskodik a munkaidő nyilvántartĺís vezetéséről.

- Kĺizľemfüödik a Jegyzői Kabinetvezető feladatkoréhezkapcsolódó titkáĺsági, ügyviteli
feladatok ellátásában.

Jegyzői ľeferens:
2.2.I. az önkoľmányzat kozbeszerzéseit bonyolitő gazdnági tĺársasággal kapcsolatot tart

fenn. Feladata akłjzbeszerzési ktizremfücĺdőktel kapcsolatos koordinflđfeladatok el-
Iźttźsa, intézkedési jogosultság akozbeszerzési és beszerzési ügyekben a Hivatal szer-
vezeti egységei felé (adatkérés, tájékoztatÁskérés stb.), vďamint ellátja aYárosgazdál-
kodási és PénzĹigyi Bizottság dĺĺntése a|apjźna Hivatal által bonyolitott ktĺzbeszerzé-
sekkel kapcsolatos feladatokat;



2.2.2. a szer\ĺe7fti egységet érintő kozbeszrruésben ktizremfüödik és adatot szolgĺĺltat;
2.2.3. ellátja a hivatali/önkonnĺínyzati szeĺződések évenkénti felüĺvizsgálatanak ĺisszhivatali

kooľdinrĺlĺását;
2.2.4. nyilvankrtja az ĺinkormźnyzatt/hivata|i szęlződést biĺosító mellékkötelezettségeket,

negyedévente javaslatot készít a mellékkiitelezettségek érvényesítéséľe vonatkozóan;
2.2.5. ellátja az a|jegyző egyedi utasítasában meghatĺĺrozott feladatokat

Közbiztonsáqi referens

2.3.L. el|átja a törvényben meghataľozott katasztrófavédelemmel, honvédelemmel, polgaľi
védelemmel, tíizvédelemmel, lakosságvédelemmel kapcsolatos ĺinkoľmányzati fe|ada-
tokat,

2.3.f. kĺizremfütidik a polgĺármester kataszhóf;ík elleni védekezésre való felkészülési, avé-
dekezési, a helyľeállítĺás szakmai feladataiban, valamint a rendvédelmi és honvédelmi
fel adatok vé grehaj tásában,

2.3.3. feladata a helyi szintiĺ katasztrófavédelmi feladatok szakszeríĺ ellátasrínak elősegítése,
2.3.4. a felkésziilési időszakban teľvezési és szervezési, a védekezés időszakában döntés-

előkészítési és kooľdinációs, valamint a helyreállítas időszakában karfelméľési és elle-
nőrzési feladatokat lát el,

2.3.5. ellátja a polgĺármester, a jegyző egyedi utasítrísában meghatérozott feladatokat.
2.3.6. Ellátja a Minőségiľĺnyítási Rendszer mfüödtetésével kapcsolatos feladatokat.

3.c) A Tiiruényességĺ és Perképvíseleti Iľoda vezetőie

3.ca) Az irodavezető szakmai feladatelláĺásrĺĺa vonatkozó legfontosabb jogszabályok felsoľo-
lása

. Magyarország helyi önkormźnyzatairól szóló 20|I. évi CLXXXIX. tĺiľvény
(Mötv.)
. azá||anńáztartźsról szóló 20|1. évi CXCV. törvény (Aht.)
. anemzeti vagyonĺól szől'ő20Il. évi CXCVI. ttirvény
- anemzetiségekjogairól sző|ő2011. évi CLXXIX. töľvény (Nek. tv.)
- ajogalkotĺĺsról szóló 2010. évi C)fiX. törvény (Jat.)

- apolgĺíri töľvénykönyvľől szóló f0I3. évi V. tĺirvény (Ptk.)
. apolgári peľrendtaĺásról szóló 1952. évi III. törvény @p.)

1983. évi 3. törvényerejrĺ rendelet ajogtanácsosi tevékenységról
- azźL|IamháztaÍtźlsról szóló törvény végrehajtĺĺsátő| szőIô 368/20Il. (XII.3l.)
- 6|12009. (xII. l4.) IRM ľendelet ajogszabá|yszerkęsztésről
- Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuiárosi onkormźnyzat 3612014. (XI.
06.) ök. szźtmí rendelete a Képviselő-testiilet és Szervei Szeľvezeti és Működési
Szabá|yzatáről (onk. sZMsZ)
- Budapest Fővaros VIII. kertilet Józsefuaľosi onkorményzat 6612012.
(XII.13.) ĺĺnkormiínyzati rendelete Budapest Jőzsefuárosi onkorményzat vagyo-
nĺĺľól és a vagy*on feletti tulajdonosi jogok gyakorlĺísáĺól

3.cb) Az iľodavezető által e}'akoľolt hatĺskördk (kiadmĺínyozás)' a hatáskör qyakorlĺĺsának

módja



Az irodavezető a jegyző, által meghatározott egyedi tigyekben rendelkezik kiadmanyozasi
joggal.

3.cc) Az irodavezető feladatkĺirei
Y ezetői feladatkörében elj árva :

- a Képviselő-testĺilet és a bizottságok mfüödésével kapcsolatban továbbítja a
jegyző, az a|jegyző és a Jegyziii Kabinet vezetőjének utasítĺłsait az ugyntezők felé;

- koordinálją szewezi, segíti és feltigyeli azugyintézők munkáját;

- figyelemmel kíséri a munka határidőben való elkészülését;

- figyelemmel klsén az önkormányzati peres eljĺárásokban a peľvitelt és gondos-
kodik átfogó petaktika kialakításáľól;

- javaslatot tesz a Hivatal mfüiidésének hatékonyság javíüísa érdekében;

- gondoskodik a hivatali mfütidés sorĺín a törvényesség érvényre jutüatásríról és
az etikus jo ga|ka|mazás követelményének megvalósítasĺáról.

Szakmai feladatkĺirében elj árva:

2.4.I. el|átja a képviselő-testiileti előterjesĺések előkészítői és ügyosztályi jogi szignálást
követőjogi kontrollját; (1983. évi 3. torvényeľejtĺ rendęlet ajogtanácsosi tevékenység-
ről 5. $, Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefuĺáĺosi onkormanyzat36/20|4. (XI. 06.)
ök. szĺĺmú rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Mfüödési Szabály-
zatfuől)

2.4.2. el|éttja a bizottsági előterjesztések előkészítői és ügyosztályi jogi szignráIást ktĺvető jogi
kontrollját; (1983. évi 3. tĺĺrvényeĘíi rendelet a jogtanácsosi tevékenységről 5. $, Bu-
dapest Fővĺĺľos VIII. kerület Józsefuĺĺľosi onkormĺínyzat3612014. CXI. 06') ök. számú
ľendelete a Képviselő-testiilet és Szervei Szewezeti és MfüödésiSzabá,|yzatźnől)

2.4.3. ktilön felkéľésre a kialakított szakmai koncepció alapulvételével ellátja a Képviselő-
testiilet ľendelet-teľvezeteinek jogszabáiy-szerkesztési elveknek megfelelő formába
öntését, megsztivegezését és elkészítését; (l983. évi 3. töľvényerejű rendelet a jogta-
nácsosi tevékenységről 5. $, Budapest Fővĺíľos VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmĺĺny-
zat 36/2014. CxI. 06.) ök. számű ľendelete a Képviselő.testtilet és Szervei Szervezeti
é s Mtĺkĺidé si S zabá|y zatĺíró l )

2.4.4: speciális feladatkörökben képviselő-testtileti előteľjesztéseket készít; (1983. évi 3. tĺĺr-
vényerejű rendelet ajogtanácsosi tevékenységről 5. $, Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet
Józsefuiĺrosi Önkormĺínyzat 36/fO14. (XI. 06.) ök. szĺímú rendelete a Képviselő-
testtilet és Szervei Szervezeti és Mfüödés i Szabá|yzatźrőI)

2.4.5. a képviselő-testiileti előterjesztésekkel ĺisszefiiggő kérdésekben jogi állĺĺspontot a|akit
ki szóban vagy jogi szakvéleményt készít email útjĺín. (1983. évi 3. törvényeĘÍi ren-
delet a jogtanácsosi tevékenységľől 5' $, Budapest Főviíros VIII. kerület Józsefrĺíľosi
Önkoľmĺányzat 36/2014. CXI. 06.) ök. sziímú rendelete a Képviselőtestĺi-lęt és Szervei
S zerv ezeti é s Mfü ĺidé si S zab źiy zatĺró l)

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



Azlrodavezető munkainínyítási és koordinációs jogait tartós távollét esetén alegy7ői Kabinet
vezetője látja el.
Tartós távollét esetében aziĺodavez'etőt az egyes iigyintézők a feladatkörfüben helyettesítik, a
jegyzó, a|jegyző és egyéb személyekkel történő taĺgyďĺás, megbeszélés, egyeztetés soriín.

3.d) A iogtanácsos munkaköľeĺ és az azokhoz tartozó feladat. és hatáskiirök (1 f,ő)

3.da) szakmai feladatelláüásara vonatkozó legfontosabb jogszabrílyok felsorolása

- aPolgíri Tiirvénykönywől szóló 20t3. éviV. tĺĺrvény (Ptk.)
- a Polgáń Perrendtaľĺĺsľól szóló t952. évi III. törvény (Pp.)
- 1983. évi 3. tiirvényerejű rendelet ajogtanácsosi tevékenységről
- Budapest Főviíľos VIII. keľiilet Józsefuarosi onkoľmányzat 36lf0l4. (XÍ.
06.) ök. szźmű rendelete a Képviselő-testĺilet és Szervei Szervezeti és Működési
S zab áLy zatfu ől (onk. S ZMS Z)

3.db) Az iiqyintéző joqtanácsos által g.Yakoľolt hatáskörök (kiadmányozás). a hatáskör gya-

korlásrínak módja

Az ügyintéző joglanácsos a jegyző źL|tal meghatározott egyedi ügyekben rendelkezik kiadmá-
nyozasijoggal.

3.dc) Az ügyintéző jogtanácsos feladatkcirei a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének 3. számú
melléklete alapjĺĺn:

2.5]. ellátja az onkormźnyzatperes és nem peľes eljĺáĺĺásaiban a képviseletet, jogerős bírósági
ítéletek végrehajtásĺínak kezdeményezését, kivéve az önkormźnyz'ati gazdasági tarsaságok

feladatai kĺjrébe tartoző ügyekben; (1983. évi 3. törvényeĘrĺ rendelet a jogtanácsosi tevé-

kenységről 1. $ és 5. $, a polgríri perľendtartĺásľól szóló |95f. évi III. tv. 67. $)

f.5,2. ellátja a jegyzo által kiszignrĺlt egyedi iigyek jegyzői utasítrásoknak megfelelő kooľdiná-
lását, jogszenĺségének vlzsgá|atát, az e|járó szakmai szervezeti egységgel kapcsolatot
tart; (1983. évi 3. törvényerejiĺ ľendelet a jogtanácsosi tevékenységől 1. $ és 5. $)

2.5.3. e|Látja a jegyzői tiirvényességi véleményezés megvalósulasahoz sziikséges Hivatalon
beltilijogi kooľdinációs tevékenységet; (1983. évi 3. törvényerejű rendelet ajogfaná.
csosi tevékenységről l. $ és 5. $)

2.5.4. a Hivatal szervezeti egységeinek - az előterjesztések előkészítését is beleértve - a jog-

szabályok helyes alkalmaz.ásában segítséget nyujt; (1983. évi 3. töľvényerejű rendelet

ajogtarrácsosi tevékenységről 1. $ és 5. $)

2.5.50. együttműködik a Hivata| szervezeti egységeivel a külső és belső ellenőrzések során

feltáľt hiányosságok kikiisz<ĺbĺjlésében. (1983. évi 3. törvényeĘti rendelet a jogÍaná-

csosi tevékenységről 1. $ és 5. $)

2.5.6. el|átja a képviselő.testiileti előterjesĺések előkészítői és ügyosztályi jogi szignálást
követő jogi kontrollját; (1983. évi 3. tĺirvényeľejű rendelet ajogtanácsosi tevékenység-

ről l. $ és 5. $)



2.5.7. a szeÍződéskötés e|nevezésű eljĺárĺás szerint e||átja a jogi felülvizsgrílati feladatokat az
onkormanyzat/ Polgĺírmesteri Hivatal szeľződéšei tekińteteben; (lggr. évi 3. tcĺľvény-
eľejű ľendelet ajogtanácsosi tevékenységről 16. $).

2.5.8. helyi jogalkotlás elnevezésű eljaľrĺs szerint eltá$a a kodifikációval kapcsolatos feladato-
kat, rendelet.tervezeteket tarta|maző előterjesztések esetén az előterjesztések készítése
elnevezésű etjáĺĺás szerint ellátja a képviselő.testtileti és bizottsági előteľjesztések jogi
szemponfu véleményezósével kapcsolatos feladatokat; (1983. óvi 3. töľvényeľejiĺ ren-
delet ajogtanácsosi tevékenységről l. $ és 5. $)

3.dd) A helyettesítés rendje és az ezekhez tartozó felelősséei szabályok

Taľtós távollét esetén a peľképviselet tekintetében avezetőjogtanácsos, egyéb Ĺigyekben a
kijelölt jogi előadó helyettesíti.

3.e) A ioei előadó munkaköľei és az azokhoz taľtozó feladat- és hatáskörłik (1 fő)

3.ea) szakmai feladatęllĺíÍrĺsĺĺra vonatkozó legfontosabb joeszabalyok felsorolása

- Magyarorszátg helyi önkormányzatairő| szőlő 20Il. évi CL)oo(IX. tĺirvény
(Mötv.)
- a polgáľi törvénykönywől szóló 20l3. évi V. törvény (Ptk.)
- azá|IafińáztaÍtĺísról szóló 20|I. évi CXCV. tcirvény (aĺt.)
- anemzetivagyonľól sző|ő20|l. évi CXCVI. tcĺrvény
- ajogďkotĺĺsról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.)
- 1983. évi 3. törvényerejiĺ rendelet ajogtanácsosi tevékenységről
- az á||amháztartźsról szóló tĺirvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.3l.)
Korm. ľendelet (Ávľ.)

61 12009. (XII. l 4.) IRM rendel et a jogszabályszerkesztésről
- Budapęst Főviĺros VIII. keľĺilet Józsefuárosi onkormźnyzat 36t20|4. (XI,
06.) ök. számű rendelete a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Mfüödési
Szabá|y zatáról (onk' szMsz)
- Budapest Fővĺáĺos VIII. keriilet Józsefuĺíľosi onkormĺínyzat 6612012.
(xII.13.) ĺinkormĺĺnyzati rendelete Budapest Józsefuĺĺrosi Önkormĺínyzat vagyo.
náról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásĺĺľól

3.eb) Az iieyintéző által gyakorolt hatáskörök (kiadmĺínyozás). a hatáskdr eyakorlásának
módja

Az ügyintézo a jegyző áltď meghatáĺozott egyedi ügyekben rendelkezik kiadmĺínyozási jog-
Eal.

3.ec) Az iigyintéző feladatkörei

2.6.I. ellátja a képviselő-testületi előterjesĺések előkészítői és tigyoszüályi jogi szignálást
követő jogi kontrollját; (1983. évi 3. törvényerejĺĺ rendelet a jogtanácsosi tełékenység-
ről 1. $ és 5. $)

2.6.2 külön felkérésre a kialakított szakmai koncepció alapulvételével ellátja a Képviselő-
testiilet rendelet-tervezeteinek jogszabá|y-szerkesztési elveknek megfelelő foľmába



ĺintését, megszĺivegezését és elkészítését; (1983. évi 3. ttirvényeľejű rendelet a jogÍa-

nácsosi tevékenységről 1. $ és 5. $)

2.6.3. helyi jogalkotiĺs elnevezésű etjáľás szeľint ellátja a kodifikációval kapcsolatos feladato-
kat, rendelet-tervezetekettaĺta|maző előterjesztések esetén az előterjesztések készítése
elnevezésű eljłáras szerint ellátja a képviselő-testiileti és bizottsági előterjesztések jogi
szemponfu véleményezésével kapcsolatos feladatokau (1983. évi 3. töľvényeĘű ren-
delet ajogtanácsosi tevékenységről 1. $ és 5. $)

2.6.4. belső normaalkotiís rendje elnevezésű eljrárrás szeľint áttekinti a belső normák tervezetét,
ellátja a belső normiík nyilvaĺrtaľtásával, feltöltésével, utasítĺísok, intézkedések rend-
szeres feliilvizsgá|atáva| kapcsolatos feladatokat; (1983. évi 3. törvényerejii rendelet a
jogtanácsosi tevékenységről l. $ és 5. $)

2.6.5. ellátja a Polgĺírmesteri Hivatď Szervezeti és MfüödésiSzabźiyzat módosítasával, nap-
ľakészen tartásával kapcsolatos feladatokat; (l983. évi 3. törvényerejű rendelet a jog-
tanácsosi tevékenységről l. $ és 5. $)

2.6.6, speciális feladatkĺjrökben képviselő-testiileti előterjesĺéseket készít; (l983. évi 3. ttĺr.
vényerejtĺ reĺrdelet ajogtanácsosi tevékenységről 1. $ és 5. $)

2.6.7. a képviselĺĺ-testiileti előterjesztésekkel összefiiggő kérdésekben jogi állĺáspontot alakít
ki szóban vagy jogi szakvéleméný készít email útjrín; (1983. évi 3. törvényeľejű ren-
delet ajogtanácsosi tevékenységľől 1. $ és 5. $)

2.6.8. ellátja a jegyzó által kiszignált egyedi tigyek jegyzői utasítiĺsoknak megfelelő koordiná-
lĺĺsát, jogszenĺségének vizsgźiatát, az e|1árő szakmai szervezeti egységgel kapcsolatot
tart; (1983. évi 3. tĺĺľvényerejiĺ rendelet ajogtanácsosi tevékenységről 1. $ és 5. $)

2.6.9. e||átja a jegyzői tĺirvényességi véleményezés megvalósulásához sztikséges Hívatalon
belĹili jogi koordinációs tevékenységet; (1983. évi 3. törvényerejrĺ rendelet a jogfaná-

csosi tevékenységľől 1. $ és 5. $)

2.6.10. a Hivatal szervezeti egységeinek - az előterjesztések előkészítését is beleéľtve - a jog-
szabályok helyes alkalmazásában segítséget nyújt; (l983. évi 3. ttiľvényeĘíi rendelet
ajogtanácsosi tevékenységről l. $ és 5. $)

2.6.t|. egyĹittmfü<idik a Hivata| szervezeti egységeivel a külső és belső ellenőrzések soľán
feltáľt hiĺĺnyosságok kiktiszöbölésében. (1983. évi 3. töľvényeĘtĺ rendelet a joglanźr

csosi tevékenységről l. $ és 5. $)

2.6.|2. a szerződéskĺités elnevezésu eljáľĺís szerint e|Iźttja a jogi felülvizsgálati feladatokat az
onkormlányzat/ Po|gfumesteľi Hivatal szerződései tekintetében; (1983. évi 3. ttĺrvény-
erejű ľendelet ajogtanácsosi tevékenységől 16. $)

2.6.13. ellátja az onkormźnyzat és a Polgármesteri Hivatal szerződéses jogviszonyaira vonat-
kozó jogi kontrollt, ide nem értve - a jegyző eltéľő írasbeli utasítĺĺsa hlányában - a
megbízásos jogviszonyban dolgozó jogĺĺszok (iigyvédek) szeľződés szerinti feladat.
ellátási kötelezettségének kĺiľébe tartozó tigyeket (pi.: szerződések); (1983. évi 3. tör-
vényerejű rendelet ajogtanácsosi tevékenységről 16. $)

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

Tartós távollét esetén a jogi előadó és az á|ta|źnos jogi ugyintézo egymast helyettesítik.



]-.Đ.4Í4!ános ioeĺ tigvintéző munkaffi zokhoz taľtozó fetadat. és hatáskiiľtik
(1 f,ő)

3.fa) szakmai fęladatellátĺĺsĺíľa vonatkozó legfontosabb jogszabłílyok felsoľolasa

Magyarorszag helý iinkormrĺny z"ataíĺ ő| szőlő 20 | I .
(Möfu.)

évi CL)oo(IX. törvénv

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadsźryről szóló
201^|. évi CX[. tĺirvény (Info tv.)
- anemzetiségekjogaiľól szólő20|1. évi CD(XD(. ttĺrvény (Nek. w.)
- ahagyatéki eljĺánĺsról szóló 2010. évi )oo(VIII. tv.
- apolgĺári törvénykĺinyvről szóló 20|3. évi V. ttirvény (Ptk.)
- Budapest Főváĺos VIII. keriĺlet Józsefuĺírosi onkormĺĺnyzat25/20|3. Cv.27.)
tik. szĺmri rendelete a Képviselő-testiilet és Szervei Szeľvezeti és Műkc'dési Sza-
bá|y zatźróI (Öok. SZMSZ)
- A t'ĺrsashĺĺzakľól szóló 2003. évi C)ooilII. tĺirvénv

3.fb) Az tieyintéző által eyakoľolt hat.ĺsköľök (kiađmán}'ozíĺs). a hatáskör gyakorlĺísának
módja

Az ügyintéző a jegyző áltď meghatározott egyedi tigyekben rendelkezik kiadmányo zźsi jog-
gal.

3.fc) Az ügyintéző feladatkörei

2.7 .|. ellátja a közérdekű adatkérések minősítésével kapcsolatos feladatokat, valamint akoz-
érdekű adatkérés teljesítését a Hivatal szervezeti egységeinek bevonĺĺsáva|; (azinformźr
ciós önľendelkezési jogľól és az információszabadságról szóló ZOt|. évi CXII. tcĺrvény
III. fejezet)

2.7.2. e|Iátjaa hagyatéki hitelezői igényekkel kapcsolatos jogi feladatokat a Pénzügyi Ügy-
osztállyal együttmfüödve; (ahagyatéki eljrírásról szóló 2010. évi )O(XWII. tv. tI. fuje-
zet)

2.7.3. biztosítja a nęmzetiségi önkormĺínyzatok tĺirvényes mfüĺidését, határozatainak áttekin-
tését, részt vesz az iilésen, áttekinti szerződéseit, jegyzőkönyveit; (a nemzetiségek jogai-
ról szóló }DII. évi CLXKX. törvény 80. $)

2.7 .4. ellátja a jegyzó által kiszignált egyedi iigyek jegyzői utasításoknak megfelelő koordiná-
liĺsát, jogszenĺségének vizsgźlatát, az e|jarő szakmai szewezeti egységgel kapcsolatot
tart; (1983. évi 3. tĺirvényeľejű rendelet ajogtanácsosi tevékenységről 16. $)

2.7.5. ellátja a jegyzői törvényességi véleményezés megvalósulásáúloz szükséges Hivatalon
beliili jogi koordinácíós tevékenységet; (1983. évi 3. tĺirvényeĘű ľendeleň jogtaĺrácso-
si tevékenységről l6. $)

2.7.6. a Hivatal szervezeti egységeinek - az eloterjesztések előkészítését is beleértve - a jog-
szabáIyok helyes alkalmazísában segítséget nyujt; (l983. évi 3. ttĺrvényerejű rendelet a
jogtanácsosi tevékenységről l 6. $)

l0



2.7.7. egyiittműködik a Hivatal szervęzeti egységeivel a ktilső és belső ellenőrzések során

feltárt hiányosságok kikĺiszobĺjlésében; (1983. évi 3. ttirvényeľejű rendelet a jogtanácso-

si tevékenységről 16. $)

2.7.8. ellátja a bizottsági előterjesztések előkészítői és ügyosztályi jogi szignálĺást kĺivető jogi
kontroltját; (1983. évi 3. tĺĺrvényerejűĺendelet ajogtanácsosi tevékenységľől 16. $)

2.7.9. a szerzodésktités elnevezésiĺ eljarás szeńnt ellátja a jogi feliilvizsgálati feladatokat az
Önkormĺĺnyzat/ Polgráľmesteľi Hivatal szerződései tekintetében; (1983. évi 3. töľvény-
eĘű rendelet a jogtanácsosi tevékenységľől 16. $)

2.7 ,\0. ellátja az Önkoľmanyzat és a Polgrłrmesteri Hivata| szeruőďéses jogviszonyaira vonat-

kozó jogi kontrollt, ide nem értve - a jegyző eltérő íľĺásbeli utasíüísa hianyában - a
megbízasos jogviszonyban dolgozó jogaszok (tigyvédek) szerződés szerinti feladat-

ellátási kötelezęttségének körébe tartozô iigyeket (pi.: szerzódéseĐ; (1983. évi 3. ttiľ-

vényeľejű ľendelet ajogtanácsosi tevékenységről 16. $)

2.7'tI. eltátja a képviselő-testiileti jegyzőkĺinyvek utólagos jogi kontrollját; (1983. évi 3. t<ir-

vényeĘií rendelet a jogtanácsosi tevékenységľől l. $ és 5. $)

f.7.I2. jegyző felkérése alapj:ĺn részt vesz az onkormányzat Koza|apítvrányainak, Alapítvá-
nyainak tilésein; (1983. évi 3. ttĺrvényerejiĺ rendelet ajogtanácsosi tevékenységľől 1. $
és 5. $)

2.7.L3. trĺľsashĺízak tĺirvényességi feltigyeletével kapcsolatos feladatok ellátasa

3.fd) A hęlyettesítés rendje és az ezekhez tartozó fęlelősségi szabályok

Taľtós távollét esetén a gazdasági Ĺigyekéľt felelős jogi Ĺigyintéző és az á|tzlźnosjogi iĺgyinté-
zo egymást helyettesítik.

3.ĺ) A Belső Ellátási lroda vezetőie

3.ia) Az irodavezető szakmai feladatelláüására vonatkozó leqfontosabb jogszabályok felsoľo-
lása:

Feladata a szervezeti egység vezetése, azigyosztá|yvezető szakmai koordinációs szerepet ttilt
bę. Az irodavezetői beosztiĺs a Ktv. 3t. $ alapjan osztál|yvezetői besoroliĺsűvezętői megbízás-
nak minősü|, a vezetói megbízás a Ktv. előírásai szeľint hatźrozat|an időľe szól, és kĹiltĺn in-
dokolás nélkül azonnali hata||ya| visszavonható, illetőleg akoztisztlĺiselő bríľmikoľ indokolás
nélkiil 30 napos lemondási idő megjelĺilésével lemondhat.
Az ugyosztá|yvezetok és az iigyosztályszewezethęz tartoző kodavezętők egymássa| a|á-

ťoléľendeltségi, az ügyosztĺlyhoz tartoző irodavezetők egymással mellérendeltségi viszony-
ban állnak és kĺitelesek egymással egyĺittmfüödni a feladatok ellátásában. Egy irodĺĺnak egy

irodavezetője lehet.

3.ib) Az irodavezető által gyakorolt hatĺískiirĺik (kiadmanyozás). a hatáskĺir gyakorlásának

módja

Az I99I. évi XX. tv. 139.$, valamint az źifďnlhźztaľtasľól szóló törvény végľehajtrĺsĺíról szóló

368lf0l1. CXII. 31.) Korm. rendelet 52. $ (6) bekezdése alapjĺín aJegyzoi Kabinet Belő Ellá-

ll



tási Irodĺĺhoz kapcsolódó tevékenységre jóváhagyott hivatali költségvetés kiadĺási e|őirányzat
terhéľe 200.000,- Ft egyedi értékhatĺárig azlĺodavezető kötelezettségvállďasra kijel<ĺlt.
Az áIlarnháztartasról szóló tĺiľvény végľehajt.ísaról szótó 368ĺ2aI1. CXII. 31.) Korm. rendelet
52. $ (1) bekezdése ďapján aJegyz(ii Kabinet Belő ęltáüĺsi Irodrához kapcsolódó tevékenység-
re jóváhagyott hivatali ktiltségvetés kiad;ĺsi előlrányzatterhére teljesített kiadrísok utalvĺĺnyó.
zására200.000,. Ft egyedi értékhatrĺrig azfuodavezetőutalvĺányoz.ísľa kijelölt.
A kijelölés 20 l3.január |7 . mpjátći visszavonásig éľvényes.

Az államháztartźsrőI szóló töľvény végrehajtasĺĺról szóló 368ĺ20Il. (xII.31.) Korm. rendelet
57.$ (4) bekezdés ďapján a Hivatal kiiltségvetésének kiadási e|őfuányzatábő| aJegyzili Kabi-
net Belső Ellátási Iroda tevékenységi ktirében teljesített kiadĺások teljesítésére kijeliitt.
A felhatalm azás f}|3.januĺár |7 . napjźľ.őta visszavonasig érvényes.
Feladatait a mindenkori érvényes kötelezettségvĺíllalĺíssal, utalványoziíssal, ellenjegyzéssel,
érvényesítéssel és szakmai teljesítésigazoliíssal kapcsolatos eljanísi rendjéről szólđ polgĺr-
mesterĹjegyzői utasítrĺsban foglaltak szerint köteles ellátni.

3.ic) Az irodavezető feladatkĺirei

Belső Ellátĺísi lroda
1. éves kĺĺltségvetési tęľv elkészítése
2. szabáIy zatok feltilvizsgrílata, szfü ség esetén ezek aktrral izá|źsa
3. szerződések elĺĺkészítése, szakmai tartalmĺĺnak egyeztetése

.. 4. kapcsolattaľtrás a szolgáltatók képviselőivel
Uzemeltetési feladatok:

5. éves ütemterv készítése' azitemezési hat'łĺridők betartatasa és betaľtatása
6. nettó 500 ezer alatti beszerzések lebonyolítłísa, ezeknyilvríntartĺása, negyed-

évenként beszámolĺĺs a mindenkori pénziigyi feliigyeletet végző bizottság felé
7 . kivitelezések'hez pérľ;Úigyi fedezet biztosíttatĺása,
8. a munka vĺállalkozĺásba adásakor a kivitelező alkalmasságivizsgźlata,
9. a munkiík pénztigyi fedezetének vizsgźůatao az esetlegesen szfüséges eljárá-

sok lefolytaüísa (pl. bizottséryitestiileti előterjesztés) a közbeszerzési refe-
renssel egytĺttmfü ĺidve

l0. a szeľvezeti egységet éľintő kózbeszerzésben köaemiĺködik és adatot szolgál-
tat és a míĺszaki taľtalom elkészítése

1 l . portaszo|gźiat felügyelete, fegyveres őrzési feladatok megrendelése
12. vagy on-, gépj ĺĺľmű- és épiiletbiztosítĺás

Informatikai feladatok :

13. segítség nyujt:ís ahá|őzatátalakításának, továbbfejlesztésének tervezésében a
felhasználói igények előzetes felmérésével és rendszerezésével

14. felhasználói jogosultsági koncepció kidolgozźsa, egy-egy tlj verziő frissítésé-
ről hozott dĺintés esetében megtervezi aźúál|ás forgatókönyvét;

l5. kĺizremfüödik azInformatikai Szabátyzatk'la|akítasában, avonatkozó biaon-
sági előírĺásokat betańja és betaľüatja,

16. informatikai tárgyú testületi, bizottsági előterjesĺések készítése, a határozatok
végrehajtrĺsa.

3.id) A helyettesítés rendje és az-ezekhez tartozó felelősségi szabĺílyok

Az irodavezető helyettesítését a Jegyzői Kabinet vezetője látja et.
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3ł) Az ĺieyĺntézők munkakörei és az azokhoz tartozó feladat. és hatáskiiľtik

A Hivatal iizemęltetésével kapcsolatos feladatęllátĺsáért felelős ügyintézők.
Gépj árművezető (Hivatali soÍłĺr)
A Hivatal informatikai feladatellátrásáéľt felelős iigyintézők ) azuz infoľmatikusok.

3 ja) szakmai feladatellátĺásíľa vonatkozó legfontosabb joeszabályok felsorolasa

MagyarorszĘ helyi önkormźnyzatalról szóló 20Il. évi CL)oo(D( tv., vďa-
mint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testĺilet
és Szervei Szervezeti és Miĺködési Szabźiyzatźről szóló 36/f0I4. (xI.06.) szĺáĺnú ön-
kormányzati rendelete alapjźn |źĺja e| feladatait.

3 jb) Az üeyintéző által gyakorolt hataskdrök ftiadmányozás). a hatáskör gyakorlásanak mód.
'Jt

A Hivatal informatikai feladatellátásáért felelős ĺjgyiĺtézo (informatikus), va.
gyis a mindenkori,,A Budapest Józsefur{rosi onkormźnyzatĺak, a Polgármesteri Hiva-
talnak és a helyi nemzetiségi önkormanyzatoknak a kĺitelezettségvállďĺíssal, utalvá.
nyozással, e||enjegyzéssel, éľvényesítéssel és teljesítésigazolással kapcsolatos eljárási
rendj éről'' szóló utasítĺás mellékletében kij elĺilt személy.

Az államhć^zĺartásrő| szóló tĺirvény végrehajtásáról szćió 36812011. cxll.3l.)
Koľm. rendelet 57.$ (4) bekezdés alapjan a Hivatď kĺiltségvetésének kiadĺási előirany-
zatźből a Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda tevékenységi kcirében infoľmatikai fela-
datokra teljesített kiadások teljesítésére kijelölt.

A felhatalnazás 2013. január |7. napjátő| a visszavonásig éľvényes.

Feladatait a mindenkori érvényes kötelezettségvállďĺással, utalvĺĺĺryozássď, el-
lenjegyzéssel, érvényesítéssel és szakmai teljesítésigazolĺíssal kapcsolatos eljrĺrási
ľendjéről szóló polgármesteri-jegyzői utasítĺásban foglaltak szerint köteles

3 jc) Az iigyintéző feladatköĺei
A Hivatal tizemeltetésével kapcsolatos feladatellátásáéľt felelős üeyintézők :

2.4.|. vezetékes telefonhĺílózat és végponti elemek üzemeltetése, új igények ügyin-
tézése, mellékek igény szerint áthe|yezése,

2.4.f . vezetékes telefonháló zat aLkozpontjainak tizemeltetése,
2.4.3. mobil telefonok rendszerben tartása, szolgáltatóval kapcsolattaľtás

(+beszerzés),
f .4,4. kábeltelevíziő háIőzat Ĺizemeltetésc,
f.4.5. irodagépek iizemeltetése (iratmegsemmisítő),
2.4.6. sokszorosító berendezések iizemeltetése, a szerződéses karbantartó céggel va-

ló kapcsolattarĺás (elenleg Copy City Kft.)
2.4.7. a hivatali gépkocsik tŁemeltetésével, kiilső-belső tisztíttatźsávďJesztétikai

karbantarĺís áva|J , fatő- és tervezett javittatźsźtva|, egyéb szeľviz-munkĺíkkal
kapcs olatos feladatok intézése

2.4,8. egyedi kéĺések (pl. polc, záľcsere) kivitelezése, szeľelése.
f.4.9. a fęnti üzemeltetési tevékenységek,hez szükséges anyagmegvásárlása,
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2.4.|0. általĺános irodaszer megrendelések összeállításą teljes bonyolítás,
2'4.I L. bé|yegző, névjegykĺíľtya elkészíffetése,
f .4.If. oklevéltaľtók beszerzése
2.4.|3 . áltďános nyomtatvĺĺnyok, megrendelés, teljes bonyolítiás,
2.4.14. speciális nyomtatvĺĺnyok beszerzése, könyvkötészet megrendelése,
2.4.|5. nagy értékiĺ és kis éľtékű tzľ:gyi eszközök beszerzése (bútor, mtĺszaki cikk,

anyag és segédanyag, szerszĺm, stb.),
2.4.16. napilapot folyóiratok megrendelése' nyilvĺĺĺrtaľtĺása, kiadókkal folyamatos

kapcsolattaľtĺĺs, szĺmlfü tigyintézése,
2.4.17 . hivatali leprezentáciő beszeruése, kiosztĺĺsa, nýlvĺántaľtiása
2.4.1'8. ME-35 Eredményességet mérő mutatószĺmok kezelése az ilzeme|tetési cso-

poľt tevékenységét érintő adatgyujtesi és adatszolgĺĺltatĺísi feladatok
2.4.19. ME-26 Gondnoksági feladatok ellátłĺsa elnevezésű eljarás szerinti ráľu-

szolgáltatrási igények nyilvantartrásával kapcsolatos feladatok
2.4.20. készlet-nyilvríntartási, valamint a bevételezett készletek kezelésévelkapcsola-

tos feladatok
2.4.2I. vezetékes telefonhálózat lllvősz,źtm' végtrlontok nyilvĺĺntaľtásą faxvonalak

nyilvĺĺntaľtĺása
2.4.f2. mobil előfizetések nyilvántartĺísa,
2.4.23. vezetékes telefonok költségeinek (magrán és hivatalos) nyilvantaľtása, aszźtm-

lĺík online követése
2.4.24. a PIN-kódos telefonálás bevezetésével kiilső szerzőđo féllel való kapcsolat-

tartĺĺs,
2.4.25. a telefonos PIN-kódok kezelése'
2.4.f6. a meglévő mobil telefonok költségeinek figyelése, nyilvĺíntaľtasa, a telefo-

nokkal kapcsolatos iigyintézés,
2.4.f7. gépkocsik adminiszhációja, fuĹĺs kilométer, ilzemanyag fogyasztĺís, költsé-

gek nyilvántartása, szém|ál< ellenőrzese,
2.4.f8. a Hivatal berendezési és felszeľelési tárgyak, éptilettaľtozékok nyilvĺántaľtása

a P$aigyi Ügyosztáltyal közcisen, lelrtźľ;ozźs előkészítése, lebonyolítźsą u
adatok feldolgozĺís 4 a P énnigyi Ügyosztíllyal közĺlsen,

2.4.f9. selejtezés előkészítése, lebonyolítźm, az adatok feldolgozís4 a Péĺuugyi
Ügyoszuátlyal közösen,

2.4.30. raktárkezelés, raktĺľnyilvántartiís, vonalkódos bevezetése,
2.4.3I. a Hivatal kĺizponti épüIetének, Csalrĺdtĺĺmogatĺísi Iroda, Józsefuĺĺľos NemzetĹ

ségi Önkormźnyzatok (l082 Bp.' Vajdahunyad u. l/b) helyiségeinek napi ta-
karíüĺsa (éves nagytakarítás) - szeľződtitt paľtnerľel,'

2.4.32. rovar- es féregmentesítés megrendelése, megszervezése,
2.4.33. ľendezvények, bizottsági- és testiileti tilések feltételeinek biaosítasą
f.4.34. egyéb iinnepek megünneplésének előkészítése, lebonyolítasa tars szenłeze-

tekkel egyĺittmfüĺĺdve,
2.4.35. a rendenényekkel kapcsolatos beszerzések (vinĺg, koszoľti, étel, ital, kellé-

kek, stb. megvétele),
f .4.36. oklevelek előkészítése
f.4.37. helyiség átrenđezés, berendezés, előkészítés, hangosítás biztosítĺása.
2.4.38. munkahelyi meleg étkeztetés és biifé feltételeinek biztosíüísą kapcsolattartás

aszęrződő céggel

t4

l Módosította a360ĺf0|3. (IX.l8.) Képviselő-testületi hatlĺrozat t. pontja, 2O|3. szeptember l9-tő|



2.4 .39 . a napi ütemezett és u, ad hoc személy- és teheľszrĺllítások elvégzése, e|végez-
tetése, (bútoľmozgaüĺsi és kiiltiiztetési feladatok)

2.4.40. hivatali gépkocsĹhasná|atengedélyeztetése magarrcélú használatra
2.4.4|. Üzemeltetési csoport felađatkörébe taĺtoző szám|fü kezelésével kapcsolatos

feladatok (érkeztetés, telj esítés igazo|ás előkészítése)
2.4.4f. számlaľeklamációval és a pénziigyi teljesítésekkel kapcsolatban felmeľiilt

problémfü megoldĺĺsą
2.4.43 . ellátrnrárry-kezelési feladatok
2.4.4 4. személy szźtllítĺĺsi feladatok biztosítĺása (gépkocsi v ezető)
2.4.45. portaszolgálat feliigyelete, fegyveres őrzési feladatok elláüĺsának megrende-

lése
2.4.46. infoľmációs táblák (névĺĺblák) frissítése
2.4.47 ' lift iizemeltetése, karbantartása
2.4.48. a Hivatď által használt épületekben lévő helyiségek. előzetes felmérés alap-

ján - javítási munkĺĺira vonatkozó éves karbaĺrtaľtiísi terv elkészítése
2.4.49. javítási munkák épületen beliil; ide értve a kiilső iľodainkat is, kis karbantar-

tás, a lehetséges kiilső ktizremiĺködő megbízĺsą kiviteleĺetés,
2.4.50. klíma ľendszerek tizemeltetése, szakcéggel való kapcsolattartĺĺs,
2.4.5|. víz-, csatornarendszerek iizemeltetése, karbantartása, felujítasa,
2.4.5f. elektromos há|óz,at üzemeltetése, kaľbantaľtźsa, a szerződéses karbantartó

céggel kapcsolattarLłs
2.4.53. lrímpatestek bérlése (szerződés Caminus Bt.)
2.4.54. az épületek köriili jĺĺrda, parkoló takarítiísa, télen csúsziísmentesítés, hó elta-

kaľítás,
f.4.55' köztizemi és egyéb szĺmlak folyamatos ellenőľzése,
2.4.5 6. kivitelezéshez pénzťlgyi fedezęt biztosíttatása,
2.4.57 ' a munka vállalkozrásba adĺásakoľ a kivitelező alkalmasságivizsgźiata,
2.4.58. a munkĺík pénzĹigyi fedezetének vizsgá|ata, az esetlegesen szĺ.ikséges eljará-

sok lefolytatĺĺsa (pl. bizottsági előterjesztés) a közbeszerzési referenssel
együttmÍikĺidve

2.4.59. vagyon és éptiletbiztosítĺís
f.4.60. nagy értékű és kis éľtéklĺ tźtrgyi eszközĺik beszelzése,
2.4.6|. kulturális feladatok ellátĺĺsa és rendezvények lebonyolítiísa, valamint keľiileti

kiĺintetések átadása tekintetében sziikség esetén a Józsefuĺĺrosi Közösségi
Haz,akNonprofit Kft.-vel történő együttmfüödés,

2.4.62. hivatali feladatellátast szolgáló vagyon (ideértve a gépjĺírműveket is) biztosĹ
tásával, kĺírrendezésével kapcsolatos ügyek ellátĺĺsa,

2.4.63. kiküldetés kČiltségeivel, illetve saját gépkocsi hivatali célú használatával kap-
csolatos feladatok ellátása,

2.4.64. a szervezeti egységet éľintő kijzbeszerzésbęn közremfütĺdik és adatot szo|gá|.
tat és a mtĺszaki tartalom elkészítése

2.4.65. e||átja a közteriilet-feltigyelet feladatellátźsát szo|gáló gépjáľművekkel kap-
csolatos iizemeltetési és karbantaľtási feladatokat (naponta e||enőrzi, hogy a
gépjrírművek megfelelnek-e a forgalomban tĺjrténő ĺészvétel feltételeinek, in-
dítónaplóban indítja és adja ki a szolgá|atba vezényelt jrĺrmtĺveket, kezeli a
menetleveleket).

f.4.66. a kerékbilincsek és jĺĺrművek karbantartása.

Gépj ármiĺvezető (Hivatďi sofĺíľ) :
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2.4.67 . személyszíllíüĺsi feladatok biĺosítrĺsa (gépkocsiverstő)

G épj ór műv e z e t é s s e l/fe nnt ar t as s al j ár ó fe l adat o k :

1. a hivatal fulajdonát képező gépjármű a KRESZ és a gépjámriĺ iizemeltetéséľe vonatkozó
szabályok szęľinti iizemeltetése;
2. a gépjőrmtĺ foľgďmi engedélyének, zöldkĺáľľyájanak és nemzetközi zoldkźrtyájarnk érvé-
nyességének figyelemmel kísérése, s megujítasának szfüségességéről ktizvetlen felettes érte-
sítése;
3. a hivatďi gépjármű iŁemeltetésével kapcsolatos napi feladatokat (gépjĺĺľmii tisztítasą kar-
bantartĺísa, üzemanyagtiiltés, stb.) ellátĺĺsa;
4. a gépjaÍmtiiizemeltetéséről vezeti a sziikséges menetokmiĺnyt, és elszĺmo|źst készít az
tizemaĺryag felhasználasáról ;

5. azilzęmanyagköltség elszĺmo|źsigazo|tattísa a ktjzvetlen felettesével;
6. gondoskodrís a hivatali gépjármri iizemeltetési szabályainak megfelelő szervizeléséről, va-
lamint a gépkocsi javítĺásaról, karbantaľhĺsáról, szervizeléssel kapcsolatos szfüséges nyomtat.
ványokĺól;
7. eseti - a felsoroltakban nem szereplő, de a munkakorhciz kapcsolódó - feladatok elvégzésé-
re közvetlen vezetőjétől kapott utasítást végrehajtĺísa;
8. a feladatkörébe utalt munkfü tervszeľíĺ, szakszeru és hat"íridőben történő e\végzésééĺt., a
munkaľend, munkafegyelem és munkavédelmi, hÍzvédelmi előírások betarüása;
9. A gépjárművei a KRESZ szabĺĺlyainak betaľtasa mellett hasznźiata;
l0. Munkavégzés sorĺĺn a hatályos jogszabályokban, a belső normfüban és a Minősé girźnyítá-
si Rendszerdokumentáciő részétképező eljarrásokban foglaltakat betartiĺsa;
1 1. Feladatat teljesítés közben kötelessége az áI|amtitok és a szolgĺílati titok megőrzése.

A Hívatď informatikai feladatellátlísáéľt felelős Ĺigyintézők (informatikusok):

Feladatok a Polgármesteri Hivatal számítiístechnikai rendszerével kapcsolatban:
2. 5 .6 5 . az informat ikai hźtőzat üzemelteté se, fej lesztése

2.5 .65 .I .uzemeltetni a LAN-WAN há|őzatot
2.5.65.2.segítség nyujtás ahźiőzat átalakítĺásĺának, továbbfejlesztésének tervezé-

sében a felhasználói igények előzetes felmérésével és rendszeręzéséve|, a
várható terhelés meghatźnozĺĺsával ;

2.5.65.3.a külső szál|itő źLltalkészített rendszęľdokumentációt kezelése' a válto-
zĺísok folyamatosan nyomon kcivetése, a háiőzaton történő módosítłísok
dokumentálĺása.

2.5.65.4.folyamatos hźiőzat felügyelet, a rendelkezésľe álló eszkĺizĺjk (hálőzat
feliigyeleti szoftver) segítségével nyomon követni a hźlőzati eseménye-
kęt.

2.5.66. Haľdver betizemelés és bővítés
2. 5 . 6 6 . I . a há|őzati eszkö zĺik, szźmitő gépek és peńférifü Ĺizembe ál l ítĺĺs a
2.5.66.2.a há|őzati kiszolgálók telepítésének Íigyelemmel kísérése és informá-

ciógnĺj tés a későbbi pro blémamentes tizemeltetés érdekében ;
2.5.66.3.Hiens gépek telepítése, csatlakoztat źsa ahźt|őzathoz;
2.5.66.4.periferifü, nyomtatók, szkennerek, multimédia eszktjzök, esetleges

mágnesszalagos adattáľolók Ĺizemeltetése
2.5 .67 . rendszer adminisztráció és intesráció
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f .5.67.Ljavaslat tétel arą hogy milyen komponenselĺkel (ideertve a szeľvereket,

klienseket és perifeńfüat) lehet a felhasználók igényeit legjobban kielégĹ
teni;

f.5.67.2.konfigurálja ahálőzat szerveľeit, illetve segítséget nyújt a kiilső szállĹ
tóknak ezen szolgĺiltatás teljesítésében, Yjdo|gozza a kliensekre vonatko-
zó telepítési iĺanyelveket;

2.5.67.3.anmkmeghatiírozásą hogy mely alkalmazźsokat kell lokálisan, illetve
kiizpontilag telepíteni megvizsgálva mindkét lehetőség előnyeit és hátľá-

nyait;
2.5 .67 .4.fe|haszná|őij o gosultsági koncepció kidolgozĺĺsa,
2.5.67 .5 .a szerverek adminisztľálĺásą konfiguľálĺása

2.5.68. operaciós rendszerek és felhaszrálói szoftverek kezelése
2.5.68.1.telepíti a felhasználó gépen az źitalahaszná|t, az illetékes személy(ek)

által j óvrĺhagyott operációs rendszereket és felhasználói szoftvereket;

2.5.68.2.kialakítja és a felhasználói igények szeĺint bővíti az új felhasználók tel-
jes induló kliens-környezetét, beleértve a jogosultságok kiosztasát a

szfüséges rendszerek használatáho z, a fe|vételt az elektronikus levelező-
rendszeľbe, a tárterĹilet kiosztĺĺsát és a megfelelő kĺinfiaľszęrkezetek lét-

rehozźsát;
2.5.68.3.folyamatosan figyelemmel kíséri a Megrendelőnél haszná|t opeľációs

rendszerek és standaľd szoftverek új verzióinak megielenését, elemzése-

ket készít azilj verziők bevezetésének lehetőségéről illetve sztikségessé-
géről;

2.5.68.4.sztikség esetén próbatelepítéseket végez, felderíti a régi és az t\ verziók
közĺitt esetleg előforduló kompatibilitasi problémrĺkat, kĺilönĺjs tekintettel
a kültinbĺiző verzi ó k e gyidej ű hasznźlatának buktató iľa;

2.5.68.5.egy-egy új verzió frissítéséről hozott dĺlntés esetében megfervezí az źt-

állás forgatókönyvét;
2.5.68.6.a mrír meglévő termékek új veľzióihoz hasonlóan e|végzi az eddig még

nem használt új szoftvereszközök bevezetés előtti tesztelését is, tapaszta-

lataival támogatva a bevezetésről hozott döntést;

f.5.68.7.a nem jogtiszta szoftverhaszná|atot rendszeresen jelzi és törekszik a
j ogtisztaság biztosításráľa.

2.5.68.8.rendszeresen biĺonsági mĺĺsolatot készít a felhasználók szervereken tá-

rolt adatairól, igény esetén visszaállít egyes fájlokat e mĺásolatból;

f.5.68.9.meglervezi a mentési stratégiát és minden kiszolgáló esetében meghatá-

rozza amentések gyakoriságát és kĺirét;
2'5.68.10. speciális funkcionďitasú (p1: banki átutalast végzo\ munkaállo-

mások esetén gondoskodik kliens-oldali adatok mentéséről is, amennyi-
ben a felhaszná|ő ezt igényli.

2.5 .69 . adatbźzis adminisztľáció
f.5.69.I.AÍnennyiben az adminiszttáciőhoz szfüséges információk rendelkezés-

re állnak telepíti, üzemelteti és karbantartj a adatbźzis-szoftvereit;
2.5.69.2.közreműkĺidik az a|ka|mazĺások ĺŁemeltetéséhez elengedhetetlen adat-

bźais- fejlestési és felügyeleti eszkĺizök kiválasztasában, telepítésében és

adminiszľációjában;
f.5.69.3.a ľészletes rendszerterv a|apjan igény esetén vé|eményezi az adatbázis ťl-

zikai modelljét;
2.5.69.4.a felhasználói követelmények alapján meghatźrozó módon kĺjzreműkö-

dik az adatbrízisokat éľintő haľdveľ-konfiguľáció (processzor-
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aľchitekhirą háttértĺírak, háiőzat, adatbíztonsźęi es*ilzok, stb.) kivĺĺlasz-
tasában, ezekkel összefiiggésben véleményezi aberuhĺázĺísi teľvet;

2.5.69.5.amennýben a szĹikséges információk rendelkezésrę állnak közreműkĺi-
đik az adatbrázist befolyásoló operációs rendszerek paľamétereinek meg-
hatźrozźsźlban'konfi gunílĺásábanésbeĺíllít^ásában;

2.5.69.6.közremfüödik az lnfoľmatikai Sz.abá|yzat kialakításában, és tésztvesz a
vonatkozó biztonsági előírrások betartasában, és betaľtatasában;

2.5 .7 0 . felhasználói tĺámo gatĺís
f.5.70.l.A felhasznrálói üímogatas az infomlatikai rendszer haszrrálóinak tĺirténő

segítség nyujtĺĺs a felmerülő napi pľoblémák megolđásávď.
f .5 .7 |. felhasználói helpdesk

2.5.7|.I.ahardver hibák azonosítiĺsa, a hibĺĺs gép továbbitźsa a garanciát nýjtó a|vźi-
lalkozó felé,

f.5.7|.Z.mnden meghibásodott eszköz - (pi.: monitor, nyomtató), amelynek ja-
vítĺísa számítőgép szeľvizes ismeretekkel nem megoldható - továbbítása
a szakszerv.ufe\é,

f.5.7|.3.a helyszínen megoldható ľendellenes hardveľ miĺködések kezelése (pl.:
patroncsere),

2.5.7|.4.a szoftverhibfü azonosítlása (pl.: kézi adatbźzis indexelés, registľy állĹ
tas), és je|zése a Szrĺllító felé,

2.5.7t.5.a helyszínen megoldható szoftver hibfü kezelése (pl.: paraméterezés,
rijratelepítés),

2.5.71.6.torekszik r felhasznĺĺlók támogatrásara problémáik megoldásával kap.
csolatban,

2.5.72. a Polgĺíľmesteri Hivatal informatikai rendszerével kapcsolatban tizemeltetés,
a rendszer fej lesztése.

2.5.7 3. telefonkĺlnyvek (online is) aktualizálasą karbantartźsa,
2.5.74.informatikai tareyu testületi, bizottsági előteľjesĺések készítése, a hatĺĺrozatok

végrehajtĺĺsą
2.5 .7 5. informatikai pĄektek előkészítése, lebonyolítĺĺsa,
2.5.7 6. informatikai shatégia készítése és karbantartiása,
2.5.77.a GISPÁN rendszer bevezetése, tizemeltetése, karbantartásu a folyamatos

fejlesztési, igazítni feladatđnak ellátlĺsą egyes nyilvrántaľtĺĺsainak frissítése,
2.5.78. eszközbeszpĺzések lebonyolítasa, koordinálása (á|t.közbeszerzési eljrínás ke-

retében).
2.5.79. ĺinkoľmĺányzati, hivatali feladatok informatikai, szátmítźstechnikai tźtmogatźr

Sä,

2.5.80. a szźtmítźstechnikai ľendszeľ iizemeltetésével ĺisszekapcsoltan diszpécser
szo|gáIat mfü ĺjdtetése,

2.5.81. felhasználói igények alapjan digita|izá|źsok, nagy méľetű anyagok nyomtatá-
Sä'

2.5.82. a hivatali belső Intľanet fejlesztése, karbantartása,
2.5 .83 . inteľnet elérhetőség és alkalmazással kapcsolatos tevékenységek,
2.5.84. a hźůőzat fejlesztésben, menedzselésben való részvétel,
z.5 .85. fogyóeszkĺizĺĺk, kellék beszerzések Ĺigyintézése,
2.5.86. szímítastechnikai eszközĺik karbantartĺásával kapcsolatos tigyintézés, :

2.5.87.folyamatos segítségnyujüás a felhasznźlők- részére szoftver alkďmazĺĺsok,
szětmítástechnikai problémĺík tźlr gy áb an,

2.5.88. meglévő és új, bevezetendő a|ka|mazźsok felhasználóinak oktatása.

18



Feladatok az Önkoľmányzat honlapjával kapcsolatban:

2.5.89. kĺizérdekiĺ adatok honlapon tĺiľténő közzétetę|ében való közľemfüĺidés külĺi.
nös tekintettel az infoľmációs iinrendelkezesi jogrő| és az információszabad-
ságról szőlő2011. évi CX[. ttirvényben foglalt közérdekiĺ adatok vonatkozá-
sában,

2.5.90. bizottsági és képviselő.testiileti iilésekĺől ké:sziitt jegyzokönyvek, bizottsági
és képviselő-testĺĺleti dtintések wwwjozsefuaros.hu honlapon történő kozzé-
tételének technikaĹinformatikai segítése,

2.5.9I. a megielentetni kívĺínt hivatali információk źta|akítasamegfelelő formátumba
(elsősorban pdf) és feltöltése,

2.5.92. a honlap tarüalmi kaĺbantartasa a telefonkönyv sánkroruzáIásavonatkozásá.
ban,

2.5.93. a taľtalmi változĺísok naplójrínak vezetése, azon beltil kiemelten a közérdekű
adatok tekintetében,

2.5.94. a wwwjozsefuaros.hu internetes portál fejlesztése és tizemeltetése tĺáľgyában

megkötiitt szolgáltatiĺsi szerződés ellátrásából adódó önkoľmanyzati kapcsolat-
taľtói feladatok ellátása.

Téďlgyelő, távfelügyeleti és közterĺilet-felĺigyeleti rendszergazdai tiryintézői feladatok:

2.5.9 5 . Térfigyelö rendszerľel kapcsolatos infoľmatikai feladatok:

- A rendszergazdavégzi a téľťlgyelő rendszer miĺszaki és számítástechnikai berendezéseinek,

egyéb eszközeinek folyamatos felüryeletét és hibaelhárítĺĺsát;

- Feladata a rendszer minden elemének (kiiltéri és központi eszközcik, számítógépek, monitorok,

vezérlĺik, htiőzati eszktizök, szünetmentes tápegység, klímaberendezések) beszerzésével, kaľ-

bantarhĺsával kapcsolatos ĺigyintézés, folyamatos kapcsolattartás a szolgáltató/beszźů|ító cégek-

kel;
- A ľendszer koaxiá|is és optikai vezetékes, valamint vezeték nélküli átviteli háIózatának felü-

gyelete' kapcsolattarĺĺs a telepítő és karbantartó cégekkel;

- A rendszer felhaszná|óinak adminisztráciĺja, folyamatos támogatás, oktatrás;

- A térfigyelő míĺködtetéséhez sziikséges rendszerbeĺállítĺások (időszinkon, rogzítés, kamera

tizemmódok (preset pozíciók, pásztázás, őqárat, PTZ, videofalak) sziikség szeľinti egyedi beál-

lítások elvégzése;
- Esetenként a rögzitett események keze|ése, mentése, archiválĺása;

- Fejlesztés (mint pé|dáu| a jelenleg folyó bővítés, átalakítás) során aktív résnłéte| a projekt le-

bonyolításában, kapcsolattartás a szolgáltató és azuzeme|tető illetékes szervekkel;

- Kapcsolattaľtás és ügyintézés kĺilső szervezetekkel, tĺĺrsashĺízakkal a kiiltéri eszközök (kamera,

vezetéV,Jlá|őzat, antenna, stb.) engedélyeztetésével, üzemeltetésével kapcsolatban;

2.5.96. Közigazgatási kamerák és a képeket fogadó, feldolgozó feladatok

- Ellátja aközigazgatźlsi kamerák, az abhoz kapcsolódó átviteli rendszer, a monitor szoba és a

kapcsolódó technika műszaki és informatikai feltigyeletét és karbantartĺását, a hibaelhárítáśt;

- Bővítés esetén intézkedik a beszerzésre, telepítésre.
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2.5.97 . Távfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok

- A riasztő távfelüryeleti rendszer minden műszaki elemének (központi vevőberendezés, rádiós
vevő, antenna, szźmitőgép) folyamatos felĺigyelete, karbantarĺásą hibaelhárítĺás;

- A távfeliĺgyeleti ĺigrfelek adatainak kezelése, adminisztrációją adatok rögzítése a ktizponti
rendszerben;

- Ügyfel bekötés esetén kapcsolattaĺüĺs a telepítőkkel' beál|ítĺás és felprogramozás a központi
vevőközpontban;

- A távfelügyeleti események listáinak napi ellenőrzése (hibą betörés, tesztjel).
- Ügyľelekkel való kapcsolattaľtás, kiértesítés hiba esetén, adateg1ĺeztetés, eseménylista készítés

és szolgáltatrás;

- Az ĺĺnkoľmányzati objektumok rendszeres riasztó karbantartrísának felügyelete, kapcsolattar-
tás a karbantaľtó céggel;

- A rendszeľ eszközeinek nyilvántarĺísa, leltár;
- A kiépített lépcsőházi kamerarendszer míĺszaki feliigyelete, kaľbantartĺĺsa, hibaetháľíŁís. A

kamera rendszerből történő mentés esetén részvétel és segítségnyujtiĺs a rendőrségnek.

f .5.98. Beléptetö és egyéb rendszerekkel kapcsolatos feladatok

- E||átja a beléptető rendszer, a Parkolĺás-üzemeltetési Szolgálat jegykiadó automatĺáira telepített
segélyhívó rendszer, a három téren felszerelt hangos kamerák és a Budapesti Köztekedési
Központ forgalomirłĺnyító kameráinak képét továbbító rendszer feltigyeletét, karbantartlását és
a szükség szerinti hibaethárítást.

3jd) A helyettesítés rendje és az ezekhez taľtozó felelősségi szabályok:

Az azonos munkateriileten dolgozó, valamint azonos szakmai feladatokat el|átő sze-
mélyek egymĺĺst helyettesítik.

3.k) Személyĺieyĺ iľodavezető

3.ka) Az irodavezető szakmai feladatellátásara vonatkozó legfontosabb iogszabálvok felsoro-
lása

20|1. évi CXCX. töľvény aközszolgźllati tisztviselőkről (Kĺv.)
20I2. évi V. törvény a kôzszolgáIatí tisztviselőbőI szóló tôrvénnyel összefiiggő átmeneti, mó-

dosuló és hatályót vesztő szabáIyolłól, valamint eg/es lrapcsotódó törvények módo-
sításdról

2012.I. tĺirvény a munka tĺirvénykönyvéľőI (Mt.)
1992. éví XXXIil. tdrvény a kĺizalkalmazottakjogállĺĺsáról (Kjt.)
1999. évi LXilI. törvény a köĺerĹilet-felügyeletről
20||. évi CVI. tĺirvény a közfoglalkoz1atźsrőI és a közfoglalkoztaüíshoz kapcsolódó, valamint

egyéb törvények módosítłísĺĺról (Kftv.)
2004. évi CXXil. ttirvény a prémiumévek programĺól és a kĹilönleges foglalkoztatĺísi állo-

mĺĺnyról (Péptv.)
20I|. évi CD(XXIX. ttiľvény Magyarország helyi önkormĺĺnyzatairő| (Mötv.)
20|I. évi CCIV. ttĺrvény a nemzeti felsőoktatĺĺsľól (Fotv.)
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20|2. évi CCIV. törvény Magyarorság 2013. évi ktizponti költségvetéséľől (Költségvetési
tv.)

fDll. évi CXCV. törvény azźt||anháztaĺtźsrőI
f007. évi CLII. ttirvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekľől (Vnytv.)
2003. évi C)o(V. törvény az egyen|ó banásmódró| és az esélyegyenlőség előmozđításáÍő|

(Ebetv.)
1993. évi XCIII. tiirvény a munkavédelemről (Mvtv.)
2003. évi XCII. törvény azadőzźs rendjéről (Art.)
1995. évi CXVII. ttirvény a személyi jiivedelemadóról (Szjatv.)
|997. évi L)ooil. törvény a üĺľsadalombiztosítĺási nyugellátĺĺsról
1997. évi Lx)oilII. tĺirvény a kötelező egészségbiaosítĺás ellátasaiľól
1998. évi L)C(XN. törvény a családok tĺímogatasĺíról
|l20I3. (I.21.) Koľm. rend. a ktizszolgálati egyéni teljesítményértékelésľől
39/20t0. (II. f6.) Koľm.rend. a munkába jarással kapcsolatos utazźsi költségtérítésről
29120|2. (III. 7.) Korm.rend. akozszo|gŕĺlati tisztviselők képesítési előíľásairól
3ll20lf. (III. 7.) Korm' rendelet akózszo|gźlati tiszwiselőktel szembeni fegyelmi eljĺírrásľól
45l20I2. (III. 20.) Konn. ľendelet akozszo|gálati tisztviselők személyi iľatairą aki5zigazgatá-

si szerveknél foglalkoztatott munkavállďók személyi irataira és a munkatigyi nyil.
vĺĺntartásrą a közszoLgálati alapnyilvantartĺísra és kĺizszolgálati statisztikai adat-
gyĹĺjtésre, vďamint a tarta|éká|lomĺínyra vonatkozó egyes szabályokľól

249l20tf. (VIIL 3l.) Korm. ľend. a kozszo|gźt|ati tisztviselők részéľe adható jutüatrásokľól és

egyes illetménypótlékokľól
30l20I2. (III. 7.) Korm. rendelet akozszolgá|ati tisztviselők munka- és pihenőidejétőI, a=

igazgatźsi sziinetről, akozszo|gźiati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes köte-
lezettségekľől, valamint a távmunkav égzésro|

2731201'2. (IX. 28.) Koml. ľend. a közszo|gáůati tisztviselők továbbképzésérő|
35/1998. (II.27.) Korm. rend. a kózigazgatási szakvizsgáról
I74lf0I1. (Vil. 31) Korm. rend. a kozigazgatálsi és ügykezelői alapvizsgáró|
I90 /f009 . (IX. l 5.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységľől
L61r/2008. (VI. 19.) Koľm. rendelet az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés-

előkészítők, valamint dĺjntéshozók építéstigyi vizsgájźról és szakmai továbbképzé-
séről

406/f007. (XII. f7.) Korm. ľendelet a kotmźnyzati személyiigyi igazgatĺĺsi feladatokat ellátó
szerv áital lefolýatott pá|yánatźs ľendjéről, annak szervezéséről és lebonyo|itásár
ľól, a pá|yázati eljĺírłás alól adott mentesítésről, a kompetencia.vizsgĺálatľól és a to-
borzási adatbĺĺzisról, valamint apá|yazati e|jźtréshoz kapcsolódó nyilvĺántaľtás sza-
bályairól

5l|993. (XII. 26.) MiiM ľendelet a munkavédelemľől sző|ő |993. évi XCIII. törvény egyes

rendelkezéseinek végľehajtásĺĺĺól
50l|999. (XI' 3.) EiiM rendelet a képemyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és

biztonsági követelményeiĺől
78l|999. (XII.29.) EuM-BM egyiittes ĺendelet a ktjaerület-felĺigyelők egészségi, ťrzikai és

pszichikai alkalmassági követelményeiről
6812012. (XII.14.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők,

valamint a személy- és vagyonőľĺik képzéséről és vizsgáztatásźrő|
I|12006 (III. 10.) ĺjnk. rendelet a Józsefuaľosban adomĺĺnyozható kitiintetésekről
|flzllt. (II.2|.) önkormĺĺnyzati rende|et.egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó több-

letszolgáltat ásért fizetendő díj ak mértékéről
7|l2O|2. (XII. 13.) önkormányzati ľendelet az onkoľmáĺyzat kĺĺltségvetési szerveiné|koz-

szo l gálati j o gvi szo nyb an á||ők dij azas ĺáró l é s e gyéb j uttatrásai ró l
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3.kb) Az irodavezető áltat gyakorolt hatĺĺskörök kiadmĺĺnyozas). a hatásktir qyakorlásának
módja

A kiadmanyozás és az alźtírźs rendjéről sző|ő Iĺf0|3. (I.8.) sz. jegyzői utasítís a|apjěn a Sze-
mélyiigyi Iľoda feladatkĺirébe tartozóan általrínos, tartós kiadmányozasi joggal rendelkezik
áltďánosan a munkáltatói intézkedések vógľchajtĺísa tckintctćbcn, a pcľckhcz iľatok fclkćrćsć.
vel, adatszolgáltatásokkal, állĺásfoglalás kérésekkel kapcsolatos levelezések tekintetében a
közvetlen felettese, illetve a jegyző előzetes tátjékoztatźsa mellett.

A kcjtelezettségvállalással, utalvĺínyozĺssal, el|enjegyzéssel, érvényesítéssel és szakmai telje.
sítésigazolĺíssal kapcsolatos eljrárrás rendjéről sző|ó |l20I3. (I.l7.) sz. polgĺíľmesteri-jegyzői
közös utasítás a|apján e|Iátja a Személyügyi Iroda feladatkörébe tzľtoző kötelezettségvállalasi,
uta|vőnyozĺĺsi és teljesítésigazolási feladatokatazutasításban foglalt éľtékhatárig.

3.kc) Az irodavezető feladatkĺirei

2.3.6. e||átja a fegyelmi ügyek megindítłĺsával és lefolytatĺísával kapcsolatos feladatokat
(20||. évi CXCIX. tĺirvény l55-159. $ Fegyelmi felelősség; 3I/20|2. (III. 7.) Korm.
rendelet);

2.3.7. munkaiigyi tźLrWű peres tigyekben kapcsolatot taľt a jogi képviselővel, szükség sze-
rint adatot szolgáltat, iratbetekintést biztosít, az igyetnyilvĺántaľtj a;

2.3.|7. el|atja a fizetés előleg felvételével kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési feladato-
kat;

2.3.I9. működtęti a teljesítményéľtékelési rendszeľt (20|I. évi CXCIX. tĺiľvény l30.$ Telje-
sítményértékelés, minősítés ; 1 l 20 I 3 . (I.21 .) Korm. rend. ) ;

2.3.20. részt vesz a szervezeti célok kitűzésében' nyomon követi a kiemelt célok lekép ezését
a vezetői beszĺímolók alapjĺán, előkészíti az erĺőlr való beszámolót(20l l. évi CXCIX.
tĺirvény l30.$ Teljesítményértékelés, minősítés; |120|3. (I.2l.) Korm. rend.);

2.3.22. jutalmazĺíssal kapcso|atos feladatok elláĹĺsą jutalmazĺísi elvek előkészítése, munkál-
tatói döntés tĺímogatása a szükséges kimutatasok elkészítésével, jogosultságbő|kizárt
foglalkoztatottak szűrése, kifizetésről torténő intézkedés (20|I. évi CXCIX. tĺirvény
130. $ (a) bek.);

2.3.28. gondoskodik a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról, ezen belül elkészíti
a Hivatal továbbképzési tervét (20|l' évi CXCIX. tiirvény 80-81. $ Kormránýisztvi-
selő képzése, továbbképzése; 27 3 /20|2. (IX. 28.) Korm. ľend.);

2.3.34. közremfüĺidik a munkavédelemmel kapcsolatos feladatok ellátĺásában (|993. évi
xcn. ttiľvény);

2.3.35. e||átja a munkavédelmi feladatokkal jogszeľiĺ elláüĺsának biztosítĺását és koordinálá-
sát a munkavédelmi feladatokat ellátó kiiztisztviselővel együttesen, munka- és
útibalesetek nyilvĺíntaľtását, baleseti ellátást nem igénylĺí események nyilvĺĺntaľtasát,
bďeseti jegyzőkönyvek kiállítasát, ellenőrzését és továbbítását a lr,ĺÁr
Illetményszĺímťejtési egységének (|993. évi XCIII. törvény; 5l|993. fľ'II. 26.) MüM
rend.; 1997. évi LXXXIII. tĺirvény 5l-53. $ Üzemi baleset és foglalkozási megbete-
gedés);

2.3.36. részt vesz a biaonságos munkavégzés és munkafeltételek ellenőrzésében (1993. évi
XCIII. törvény;5l|993. (XII.26.) MüM rend.);

2.3.37. e||źúja az esélyegyenlőség biztosít:ásával kapcsolatos feladatokat (2003. évi CXXV.
törvény);
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2.3.38. a foglalkozüatĺłsi jogviszonyban álló ďpolglámlesteľek jogviszonyával kapcsolatos
okiratok előkésátése, illetmény megállapítássď, költségtérítéssel, cafetériával kap-

csolatos feladatok, vďamint egyéb személytigyi feladatok eĺlátĺsa ( Miiw.);
2.3.4I. a Polgármesteń Hivatď személyĹigyi elöinínyzatainak tervezése, havonta likviditási

ütemterv készítése, fęléves és év végi beszĺmoló elkészítéséheztájékoztattźs és adat.

szolgáltatatás azlľodz tevékenységi kiiréből (f01f. évi CCIV. tĺirvény; 2011. évi
CXCV. tiirvény);

2.3.42. az iroďa tevékenységi köréhez kapcsolódó teljesítés igazolasok elvégzése és utalvá.
nyozási jogköĺ el|átźsa a vonatkozó hetyi szabźilyozźs szerint (20l 1. évi CXCV. ttir-

vény),
2.3.43. a munkáltatói jogkĺiľ gyakorlasával kapcsolatos munkaiigyitáEgytlfregyzóí, jegyzői-

polgáľmesteń ktizĺis) utasítĺĺsok, szabźiyz.atok, rendeletek, illetve ezek mellékleteinek
előkészítése.

2.3.44. munkáltatói diintés előkészítés, feljegyzések készítése, sziikség esetén jogi szakvé-
lemény bekérése, munkataľsak jogviszonyát érintő munkáltatóitájékoztatók kiadasa,

2.3.45, beszerzési eljĺáĺás lefolytatása a Személyiigyi Iroda feladatkĺirébetartozó ügyben,

2.3.46. személyĺ.igyi, illetve munkajogi tĺĺrgyu képviselőtestĺ.ileti, bizottsági előteľjesztések

előkészítése,
2.3.47. kĺizľemfüĺidés és adatszolgáltatás a szęrvezeti egységet érintő kozbeszerzési eljĺírás-

ban,
2.3.48. Tudásbĺízison a Személyugyi közlĺiny mappa karbantaľtása, nyomtatvanyok frissíté-

se, infoľmációk, tájékoztatók elhely ezése,
2.3 .5 | . az iroda tevékenységét érintő folyarnatok kiďakítása.
2.3.52. szervezetet érintően: źttszęĺvezés előkészítésében, munkakörĺik kialakításában, mun-

kaköĺi kĺivetelmények meghatĺĺrozźlsálban való ľészvétel, munkaköľ téľkép elkészíté-
se, szervezeti felépítés váitozása esetén, az ezze| szfüségessé váló intézkedésekben

elj ĺíró szew ezeti e gységek tźĘ ékońatźsa.

3.kd) A helyettesítés rendje és az ezekhez tartozó felelősséei szabályok
Szakmai feladatai ellát.ásában a munkaügyi és bérĺigyintéző helyettesíti. Távolléte esetén kĺjte-
les _ a legyzói Kabinet vezetőjénektájékoztatása mellett - a kijelcilt igyintézőt a folyamatban
lévő ügyekben a szĹikséges információkkal ellátni.
Vezetői jogosítvĺĺnyait távollétében aJegyzoi Kabinet vezetője gyakorolja.

3.l) A munkaügYĺ és béľügYintéző munkaktĺrei és az azokhoz tartozó feladat- és hatás.
köriik

3.la) szakmai feladatellátásáľa vonatkozó leefontosabb jogszabályok felsorolasa

f}I|. évi CXCIX. törvény akozszo|gá|ati tisztviselőkÍől (Kttv.)
20I2. évi V. torvény a kozszolgáIati tisztviselőlłől szóló törvénnyel összefilggő átmeneti, mó-

dosuló és hatólyát vesztő szabályolłól, valąmint eg/es lrnpcsolódó törvények módo-

sításóról
f0|2.I. törvény a munka tĺiľvénykcinyvérőI (Mt.)
1999. évi LXIII. törvény a kQĺeriilet-felügyeletľől
2004. évi CXX[. törvény a prémiumévek programĺól és a kül<inleges foglalkoztatasi állo-

mányľól (Péptv.)
20tf. évi CCIV. tĺĺrvény Magyarország f0|3. évi ktizponti költségvetéséről (Kĺĺltségvetési

tv.)
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20 I t . évi CXCV. töľvény az ál|atttháztaľtlásról
2003. évi XCil. töľvény azadőzásrendjéről (Aľt.)
1995. évi CXVII. tö,rvény a személyi jĺĺvedelemadóról (Szjatv.)
1997. évi Doo(I. tĺirvény a tĺĺrsadalombiztosítási nyugellátásról
1997. évi L)OüIII. töľvény a kĺitelező egészségbiztosítás ellátasairót
l998. évi DooilV. töľvény acsaládok tĺámogatasáĺól
29/2012. (III. 7.) Korm.rend. aközszolgźiati tisztviselők képesítési előírĺásairól
45ĺ20|2. (III. 20.) Korm. rendelet akózszolgá|ati tisztviselők személyi iratatra, aköngazgatá-

si szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataiľa és a munkaiigyi nyil-
vántarüásrą a kozszolgálati alapnyilvĺíntaľtlásra és közszolgrĺlati statisnlkai adat-
gyiĺjtésre, vďamint a taľtalékállomrínyra vonatkozó egyes szabályokľól

24912012. (WII. 3l.) Korm. renđ. a közszolgrĺlati tisztviselők ľészéľe adható juttaüísokról és
egyes illeünénypótlékokról

7ll20l2, Cxil. 13.) önkoľmrányzati rendelet az onkormán7ľzat költségvetési szerveiné]lkoz-
szolgálati jogviszonyban á||ők díjazasĺáról és egyéb juttatĺĺsairól

78/|999. 6II.29.) EuM-BM egyĺittes ręndelet a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és
pszichikđ alkalmassági kĺĺvetelményeiről

6812012. (xII.14.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfeliigyelők,
valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatasarő|

3.lb) A munkaügyi és bérii&vintéző által gvakorolt haüáskörĺik ftíadmĺínyozrĺs). a hatĺískor
eyakorlásának módja

Nincs kiadmányo zź,si joga.

3.lc) A munkaügyi és bérügyintéző feladatkörei

2.3.2. előkészíti a kinevezéseket, munkaszerződéseket, továbbá ezek módosítiísait' átsoro-
, lásokat, megiłllapítja az illPtményeket, pótlékokat, haladéktalanul továbbítja a mun-

kaügyi iratokat a Magyar Áilamkincstár (MÁK) Illetményszĺĺmfejtési egységének, és
a munkavégzés feltételeinek biztosítĺĺsa érdekében megteszi a sziikséges tájékoztatást
az érintett belső szervezeti egységek felé Q0||. évi CXCD( tv. 3849. $ A kormány-
zati szo|gálati jogviszony létesítése; l31-143. $ Díjazas, illetmény; 249120|2. (Vn.
3l.) Korm. rend.; 71lf0l2. (XII. l3.) önkormrínyzati rendelet;2012. I. törvény;
2912012. (III. 7.) Korm. rend.);

2.3.3. összeállítja és kezeli a személyi anyagokat (45ĺ20|2. (III. 20.) Korm. rend);
2.3.4. -naprakészen vezstl akozszolgálati alapnyilvĺłntartĺst, központi adaszo|gáltaüíst vé-

gezaközszo|gźlatinyilvántartĺás adataibó|(45120|2. (III.20.) Korm. rend);
2.3.||. ellátja az adónyilatkozatokkal, valamint az éves adóbevallĺĺssal kapcsolatos feladato-

kat, tájékoztatja a munkatársakat, nyilatkozatokat kér be és továbbítja a MÁK
Illetményszímfejtési egységének (f003. évi XCII. törvény; |995. évi CXVII. ttir-
vény);

2.3.12. ellátj a a tĺírsadalombiztosításhoz kapcsoló feladatokat;
2.3.12.|. ellátja a családi pótlék, teľhességi gyermekágyi segély igényléssel, GYES

és GYED állománnyal kapcsolatos feladatokat, tźljékozlztja a munkatáľsat
az igényelhető ellátĺĺsokľól, kiadja a ťlzetés nélkĺili szabadságot, annak
megsziĺnését követően állomrányba he|yez,jelent a ľvĺÁr felé (1998. évi
LĐfitv. törvény; 1997. éviLx)oilI. ttirvény a0-42ĺD. $);

- 2.3.|2.2. a munkatĺrs kérésére a nyugdíjhoz szfüséges szolgálati, il.letve jogosultsá-
gi időt megkéri, szükséges munkáltatói igazolásokat kiállítja (1997. évi
LXXXI. törvény);
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2.3.12.3. nyilvĺántaľtja a Nyugdíjbiztosító jogosultsági idő beszrĺmításaról szóló ha-

tźrozatzit;
2.3.22. jutalmazĺĺssal kapcsolatos feladatok ellát.ĺsą listák elkészitése,jogosultságbő|kízárt

foglalkoztatottak szűľeseQ01l. évi CXCIX. tiiľvény 130. $ (a) bek.);
2.3.25. létszĺámnyilvrĺntaľtást ve7.et, kimutatasokat készít, kiilső vagy belső megkeresésre

adatot szo|gáitat a személyiigyi nyilvántaľtĺs adataiMl Q0|1. évi CXCV. töľvény;

43-44. 5, 45 12012. (III. 20.) Korm. rend);
f.3.26. ellátja a pľémiumévek programban résztvevők jogviszonyával, juttatłísaival kapcso-

latos feladatokatQüD{. évi C)oilI. töľvény);
2.3.f9. eLlrźÉja a jogviszony megszíĺnéséveVmegsziintętésével kapcsolatos feladatokat (20t 1.

évi CXCD( tv.60.74. $ Kormínyzati jogviszony megszűnése);
2.3.41. a Polgáľmesteri Hivatal személyügyi e|őirźnyzatainak teľvezése, havonta likviditási

ütemterv készítése (2012. évi CC[V. tĺĺrvény),

3.ld) A helyettesítés rendje és az ezekhez tartozó felelősségi szabĺályok

Távollétében az irodavezető helyettesíti a munkaköľi leírásban foglaltak szerint. Azugyintéző
kdteles a folyamatban lévő ĺigyekről az irodavezetőt tźĄékoztaai az íigyintézéshez szfüséges
infoľmációkkal együtt.

3.m/A)A személvüqyĺ és közfoglalkoztatási ůigyĺntéző munkaktiľei és az azokhoz tańozó
feladat. és hatáskiĺľiik

3 .ma) szakmai feladatellátrĺsara vonatkozó legfontosabb j oeszabályok felsorolása

f01'I. évi CXCX. törvény aközszolgálati tisztviselőkĺől (Kttv.)
20If.I. törvény a munka törvényktĺnyvérőI (Mt.)
20|I. évi CVI. törvény a kĺizfoglalkoztatáľ;rőI és a közfoglalkoztatĺshoz kapcsolódó, valamint

egyéb törvények módosításáról (Kftv.)
20II. évi CCN. töľvény a nemzeti felsőoktatrĺsľól (Fotv.)ll20l3. (I.2|.) Korm. rend. a köz-

szolgálati egyéni teljesíüľrényéľtékelésről
39l20I0. (II.26.) Koľm.rend. amunkábajáľĺással kapcsolatos utazásiktiltségtéľítésľől
4512012. (III. 20.) Koľm. rendelet aközszo|gáűati tisztviselők személyi irataira, aközigazgatźr

si szerveknél foglalkoztatott munkaviíllalók személyi irataira és a munkaügyi nyil-
vántartĺísrą a ki)zszo|gálati alapnýlvríntaľtasra és kĺizszolgĺĺlati statisztikai adat-

gyiĺjtésre, valamint a tartalékĺíllomrányra vonatkozó egyes szabĺĺlyokról
f49l2012. (Vm. 3l.) Koľm. rend. a kozszo|gźlati tisztviselők ľészére adható juttatĺĺsokról és

e gyes illetménypótlékokľól
273120|2. (IX. 28.) Koľm. rend. a közszo|gá|atitisztviselőktovábbképzéséľől
|2l201l. (II. 21.) önkormanyzati rendelet'egyes anyaktinyvi eseményekhez kapcsolódó több-

letszolgáltatáséľt ťrzetendő díjak mértékéről
5l|993. (XII' 26.) MüM ręndelet a munkavédelemĺől sző|ő 1993. évi XCIil. ttirvény egyes

rendelkezéseinek végrehaj tasaról
35l|998. (|I.27 .) Koľm. rend. a kozigazgatźsi szakvizsgĺĺról
174lf0| l. (Vm. 3l) Korm. rend. a kozigazgatási és iigykeze|ői a|apvizsgétő|
I90 ĺ2009 . (IX. l 5.) Koľm. rendelet a főépítészi tevékenységről
16|/2008. (u. 19.) Koľm. rendelet az építésĹigyi, építésfelügyeleti hatósági dĺintés-

előkészítők, valamint d<intéshozók építésügyi vizsgźtjátől és szakmai továbbképzé-
séről
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40612007. Qŕ.II. 27.) Koľm. rendelet a koľmĺányzati személyiigý igazgatLási feladatokat ellátó
szerv által lefolytatott pěiyéztatás rendjéről, annak szervezéséről és lebonyolításá-
ról, a pźl|yźzati eljĺĺnás ďól adott mentesítésről, a kompetencia-vizsgálatľól és a to-
borzĺísi adatbázisról, valamint a páIyźuatí eljánĺshoz kapcsolódó nyilvántartas sza-
bályaiľól

3.m/Ab) A személyiigyi és kĺizfoglalkoaatasi iiqyintéző által gyakorolt hatĺĺski'rök (ki.
admányozas). a hatĺłsköľ gvakorlasanak módja

Nincs kiadmrínyozasi j oga.

3.m/Ac) Aszemélviigyiéskĺizfoelalkoztatasiüg.l'intézőfeladatkörei

2.3.I. e||átja az á||őspá|yźzatok.ka| kapcsolatos feladatokat (20II. évi CXCX. tcirvény;
406 ĺ2007 . (XII. 27 .) Koľm. rendelet);

2.3.3. összeállítja és kezeli a személyi anyagokat, és helyi irattfuat (20||. évi CXCDĹ tv.
176-|84.5;45l20I2. (III. 20.) Koľm. ľend);

2.3.5. munkáltatói igazolásokat allít ki;
z.3.9. ellźtjaa célfeladat kiírrísával és a rendkívüli munkavégzés elrendelésével kapcsolatos

feladatokat, a cé|juttatás, valamint a ĺrlmunka díjazźsanak kifizetéséről intézkedik
201'I. évi CXCIX. tv. 96-98. $, 154. 5; 249lf0|2. (Vil. 31.) Korm. rend. 4. $;
|212011. (II. 21.) ĺinkormźnyzati rendelet);

2.3.|3. mfüĺidteti a cafeténa rĺ,ndszeľt a Kĺizszolgźt|ati Szabá|yzatbarl foglďtak szeľint
(201|. évi CXCIX. tv. l5l. š:24912012. (VIII. 31.) Korm. rend. 9. $);

2.3.|3.I.javaslatot tesz juttatĺĺsok körének meghatározására, tźtjékoztatja a munkatĺírsakat,
biztosítja a cafetéĺa-nyi|atkozatok leadását, ahaszná|t szoftver adatokkal felttĺlti, jo-
gosulatlan igénybevétel esetén fizetési felszólítást ad ki ;

2.3.t3.Z.feladást készít a cafetéria juttatások kifizetéséhezaPéluugyi Ügyoszĺĺly tészére;
2 .3 . I 3'3 . ellátj a az ezzeI kap csolato s adatszo|gá|taüĺs i fe ladato kat ;

2.3.1,6. ellátja a tanulmĺĺnyi szerződés megkcitésével kapcsolatos előkészítő feladatokat, nyil-
vántartja az igénybevett munkaidő kedvezményeket, intézkedik az áNállla|t tandíj ki-
fizetéséről Q0||. évi CXCX. tv. 8l-82. $);

2.3.18. el|źtja az źůlanri kezességvállalríssal kapcsolatos nyilvántartási és tájékoztatási fe|a.
datokat Q0Il. évi CXCIX. tv. 153. $);

2.3.I8.Z.ellrźúja a minősítéssel kapcsolatos feladatokat, a minősítés hatrĺridőben tĺirténő elké-
szítését biaosítja (20|I. évi CXCD(.tv.; Il20|3. (I.2|.) Koľm. renđ.);

2.3.19. mfüödteti a teljesítnényértékelési rendszeľt (20l1. évi CXCX. tv,; Il20|3. (I.21.)
Koľm. ľend.);

2.3.2|. a teljesítményéľtékeléssel kapcsolatos a nyomtatviínyokat előkészíti, a teljesítmény.
értékeléseket határidőben bekéri, az értékelések eredményét összegzi (2011. évi
CXCX. tv.; l/2013. (1.21.) Korm. rend.);

2.3.27. e|Iźtja a kozfog|alkoztatottak jogviszonyával kapcsolatos teljes könĺ ügyintézést,
nyilvĺĺntartást vezetaz ĺĺllĺáshelyekĺől, kĺizvetítő lappal érkezót e|irźnyitja, előkészíti a
munkaszeľződést' személyi anyagot állít <jssze, gondoskodik a bér kifizetéséről, tá-
volmaľadiísi jelentéseket bekéľi, táppénzes ügyekben e|jar (20|2. I. törvény;20I|.
évi CVL tv.)

2.3.28. ellátja a továbbképzéssel és a ktjtelező vizsgĺĺkkal kapcsolatos fęladatokat QI|I. évi
CXCX. tv. 80. $;273ĺ2012. (Ix. 28.) Korm. rend.; 35l|998. (II.27.) Korm. ľend.;
19012009. (IX. 15.) Korm. rendelet ; I74l20ll. (VIII. 31) Korm. rend.; 16112008.
(VI. 19.) Korm. rendelet);



f.3.f3. ellátja a kitiintetések adomĺłnyozĺsával és címadomlĺnyozassal kapcsolatos munkajo-
gi feladatokat, kimutatasokat készít, javaslatokat bekér, az źÉađasí rendezvény szer-
vezőjével kapcsolatot tart és ęgyiittrnfüĺ'dik;

2.3.49. állaskeľesőktźĄékoztatasa, benyújtott önéletrajzok nyilvantaľtĺĺsa;
2.3.50. szakmai gyakorlat lebonyolítása tekintetében felsőoktatĺłsi intézménnyel megállapo-

dĺĺs előkészítése, kapcsolattartĺás a felsőoktatási intézménnyel és a jelentkezőkkel
(20II. évi CC[V. törvény aa. $);

3.m/Ad) A helvettesítés rendje és az ezekhez tartozó fęlelősséei szabályok

Távollétében a személyugyi és kĺjzďkalmazotti ngyintézo helyettesíti a munkaköri leírásban
foglaltak szerint. Az igyintéző kĺiteles a folyamatban lévő ügyelaől az hodavezetot táĘékoz-
tatni az ügyintézéshez szfüséges infoľmációkkal egyutt.

3.mlB)A közfoglalkoztatási referens munkakiirei és az azokhoz taľtozó feladat- és ha.
tásköľiik

3 .m/Ba) szakmai feladatellátásĺára vonatkozó legfontosabb joeszabályok felsorolása

20II. évi CXCIX. törvény akőzszolrgélati tisztviselőkről (Kttv.)
20|2.I. törvény a munka törvénykönyvéről (Mt.)
20||. évi CVI. törvény a közfoglalkoztaüĺsról és a kozfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint

egyéb törvények módosítĺĺsáról (Kftv.)
39l20I0. (II.26.) Korm.rend. a munkába jánĺssal kapcsolatos utazrĺsi kĺiltségtéľítésrőI
45/2012. (III. 20.) Koľm. ľendelet akozszo|gźtlati tisztviselők személyiirataira" akozigazgatá-

si szeľveknél foglalkoztatott munkavállďók személyi irataira és a munkaügyi nyil-
vántaľtásrą a közszolgálati alapnyilvankľtĺĺsra és közszolgálati statisztikai adat-
gýjtésre, vďamint a taĺtalékźůlomĺányra vonatkozó egyes szabályokĺól

249120|2. (VIII. 31.) Korm. rend. a kĺizszolgrĺlati tisztviselők részére adható juttatásokĺól és

egyes illetménypótlékokľól
27312012. (IX. 28.) Korm. ľend. a kozszo|géiati tisztviselők továbbképzéséro|
5lI993. (XII. f6,) MiiM rendelet a munkavédelemĺől sző|ó 1993. évi XCIII. törvény egyes

rendelkezéseinek végľehajtĺásáról
40612007. (XII. 27.) Korm. rendelet akormźnyzati személyiigyi igazgatasi feladatokat ellátó

szerv által lefolyatott pźtyáztatźs rendjéről, annak szewezéséről és lebonyolítĺásá-
rő|, a pá|ytnati eljáľrás ďól adott mentesítésről, a kompetencia-vizsgĺĺlatról és a to-
boľzási adatbrĺzisról, valaminÍ apá|yazati e|jarźshoz kapcsolódó nyilvántartás sza-
bályairól

3.m/Bb) A ktizfoglalkoztatási refeľens által gyakorolt hatiĺsktĺr<ik (kiadmĺĺnyozás). a
hatáskör gyakorlásrĺnak módj a

Munkakörében nem |át e| a Polgĺírmesteri Hivatal kĺizhatalmi, irányítiísi, ellenőrzési és felü-
gyeleti hatáskörének gyakorlásával közvetlenül tisszefiiggő előkészítési és kiadmiíĺlyozási
feladatokat, véleményezési és tanácsadási jogkönel rendelkezik. Nincs kiadmányozźsi joga.

3.m/Bc) Akĺĺzfoelalkoztatásireferensfeladatkörei

2.3.6|. éves szinten tervezetet készít a kĺizfoglalkoztatás iľányelveire, keretszĺímaira, előze-
tesen konzu|táIva a Munkaügyi Ktizponttal
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2.3.62. az elfogadott éves kerületi közfoglalkoztatási irĺĺnyelvnek és Munkaügyi Központ
által elfogadott pźtlyźnati tĺĺmogatĺísoknak megfelelő módon szervezi a kertileti ktĺz-
foglalkoaatĺĺst

2.3.63. elkészíti a keľiileti rövid és hosszabb tĺvú kĺizfog|a\koztatźsi pźtllyźzatokat, azok vég-
rehajtĺísát nyomon követi, előkészíti a hatósági szerződéseket

f.3.64. kooľdinálja az ugyfé|szolgrálat mfüödését, fogadja a Munkaiigyi Ktizpont által keľti-
leti kĺizfoglalkoztatĺĺsra közvetített ĺĺllĺĺskeľesőket, a megfelelő foglalkoztatĺási helyre
irĺĺnyítja

2.3.65. eljar a munkavállalĺísra jelentkező álláskeresők munka-egészségiigyi
v izs géiatának lebonyol ítása érdekében

2.3.66. a kĺizvetített személyekről havi adatszolgáltaüĺst biztosít a Munkaügyi
szére

alkalmassági

Központ ré.

2.3.67. segítséget nyujt a foglalkozüatóknak, pl. palyazatok benyujtásĺához, pá|yźzati tĺĺmoga-
tások igényléséhez, fĺgyelemmel kíséľi ahatálrozott idejiĺ munkaviszony megsztĺné-
sének idejét

2.3.68. a Munkaügyi Kiizpont eljáĺlás rendjének megfelelő módon előkészíti a havi e|számo-
lásokat a keľületi foglalkoztatók adatszo|gáitatĺísai alapj ĺán

2.3.69. elkészíti a foglalkoztatĺíssal kapcsolatos kĺitelező jelentéseket,
2.3.70. elkészíti a pá|yźnatok benyujtásĺĺhoz szfüséges dokumentációt, ellátja a pá|yázati

támogatrĺsok igényléséhez szfüséges elsziĺmolások előkés zitését.

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

Távollétében a kĺizfoglalkoztatasi ügyfélszolgĺálati ngyintézo helyettesíti a munkaköľi leíľás-
ban foglaltak szerint. Az ügyintéző ktiteles a folyamatban lévő iigyekľől az irođavezetőt tátjé-
ko ztatni az ugy intézéshez szüks é ges információktal e gyutt.

3.lďC)A ktizfoelalkoztatási iigyfélszolgálati ĺiryĺntéző munkaktiľei és az azokhoz tartozó
feladat. és hatásköriik

3.m/Ca) szakmai feladatellátĺísĺĺra vonatkozó legfontosabb jogszabályok felsoľolĺísa

20 I | . évi CXCX. töľvény a közszo|gáůati tisztviselőkľől (Kttv.)
20|2. [. ttirvény a munka törvénykĺinyvéről (Mt.)
20|l. évi CVI. tĺlrvény a közfoglďkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint

egyéb tĺirvények módosítasĺáľól (Kftv.)
39/2010. (II.26,) Korm.rend. a munkába jáľassal kapcsolatos utazěsi kĺiltségtérítésről
45/20|2. (III. 20.) Korm. rendelet akozszolgálati tisztviselők személyiirataira, akijzigazgatá-

si szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyil-
Vántaľtásľą a k0zszolgálati alapnyilvántaľtásľa és közszolgálati sutisztikai adaĺ
gyíĺjtésre, valamint a tartalékállomiĺnyra vonatkozó egyes szabĺĺlyokról

249120|2. (VIII. 3l.) Korm' rend. a kozszo|gá|ati tisztviselőkrészére adható juttatrásokľól és
egyes illetménypótlékokľól

273120|2. (IX. 28.) Koľm. rend. a kozszo\gá|ati tisztviselők továbbképzésérő|
5/|993. (XII.26.) MüM ľendelet amunkavédelemľől szóIó 1993. évi XCIII. törvény egyes

rendelkezéseinek végľehajtásáľól
406/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet akormőnyzati személyügyi ígazgattísi feladatokat ellátó

szerv źitat. lefolytatott pźt|yálztatas rendjéről, annak szervezésérőI és lebonyolításá-

28



ľól, a páilyázati eljanás alól adott mentesítésről, a kompetencia-vizsgrĺlatról és a to.

borzási adatbrĺzisról, vďamint apá|yázati eljaĺáshoz kapcsolódó nyilvántaľtas sza-

bályaiľó1

3.m/Cb) A ktiż|oelalkozüatási iie},felszoleálati ügyintéző által Kvakorolt hatásköri'k
(kiadmránvozás). a hatĺáskör gyakorlĺĺsának módja

Nincs kiadmanyo zźsi jogu

3.miCc) Aközfoglalkoztatásiiigyfélszolgálatitie.yintézőfeladatkörei

2.3.3. összeállítja és kezeli a személyi anyagokat, és helyi iratĺźttat (20l1. évi CXCD(. tv.

176-184. 5;4512012. (III. 20.) Korm. rend);

2.3,5. munkáltatói igazolásokat állít ki;
2.3.|8. ellátja az źi|aĺĺi kezességvállalással kapcsolatos nyilvantartási és tajékoztatźsi fe|a-

datokat (2011. évi CXCIX. tv. 153. $);
2.3.f7. eltátja a közfoglalkoztatottak jogviszonyával kapcsolatos teljes kö,ríĺ iigyintézést,

nyilvántaľtĺĺst vezet azéi|źshelyekľől, kĺĺzvetítő lappal érkezot elirĺínyítja, előkészíti a
munkaszeľződést, személyi anyagot állít tissze, gondoskodik a béľ kifizetéséľől, tá-
volmaradasi jelentéseket bekéri, táppénzes ügyekben e|jár (flIf. I. törvény; f0I|.
évi CVI. tv.)

2.3.49. álláskeresők tájékoztatĺĺsa, benyújtott tinéletrajzok nyilvĺántaľtása;

2.3.5o. szakmai gyakorlat lebonyolítása tekintetében felsőoktatźsi iĺtézménnyel megállapo-

dás e|őkészitése, kapcsolattaľtás a felsőoktatási intézménnyel és a jelentkezőkkel

(20I|. évi CCN. törvény aa. $);
2.3.6I. közreműködik a ktizfoglalkoztatás irrínyelveinek, keretszámainak tervezésében,

2,3.62. részt vesz a kerületi közfoglalkoztatźs az elfogadott éves kertileti kĺizfoglalkoztatási
irányelvnek és Munkaügyi Központ által elfogadott pá|yźzati támogatĺĺsoknak meg-

felelő módon tĺirténő szervezésében.
2.3.63. etlátja az a kertileti rĺivid és hosszabb távu kĺĺzfoglalkoztatási prílyĺĺzatokkal kapcso-

latos adminiszhációs feladatokat
2.3.64. ellátja az ugyfé|szolgálati feladatokat, fogadja a Munkaügyi Központ által keľiileti

kĺizfoglalkoztatźsra kĺizvetített álláskeresőket, a megfelelő foglalkoztatálsi helyre irá-

nyítja
2.3.65. eljáľ a munkavállalasra jelentkező állĺĺskeresők munka.egészségiigyi alkalmassági

vizsgá|atźnak leb onyol ítása érdekében
2.3.66. tésztvesza közvetített személyekĺől töľténő havi adatszolgáltatást előkészítésében a

MunkaĹigyi Központ részére
2.3.67. segítséget nyrijt a foglalkoztatóknak, p|. páIyźľ:atok benyujtĺásźhoz,pźiyźzati támoga-

tasok igényléséhez, flgyelemmel kíséri ahatźrozott idejii munkaviszony megszűné-

sének idejét
2.3.68. tésztvesza Munkaügyi Központ eljĺĺrĺĺs rendjének megfelelően a haví elszĺĺmolások

előkészítésében a keriileti foglalkoztatók adatszolgáltatrĺsai alapjrán.

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

Távollétében a személyugyi és közfoglalkoztatrási ugyintézó helyettesíti a munkakĺiri lęírás-

ban foglaltak szerint. Az ügyintéző ktjteles a folyamatban lévő ügyekől az irodavezetot tźLjé-

koztatni az ugyintézéshez sziikséges információkkal együtt.
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3.n A személyiieyĺ és kiizalkalmazotti üwĺntéző munkakiiľeĺ és az azokhoz taľtozó
feladat. és hatáskłĺrök

3.na) szakmai feladatelláüásĺíra vonatkozó leefontosabb joeszabályok felsorolasa

20l1. évi CXCD(. tiirvény akôzszoLgálati tisztviselőkľől (Kttv.)
2012.I. ttirvény a munka töľvénykönyvéről (Mt.)
|992. évi )ooilI. törvény a közalkalmazottak jogĺĺlla&áľól (Kjt.)
2007. évi CLII. ttirvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekľől (vnytv.)
1997 . éví LX)oilII. törvény akote|ező egészségbiztosítĺs ellátĺísaiĺól
39/20t0. (II.26.) Korm.rend. a munkába járĺĺssď kapcsolatos utazłísi kĺiltségtérítésről
249/20|2. (VIII. 3t.) Korm. ľend. a közszolgĺĺIati tisztviselők részére adható juttaüísokľól és

egyes illetménypótlékokľól
50/1999. (xI. 3.) EiiM rendelet a képemyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és

biztonsági kĺĺvetelményeiről
7|l20L2, (XII. 13.) ĺinkormĺĺnyzati rendelet az onkormĺĺnyzat költségvetési szerveinél köz-

szolgálati jogviszonyban állók díjazásáĺól és egyéb juttatrásairól

3.nb) A személvüqyi és kdzalkalÍnazott ügyintéző ĺiltal tyakorolt hatáskördk (.kiadmányozás).
a hatasköľ qyakorlasának módja

Nincs kiadmrínyozĺĺsi j oga.

3.nc) A személyiigyi és közalkalmazotti üg]ĺintéző feladatkĺiľei

2.3.5. munkáltatói igazolásokat állít ki;
2.3.8, 'e.llenőrzi a munkaidő nyilvĺíntartásokat, szabadsígok kiadrĺsát, nyilvántaľtja a hiva-

ta|vezetők, tisztségviselĺĺk, ügyosztźiy- és irodavezetők szabadságát (201l. évi
CXCX. tv. 115. g);

2.3.L0. e|Iátja a betegállomĺánnyď, vďamint atźrypéĺ:.z számfejtésével kapcsolatos feladato-
kat, továbbítja a tĺĺvolmaradĺási jelentéseket a vĺÁr Iiletményszámfejtési egységé-
nek, illetmény tulfizetés esetén fizetési felszólíüĺst ad ki (201l. évi CXCIX' tv. 149.

$; 1997. évi LX)oilII. törvény);
2.3.|4. e||átja az egyéb juttaŁĺsokkal kapcsolatos feladatokat Q\|I. évi CXCD(. tv. 150-

1sa.$);
2.3.|5. e|Iátja a munkába járĺĺs költségtérítésével kapcsolatos feladatokat (39/20IO. (II.26.)

Korm.ľend.);
2.3.|8.l.ellátja és kooľdinálja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezetĺségge| kapcsolatos felada-

tokat, felszólít vagyonnyilatkozat tételre, vagyonnyilatkozatokat őnz, nyi|vántart és
keze| (2007. évi CLII. tiirvény);

2.3.24. e||źtja a jubileumi és hűségjutalommal kapcsolatos feladatokat, előkészíti a munkál-
tatőiintézkedéseket,egyeztetiamunkĺíltatóiátadĺást;

2.3.30. el|átja a szociális és jóléti feladatokat (201|. évi CXCX. tv. |52. $;24912012. (VIII'
3I.:50lI999. (XI. 3.) EüM rendelet);

2.3.3I. e|Iáúja a nyugdíjas köztisztviselők tĺámogatasźtval, segéIyezéséve|, kapcsolattartásával
kapcsolatos feladatokat (249120|2. (VIII.3l.) Korm. ľend. 10-12. $);

2.3.32. el|átja a kegyeleti tĺĺĺnogatĺíssal kapcsolatos feladatokat2011. évi CXCIX. tv. 152.

$),
f.3.33. adatszo|gáltatást teljesít ajĺándékozáshoz,tinnepi ľendezvények lebonyolításához:
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2.3.39. a Közteriilet.felügyelet vezetőjének kinevezésével, illetĺnény megállapítłsávď, átso-

ľolásával, kinevezés módosítĺĺsával,kozszo|gźůati jogviszony megszĹintetésével kap.
csolatos feladatok ellátásą valamint egyéb személyiigyi feladat hivatali kooľdinálása
(z0I|. évi CXCIX. töľvény).

2.3.40. az önkormźnyzati intézrnényvezetők közalkďmazotti jogviszonyával kapcsolatos
feladatok el|éúźsa, pźiyátatok kiírásą kinevezés és annak módosításą illeĺnény
megállapítas, átsorolás, jogviszony megsziintetése, valamint egyéb személyiigyi fe.
ladat hivatali kooľdinálĺĺsa(20I2.I. tĺĺrvóny; |99?,. óvl^ )ooilil. törvény).

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

Távollétében a személyügyi és kiizfoglďkoztatźsiugyintéző helyettesíti. Az tigýntéző kĺĺteles
a folyamatban lévő ügyekľől az irodavezetőt tájékoztatni az ügyintézéshez szfüséges infoľ-
mációkkal egyutt.

3.o) A Szeruezési és Képviselői lľoda vezetőie

3.oa) Az irodavezető szakmai feladatellátĺásara vonatkozó legfontosabb joeszabĺílyok felsoro-
lrísa

Magyarországhelyiönkormrányz.atairő|sző|ó20|1. évi CL)O(XIX. t<ĺrvény (Mötv.)

a közalkalmazottak jogállásáĺól szőlrő |992. évi XXXIII. törvény (Kjt.)
a munka tĺirvénykönyvéľől sző|ő20|2. évi I. törvény (Mtv.)
a nemzetiségek jogaiľól szóló 20l1. évi CLXXX. tĺirvény (ľ{jt.

egyes vagyonnyil atkozat-tételi kötelezettségekľől szóIő 2007 . évi CLil. ttiľvény
a Képviselő-testület és Szervei Szeľvezeti és Működési Szabá|yzatźrő| sző|ó 36/2014.(XI'06.)
önkormányzati ľendelet (SZMSZ)

3.ob) Az irodavezető áltď gyakorolt hatĺĺsktjrök (kiadmĺányozas). a hatáskĺir gyakorlásĺánark

módja

- Ellátja a bizottsägi és képviselő.testtileti hatźttozatokat taľtalmaző jegyzóktinyvi
kivonatok hitelesítését.

3.oc) Az iľodavęzető feladatkörei

. Felügyeli a képviselő-testĹileti és bizottsági ĺilések megtaľtásĺínak személyi és taľgyi
feltételeinek biztosítrását

- Figyelemmel kíséri a rendeletek hatlílyosítĺĺsával kapcsolatos feladatokat
- FeliigyeIi aKözmeghallgatás és a lakossági fórumok megszervezését.
- Gondoskodik avezetés á|ta| rźhizott feladatoknak a jogszabá|yban előírt ellátásaról
. Részt vesz a feladatait érintő bizottsági, illetve testiileti üléseken' megbeszéléseken,

egyeztetéseken és konzultĺíciókon
. Gondoskodik a feladatkĺirét érintő testiileti e|őte1esztések előkészítéséről ezeknek

jogszabály szerinti, illefue szfüség szerinti egyeztetéséľől.
- A jegyző irźnyźhan kezdeményezi afe|adatkörét érintő szabźt|yozások szĹikség sze-

rinti felĹilvizs sálatĺĺt
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- Beszerzi a munkája ellátĺísához szfüséges jogszabĺĺlyokat, a rendelkezéseket elsajá-
títja és a|ka|mazza'

- GyakoľoLja a jegyző źlta| átrvházott munkáltatói jogokat.
- Feladatkörével kapcsolatos intézkedések kiadvrányozźsra előkészíti.
. Felela vezetési alatt ĺĺlló szervezeti egység szakszeríi munkavégzésééľt a feladatok-

ľa előíĺ jogszabĺályok és hatĺĺridők betaľtásáért.
. Biztosítj a az źltala vezetett szewezeti egységnél a munkafolyamatokba beépített el-

lenoľzés mtĺködését,

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

Szakmai feladatellátrásában a fęladat jellegének megfele|öen az igyiĺtézĺĺk helyettesítik az
irodavezető dcjntése alapján.

3.p) Képviselő.testületĺ iieyintézői munkakłiľ:

3 .pa) szakmai feladatellátására vonatkozó legfontosabb joeszabályok felsorolása:

Magyarországhe|yi önkormanyzatairól sző|őf0|1. évi CL)C(XIX. tĺirvény (Mötv.)
a közďkalmazottak jogállasáról szó|ó 1992' évi XXXIII. tiiľvény (Kjt.)
a munka törvénykcĺnyvéľől szćiő2012. évi I. tcirvény (Mw.)
a Képviselő.testiilet és Szervei Szervezeti és Mfüc'dési Szabályzatárő| szó|ő 36l20i4.(XI.06.)
önkormĺínyzati rendelet (SZMSZ)

3.pb) Az üeyintéző által gyakoľolt hat{áskörök (kiadmányozás). a hatáskör gyakorlásának
módja:
Kiadmányozási hatáskörük nincs.

3.pc) Az ugyintézo feladatkörei

f .5.|. a Képviselő-testiilet és bizottságai Ĺilésének előkészítése' megszervezése: szerveze-
ti egységek tájékoztatésa az ĺilések időpontjríról, esedékes napirendek összęállítása,
meghívó elkészítése, postazási és pótpostĺzási feladatok e|végzése, (Mötv. III. ťe-
jezet, SZMSZ III. fej ezet)

2.5.2. azu|és lebonyolítĺĺsa: forgatókönyv elkészitése, szfüséges adminisztráció biĺosĹ
üísa, (Mĺitv. III. fejezet,sZMsZ III. fejezet)

2.5.3. az tilések anyagainak hangkazettájábő| jegyzőkönyvi kivonatok, jegyzőkönyvek
készítése, éľintettek felé ttirténő továbbítrĺsa, (Mötv. III. fejezet, sZMsZ III. feje-
zet)

2.5.4. bizottsági és képviselő-testtileti ülésekről készült jegyzőkĺinyvek, väl-aňrint bizott-
sági és képviselőtestiileti dĺjntések a www.iozsefuaľos.hu honlapon történő kozzé-
tétele (Mötv. III. fejezet, sZMsZ III. fejezet)

2.5.5. sZMsZ alapjrín az előterjesztések, meghívó, jegyzőkĺinyv beköttetésre előkészíté-
Ser

2.5.6. az eIkészített jegyzőki5nyv kontrollja, annak továbbítrĺsa a jogszabźiyban meghatá-
tozott szervekhez, (Mötv. III. fejezet, sZMsZ III. fejezet)

2.5.7. rendeletek kihirdetése, és továbbítása a jogszabályban meghatźrozott szeľvekhez,
(Mötv. III. fejezet, sZMsZ II. fejezet)
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2.5.9. a helyi rendeletek jogtárba történő felvezetése, amelynek hatłílyosítasa testĹileti

tilések után sziikség szeńnt folyamatosan történik. A jogtĺíron keresztiil a hatalyos
helyi joganyag minden szewezeti egység szźmźra egységes szeľkezetben eléľhető
a T:\INormák\Rendeletek mappában, (Mötv. III. fejezet, sZMsZ II. fej ezet)

2.5.||' a képviselői felvilágosítas kéľésekkel, valamint interpellációkkal kapcsolatos hiva-
tali feladatok ellátĺásą (Motv.III. fejezet, sZMsZ IX. fejezet)

2.5.|2. szfüség szerint egyéb előterjesztések készítése, illetve levelezés bonyolítása a pol-
gĺĺrmester, a jegyző, illetve az a|jegyző által átadott anyagokban,

2.5.|4. tigyfelek részére ľendeletek kiadĺísa, (Mötv. III. fejezet szMsz III. fejezet)
f .5.I5. hitelesített kivonatok kiadĺĺsą
2.5.f2. a Kerületi Éľdekegyeĺető Tanács iilésekľe, vezetói éľtekezletekľe, tisztségviselői

megbeszélésekľe jegyzőkĺinywezető biĺosítasa, továbbá arogzített hanganyagból
jegyzőkĺĺnyvek készítése, (Mtv.XIX. fejezet, Kjt. II. rész)

2.5.23. a Hivatal terembeosztrĺsának a Microsoft outlook alkalmazásával tĺirténő vezetése,

f,5.f4' a képviselő-testiileti és bizottsági ülések, vďamint egyéb rendezvények esetén
gondoskodik arról, hogy az ĺilés/rendezvény helyszínétil szolgáló terem ajtaja a
rendezvény idejére nyiwa legyen, valamint kĺiteles az iilés/ľendezvény végén a te-

rem ajtaját bezátnli,
2.5.25. ľendezvények szervezése:
f.5.26. kĺizmeghallgatrĺs szeľvezése, lebonyolítása (Mĺitv. III. fejezet, sZMsZ V[II. feje-

zet)
2.5.f9' képviselők, külsős bizottsĘi tagok tiszteletdíjával kapcsolatos teendők ellátĺása,

(Mötv. III. fejezet, SZMSZ Iv. fejezet)
2.5.30. a képviselők testületi munkában, illetve a bizottsági tagok bizottsági munkábart

történő részvételének folyamatos figyelemmel kísérése (Mĺitv. II[. fejezet, sZMsZ
IV. fejezet)

f.5.39. Képviselő-testtilet és bizottságainak üléseivel kapcsolatos kézbesítői feladatok el-
|átása, (Mĺ!tv. [II. fejezet, sZMsZ V. fejezet)

f '5.40. képviselők, ktilső bizottsági tagok postájávď kapcsolatos feladatok ellátasa (igény
szerint) (M<itv. III. fejezet, SZlvĺSZ V. fejezet)

2.5.44, testvérvárosi kapcsolattartásra vonatkozó szervezési feladatok ellátása.
2.5.|o. a |ejárt képviselő-testĹileti hatáttozatok begytĺjtése, amelyből havonta elkészíti a

polgármesteńtájékoztatót.(SZMSZIII.f ejezet)

3.pd) A helyettesítés rendje és az ezek'heztaĺtoző felelősségi szabályok: az azonos feladatkört
ellátó iigyintézőik egymást helyettesítik.

3.q) Bizottsáei ĺigyintézői munkakiiľ:

3.qa) szakmai feladatel|átźlsźIÍavonatkozó legfontosabb jogszabályok felsorolasa:

Magyarországhe|yiönkoľmĺányzatairőlsző|ő20|1. évi CLXXXIX. tcĺrvény (Mĺitv.)
a Képviselő-testiilet és Szeľvei Szervezeti és Mfüĺ'dési Szabályzatárő| sző|ő 3612014.(XI.06.)

ĺinkormĺányzati rendelet ( SZMSZ)

3.qb) Az ügyintéző á|ta| gyakorolt hat.áskĺjrök (kiadmrínyozás), a hatásköľ gyakorlásának
módj a: kiadmanyozási hataskörfü nincs.
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3.qc) Az ugyntéző feladatkĺirei

2.5.1. a Képviselő-testiilet bizottságainak iilésének előkészítése' megszervezése: szerve-
zeti egységek tajékoztatasa az ülések időpontjríról, esedékes napirendek összeállĹ
tĺĺsą meghívó elkészítése,postlĺzĺási és pótpostĺázĺsi feladatok elvégzése, (Mötv. Iil.
fejezet, SZMSZ VI. fej ezet)

2.5.2. az ülés lebonyolítĺĺsa: foľgatókönyv elkészítése, sziikséges adminisztráció biĺosĹ
tasą (Mĺitv.III. fejezet,sZMsZ V. fejezet)

2.5.3. az tilések anyagainak hangkazettájábő| jegyzőkĆinyvi kivonatok, jegyzőkĺĺnyvek
készítése, érintettek felé történő továbbításą (Mötv. II[. fejezet, sZM:sZ V. feje-
zet)

2.5.4. bizottsági és képviselő-testĺileti
sági és képviselőtestiileti
wwwjozsefuaros.hu honlapon

iilésekről késziilt jegyzőkČinyvek, valamint bizott-
döntések mint adatok szolgáltatása a

történő közzététe| céljából(Miitv. III. fejezet,
SZMSZVI. fejezet)

2.5.5. sZMsZ alapján az előterjesztések, meghívó, jegyzíĺk()nyv bekĺittetésre előkészíté-
Sot

2.5.6. az elkészített jegyzőkĺinyv kontrollją annak továbbíüĺsa a jogszabźiyban meghatá-
rozott szervekhez, (Mötv. III. fejezet, sZMsZ II. fejezet)

2.5.8. folyamatos közremfüödés a bizottsági ülések előkészítésében, hangfelvétel készí-
tésében, illetve kivonat és jegyzőkönyv készítésében, (Mi'tv. III. fejezet, szMsz
II. fejezet)

f.s.n. bizcttság áfilńáľz;ott hatĺĺsköľiĺ dĺintéseiről szóló előterjesztések készítése feléven-
ként, (SZMSZ II. fejezet)

f.5.|5. hitelesített kivonatok kiadrása, (Mötv. III. fejezet, sZMsZ VI' fejezet)
2.5.24. bizottsági iilések, valamint egyéb rendezvények esetén gondoskodik arrő|,hogy az

ülés/renđenény helyszínéül szolgáló terem ajtaja a rendezvény idejére nyitva le-
gyen, valamint köteles az iilés/ľendemény végén a terem ajtajźtbezárni,

2.5.f5. rendezvények szervezése,
2.5.30. a bizottsági tagok bizottsági munkában töľténő részvételének folyamatos figye-

lemmel kísérése
2.5.39. Képviselő-testtilet és bizottságainak iiléseivel kapcsolatos kézbesítői feladatok el-

|źtźsa, (sZMsZ V. fej ezet)
2.5.40, képviselőt külső bizottsági tagok postlíjávď kapcsolatos feladatok ellátása (igény

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

3.qd) A helyettesítés ľendje és az ezek,hez taĺtoző felelősségi szabályok: az azonos feladat-
köľt ellátó ügyintézők egymást helyettesítik.

3.r) Képviselői referens:

3.ra) szakmai feladatel|źLtźlsáÍa vonatkozó legfontosabb jogszabĺályok felsorolása:

Magyaľországhe|yi önkoľmĺínyzatairő| sző|ó f}|l. évi CLXXXIX. tĺĺrvény (Mtitv.)
a nemzetiségek jogairól szóló 20||. évi CLXXX. t<irvény (Nljt.)

egyes vagyonnyilatkozat-tételi kotelezettségekrőI sző|ő 2007. évi CLII. tĺiľvény
a Képviselő-testĹilet és Szervei Szervezeti és MrĺködésiSzabá|yntźtrćll szóló 36ĺ20I4.(XI.06.)
ĺinkormányzati ľendelet
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3.rb) Az tĺgyintéző által gyakorolt hatásköľiik ftiadmanyozás), a hatĺáskiir gyakoľlrásanak

módj a: kiadmanyozasi hatrásköľe nincs.

3,rc) Az ügyintéző feladatköľei

2.5.44. az onkormźnyzatkonzultációs testiileteivel és eseti bizottságaival, fórumaival kapcso.
latos szervezési feladatok ellátasa. E feladatkoľberl _ az <isszehívast kezdeményezni jo-
gosult tisztségviselő, illetve bizottsági elntik ritmutatásai alapjĺĺn _ koorđinálja és szer-

v ezí a testĺiletek mfü <idését.

2.5.20. a nemzetiségi iinkormźnyzatok testiileti üléseiről készĺilt jegyzőktinyvek jegyzői tör-

vényességi kontrollra előkésátése, továbbítása a jegyzo részéte, (Njt. v. fejezet,
SZMSZ II. fejezet)

2.5.fl. a nemzetiségi iinkormáĺyzatok testĺileti üléseiről készült jegyzőkónyvek továbbítása
az illetékes Kormĺĺnyhivata| részére. (Njt. Y . fejezet, sZMsZ XI. fejezet)

f .5.24. a képviselő-testiileti és bizottsági iilések, vďamint egyéb rendezvények esetén gon-

doskodik anól, hogy az ülés/ĺendezvény helyszínétĺl szolgá|ő terem ajtajaa rendezvény
idejére nyitva legyen, valamint köteles az tilés/rendezvény végén a terem ajtajátbezámí,

2.5.25. rendezvények szervezésę:
2,5.26. közmeghallgatás szewezése,lebonyolíüása (Mĺitv. III. fejezet, sZMsZ III. fejezet)

2.5.27. képviselők, külsős bizottsági tagok vagyonnyilatkozatźga| illetve koztaĺtozásmentes
nyilatkozataival kapcsolatos tevékenység, (2007 . évi CLII. törvény)

f .5 .28. képviselők részér e hivatalos ktildemények po stéľ:źsa a zźtrt fakkba,
2.5.29. képviselők, külsős bizottsági tagok tiszteletdíjával kapcsolatos teendők ellátása,

(SZMSZ VI. fejezet)
2.5.3f . bizottsági elnö'kĺik titkaľsági feladatainak el|átása,
f.5.33. a bizottsági elnöktjk tevékenységével kapcsolatos napi feladatok ellátĺĺsa,

f.5.34. a bizottsági elnĺikĺjk postájanak kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása,

f.5.35. a bizottsági elnĺikök részére érkezettküldemények áttekintése, szignálása, aláírásra
töľténő előkészítésę,

2.5.36. bizottsági elnökök fogadóóľáival kapcsolatos feladatok ellátásą GZM\Z VI. feje-

zet)
2.5,37. a Képviselői Iroda recepciós feladatainak ellátása,
2.5.38. a képviselők, ktilső bizottsági tagok és a szeĺtezeti egységek közötti kommuniká-

ció biaosítása,
2.5.3g. Képviselő-testĹilet és bizottságainak üléseivel kapcsolatos kézbesítői feladatok el-

lźltźsa, (Mötv.III. fejezet, sZMsZ V. fejezet)
2.5.4o. képviselők, kiilső bizottsági tagok postíjával kapcsolatos feladatok ellátása (igény

szerint) (Möfu . III. fejezet, sZMsZ V. fejezet)
2.5.4I. a képviselők fogadóórájáva| kapcsolatos feladatok ellátása (igény szerint) (SZMSZ

V. fejezet)
2.5.42. a képviselők száĺlttra technikai és egyéb acĺminisztratív segítség nyúj tása

3.rd) A helyettesítés rendje és azezek.heztaĺtoző felelősségi szabályok: helyettesítését

a bizottsági íigyntéző |átja e|.

3.s) Nemzetiséei iinkormányzati ůiqYĺntéző (ügvÍntéző hiánya esetén feladatait az iľoda-
vezető |átia e|z
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3.sa) szakmai feladatel|átásáravonatkozó legfontosabb jogszabályok felsorolĺĺsa

a nemzetiségek jogaiĺól szóló 201l. évi CLXxx. törvény (Njt.)

3.sb) Az ügyintéző ĺĺltď gyakoľolt hataskiirök (kiadmźnyozÁs), a hatásktir gyakoľlĺásanak
módj a: kiadmányozísi hatĺĺsköre nincs'

3.sc) Az ügyintézö fbladatkörei

2.5.16. a nemzetiségi önkormĺányzatokkal fenntaľtĺási és használati szsrződések előkészíté-
se, gondozásą annak mellékleteivel egyiitt, (Njt. V. fejezet,)

2.5.|7. a nęmzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttmfüĺidési megĺíllapodrísok elő.
készítése, gondozĺĺsa, (Njt. v. fejezet)

2.5.18. a nęmzetiségi önkormźnyzatok munkájĺĺnak segítése, testiileti iiléseinek jegyző-
k<inyvezési feladatai, és az ehhęz kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátasa
(Njt. V. fejezet" SZMSZ II. fejezet)

f.5.I9. szakmai segítségnyujtás a nemzetiségi önkormanyzatok jegyzokönyvezési és

egyéb feladatihoz' (Njt.V. fejezet, szMsZVII. fejezet)
2.5'20. a nemzetiségi tinkormrĺnyzatok testiileti üléseiről készült jegyzőkiinyvek jegyzoí

töľvényességi konfoollrae|őkészítése, továbbítźsaajegyzo részére, (Njt. v. fejezet,
SZMSZ VII. fejezet)

2.5.21. nemzetiségi képviselők vagyoruryilatkozatźyal és köaańozísmentes nyi|atkozatár
val kapcsolatos feladatok (Njt. V. fejezet, SZMSZ VII. fejezet)

Az irodavezető e feladatkiirét a Polgáľmesteri Hivatal illetve az onkoľměnyzat á|ta| szerzód-
tetett me gb ízott tltj źln i s el láthatj a.

3.sd) A helyettesítés ľendje és az ezek'hez tartoző felelősségi szabályok: bizottsági vagy a tes-
ttileti iigyintéző helyettesíti.

3.t) Fénymásolásĺ feladatok

3.ta) szakmai feladatellátźlsźIÍavonatkozó legfontosabb jogszabályok felsorolrĺsa

3.tb) Az ügyintéző által ryakorolt hataskörök (kiadmźnyozźs), a hatrískör gyakoľlĺásrínak mód-
ja: kiadmányozrási joga nincs.

3.tc) Az ügyintézok feladatkörei

2.5.43. a hivatal szervezeti egységei ľészére tĺirténő fenymasolás ellátĺĺsa (kĺizponti feny-
mĺĺsolóban).

A fenti feladatot a Szervezési és Képviselői Iroda minden ugyintézője köteles ellátni, vagy e
feladatkcirt a Polgármesteń Hivatal illetve az Önkormányzat źl|ta| szerződtetett megbízott út-
ján is el lehet látni.

3.td) A helyettesítés rendje és az ezek'hez tartoző felelősségi szabrílyok: helyettesítését a bĹ
zotĺsági ugyintéző lźttja e|.

3.u) Az Üeĺ'viteli lroda vezetőie
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3.ua) Az irodavezető szakmđ feladatellátĺísara vonatkoń legfontosabb joqszabĺílvok felsoro-
lása

1995. évi LXVL törvény a köziratokĺól, a közlevéltáÍakľól és a magĺĺnlevéltĺri anyag
védelméről (Lvt)
2009. évi CLV. tĺiľvény a minősített adat védelméről
20tI, évi CXCV. ttiľvény azá||amháztaľtásról (Áht)
36812011. (xII.3l.) Korm. renđelęt az źi|aĺnháztaĺtźsrćll szóló tĺirvény végrehajtásaról
(Ávr)
335ĺ2005. cxll.zg.) Koľĺn. rendelet a kĺizfeladatot ellátó szeľvek iľatkezelésének álta-
lĺános kcivetelményeiľől
2|8l20I2. (VIII.l3.) Korm. rendelet ajĺĺnĺsi (ffivĺĺĺosi kerületi) hivatalokĺól
7812012. CXII.28.) BM rendelet az ĺinkormányzatihivata|ok egységes irattáń tervének
kiadásrĺľól
90l20I0. (III.26.) Korm. ľendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet mfüödésének, va-
lamint a minősített adat kezelésének rendjéről
2512008. (KI. 16.) sz. Jegyzői utasítás a Budapest Főviáros VIII. Keriilet Józsefuĺĺľosi
onkoľmłínyzat Polgĺĺrmesteri Hivatďĺának lratkezelési Szabźiyzata (Iratkezelési Sza-
báLyzat)
|/201'3. (I.18.) sz. jegyzói utasítás a kiadmĺnyozís és az aláńtás rendjéről
Minőségirányítĺási Kézikiinyv Függelék AE- 1 1

|/20|3. (I,17 .) polgármesteľi-jegyzői kĺizĺis utasítlás a kötelezettségvríllalĺĺssal, utalvá-
nyozással, e|lĄegyzéssel, érvényesítéssel és szakmai teljesítésigazolással kapcsolatos
eljaĺłísi rendről

3.ub) Az Ügyviteli Iroda vezetője által eyakorolt hatásköľt'k (.kiadmĺĺnvozas). a hatáskör gya-
korlasanak módja
Akiadmanyozásésaza|źtirźsrendjéľől sző|óIl20|3. (I.17.) sz. jegyzőiutasításIII' fejezet
l.) pontja alapján a II. fejezet B.) 3.) pontjának megfelelően

3.uc) Az Ügyviteli Iroda vezetőjének feladatktjľei

2.6.l. A Magyar PostaZrt. által kézbesített, a Főpolgĺĺrĺnesteri Hivatalból és a Kormĺínyhiva-
talból érkęzett un. ,,rövid utas'' küldemények átvétele a postai jegyzék és a kézbesítőokmány
szerint - 33512005. (XII.29.) Korm. rend. 18. $; Iratkezelési SzabáIyzat 48.-57.

2,6.6. Ą Magyaľ Posta által kiildött postai feladásáról sző|ő szátmlrík ellenőrzése - Aht 38.$ (2)

bek.; Avr 57.$ (1) bek.
2.6.9. Az elektronikus iratkezelő rendszer ađatbázisanak folyamatos nyilvántartasa és aktualĹ
zá|ása- 335lf005. (XII.L9.) Korm. rend. 7.$ d.) pontja
2.6.|5. Az Átmeneti és Kĺizponti lľattárban elhelyezett ügyiratok szakszerutĺĺrolásĺĺról tĺiľténő
gondoskodás - Lvt 4.$, 9.$ (l) bek. e.) pontja; 78l20I2. (XII.28.) BM ľend.; Iraíkězelési Sza-
báIyzat I37..I39.

-2.6.|6. Az évenkénti selejtezés előkészítése és végrehajtźsa= 33512005. (XII.29.) Koľm. ľend.

64.$ (1) bek.; Iratkezelési Szabáiyzat I5f .-|60.
2.6.17. A Hivatal köľ-, fej- és névbéIyegzőineknyilvántartrísa, éves feliilvizsgálata,bé|yegzők
selejtezése a Belső Ellátasi kodával egyiittmiĺkĺidve - 33512005. (XII.29.) Korm. ľend. 54.$;

Minőségiranyítási Kézikönyv Függelék AE- 1 1

f.6,I8. A minősített iratok kezelése a hatályos anyagi jogszabályok aIapjan - 2009. évi CLV.
tv.;90/2010. GII.26.) Koľm. rend.
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2.6.|9. A Hivatď lratkezelési Sz"abáIyzata és azirattźrlterv elkészítése a szęrvezeti egységek-
kel tĺĺľténő egyeztetés alapjĺín. tvt 10.$ (1) bek. c.) pontja; 335/2005. CXII.29.) Korm. rend.
3.$ (2) bek.;781f012.(X11.28.) BM rend.;
2.6.20. A szeruezeti egységet érintő kizbeszerzésben ktizremfüödik és adatot szolgĺíltat
2.6.23. A Budapest Főváros Kormĺínyhivatal VIIL Keriileti Hivatala hatĺásktiľébe tzľtozó e|já-

rasokhoz szfüséges és a Hivatď őrzésében lévő tigyiratok átadása a Keriileti Hivatď részére
és azezzel kapcsolatos egyiittnrfüödés2|8120|2. 0nil.13.) Koľm. rend. 14.$ (2) bek.

3.ud) A helvettesítés renđje és az ezekhez tartozó felelősségi szabályok

Kiadmányozás,szakrnaiteljesítésigazo|źstekintetébenazaljegyzőhelyettesíti.
A szakmai feladatelláü,ás tekintetében a Bé|yegm nyilvĺántartáséľt felelős iktató- ugyntézó
munkak<irt betcĺltő munkatars helyettesíti, kivéve a minősített iratok kezelésében.
A minősített iratok kezelésében a helyettesítést ellátja a Minősített iratok kezeléséért felelős
iktató- igyintéző munkakört betĺiltő munkatárs.

3.v) Az ügyĺntézők munkaköľei és az azokhoz taľtozó feladat. és hatáskłiľök

3.va) szakmai feladatel|átźsźravonatkozó legfontosabb jogszabĺĺlyok felsorolása
1995. évi LXVI. töľvény a köziľatokról, a közlevéltárakól és a magĺĺnlevéltĺíľi anyag
védelméľől (Lvt)
2009. évi CLV. tĺirvény a minősített adat védelméről
335/2005. (XII.29.) Koľm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének álta-

lĺĺnos kĺjvetelményeiľől
218/20|2. (VilI.l3.) Korm. rendelet a járĺási (fióvárosi kertileti) hivatalokľól
78/2012. (XII'28.) BM rendelet az ijnkorményz-atí hivatalok egységes irattaľi tervének

kiadásaról
90/20|0. GII.26.) Korm. rendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet múködésének, va-
lamint a minősített adat kezelésének rendjéről
25/2008. (XII. 16.) sz. Jegyzői utasítĺás a Budapest Fővaros VIII. Keľület Józsefuarosi
Önkoľmrínyzat Polgĺĺrmesteri Hivatalĺĺnak lratkeze|ési SzabáIyzata (Iratkezelési Sza-
bá|yzat)
Minőségirányíĺási Kézikönyv Fiiggelék AE-l l

3.vb) Az tigyintéző által eyakorolt hatĺáskördk ftiadmányozás). a hatáskör gyakoĺlásíĺnak
módja

Nincs.

3.vc) Äz ugyintézo feladatkĺiľei

Postabontó
2.6.|. A Magyar Posta Zrt. áItaI kézbesített, a Főpolgármesteľi Hivatalból és a Kormĺíny-
hivatďból érkezett un. ,,rĺivid utas'' kĺildemények áwétele a postai jegyzék és a kézbesítő-

okmány szerint - 33512005. (XII.29.) Korm. rend. l8. $; IratkezelésíSzabá|yzat 48.-57.

2.6.2. Az un. ,'rĺivid utas'' ktildemények kézbesítése a Főpolgĺĺrmesteri Hivatalba és a
Kormĺĺnyhivatalba - 335ĺf005. (XII.29.) Korm. ľend. 56.$; Iľatkezelési Szabá|yzat I20.-
r29.
2.6.3. A beérkezett küldemények érkeztetése, és źúadźlsa a szervezeti egység részéte az

iratkeze|ő rendszerből kinyomtatott érkeztető lista alapjan, vagy szignálĺási jegyzék alap-
ján iktatásľaátadźs - 33512005. (XII.29.) Korm. ľend. 27.$ - 34.$, 5l.$ (1) bek.; Iratkeze-
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lési Szabályzat 57. _ 7 |.
2.6.4. A Hivatal szervezeti egységeitől érkezett iratok továbbítási módja szerinti postźzźr
sa, kézbesítése (posta útján, ,,riivid utas'', belső posta) - 335lf005. (XII.29.) Korm. rend.
56. $ ; Iratkezelési Szabźůyzat |20.-|29.
2.6.5. A postan feladandó tértivevényes és ajánlott levelek ragszáÍIrmal tĺjľténő ellátása,
majd a ragszĺĺmos és köziinséges levelekről az elektronikus feladójegyzék elkészítése -
335lf005. CXII.29.) Koľm. rend. 56.$; Iratkezelési Szabźiyzat t26.
2.6.7. A szęĺvezeti egységek egymrásnak kĺildött iratainak átvétele, érkeztetése, és átadiĺsa
az iratkezelő rendszerből kinyomtatott érkeztetési lista alapjan, vagy szigná|asi jegyzék
alapjan iktatĺísra átadas - 335ĺ2005. (xn.29.) Koľm. rend. l4.$; Iratkezelési Szabźůyzat
24.,26.

Általános iktató - tigvintéző

2.6.8. Aziktatásraátvett anyagok iktatrísa _ abeérkezés napjrĺn de legkésőbb azazt követő
munkanap . az elekhonikus iratkezę|o rendszerben (iratokat e|ózményezi, ellátja iktató-
szĺĺmmal és egyéb azonosító adatokkal, csatolja vagy szeľeli az iratokat), - 33512005.
(XII.29.) Korm. rend. 39.$ - 42.5; Iratkezelési Szabźlyzat 81.-1l1.
2.6.9. Az elektronikus iľatkezelő rendszer adatbánislának folyamatos nyilvántartása és ak-
tua|izálása - 335l2OO5' (xII.29.) Koľm. rend. 7.$ d.) pontja

Által'ános iktató _ Ĺigykezelő

2.6.8. Az iktatiísra átvett anyagok iktatása _ abeérkęzés napján de legkésőbb az azt kĺjvető
munkanap - az elektľonikus iratkezelő rendszerben (iratokat e|őzményezi, ellátja iktató-
szĺĺmmal és egyéb azonosító adatokkal, csatolja vagy szereli az iratokat), - 335/f005.
(XII.29.) Korm. ľend. 39.$ - 42.5; Iľatkezelési Szabá|yzat 8l.-111.
2.6.9. Az elektronikus iratkezelő rendszer adatbázisĺĺnak folyamatos nyilvĺłntaľtasa és ak-
tuallizź"Jása-33512005. (XII.29.) Koľm. rend. 7.$ d.) pontja

Bélvegző nvilvántartasért felelős iktató - tigyintéző

2.6.8. Az iktatásra átvett anyagok iktatísa _ abeérkezés napjan de legkésőbb azazt követő
munkanap - az elektľonikus iratkezelő rendszerben (iratokat e|ozményezi, ellátja iktató-
számmal és egyéb azonosító adatokkal, csatolja vagy szereli az iratokat), - 33512005.
(XII.29.) Korm. rend. 39.$ - 42.5
2.6.9. Az elektľonikus iratkezelő rendszer adatbźnisának folyamatos nyilviíntartása és ak-
tua|izá|ása - 33512005. (XII.29.) Koľm. rend. 7.$ d.) pontja

2.6.17 . A Hivatal köľ-, fej- és névbélyegzóinek nyilvantartása' éves felülvizsgálata bélyeg-
zők selejtezése a Belső Ellátĺási lrodával együttműkĺidve - 335lf005. (XII.29.) Korm.
ľend.54.$; Minőséginínyítási Kéziktinyv Függelék AE-l l

Minősített iĺatok kezeléséért felelős iktató _ ĺigyintéző

2.6.8. Aziktatźsraát:lettanyagok iktatasa _ abeérkezés napján de legkésőbb azaztkövető
munkanap - az elektľonikus iratkeze|ő rendszerben (iratokat e|őzményezi, ellátja iktató-
szźtmma| és egyéb azonosító adatokkal, csatolja vagy szere|i az fuatokat), - 33512005.
(X11.29.) Korm. rend. 39.$ - 42.5
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2.6.9. Az elektronikus iratkezelő rendszer adatbázisanak folyamatos nyilvĺĺntartĺísa és ak-
tuďizálása - 33512005. (xII.29.) Korm. rend. 7.$ d.) pontja
2.6.18. A minősített iratok kezelése a hatályos anyagl jogszabályok alapjĺĺn - 2009. évi
CLV. tv.;90l20I0. ([I.26.) Korm. ręnd.

Irattaros

2.6.8. A leiktatott iratok előadói íwel t<irténő ellátĺsą iľattĺáĺban, határidőben |évő e|őz-
ményi ügyiratok szerelése és továbbítĺása a szervezeti egységek felé -33512005. CXII.29.)
Korm. rend. 39.9 - 42.5
2.6.10. Az iigyiľatok tigyiratpótló alapjan irattarból, hatĺáridőből töľténő kiadĺísa _ az[rat-
kezelési Szabźiyzatban meghatározott hatiíridőn belül _ és a kiadás tényének ňgzítése az
elektronikus iľatkezelő rendszerben - 33512005. CXII.29.) Korm. rend. 63.$; Iratkezelési
Szabályzat37.-47.
2.6.II. A határidő-nyilvántartas vezetése az elektronikus iľatkezelő ľendszerben, az erre ki-
jelölt iigyiratok hatĺĺridőbe helyezése, és az aktuĺĺlis haĺĺridőben lévő ügyiľatok továbbítása
az ugýntézőkhĺiz. lľatkezelési Szabźlyzat 1 3 0. - 1 3 4.
2.6.12. Az irattźlrban elhelyezett anyagokról napľakész nyilvĺántartrĺs vezetése az elektro-
nikus iratkezelő rendszerben - 335ĺ2005. (XII.29.) Koľm. ľend. 14.$; Iratkezelési Szabĺíly-
zat24.-28.
2.6.13. Az e|intézett iigyiratok _ az ügyintézo az ügyirat |ez,źtľásźra vonatkozó ügykezelői
feladatainak elvégzése, és az elekmonikus iľatkezelő rendszerben az irattározźs tényének
tögzítese után . átmeneti iľattĺĺrba helyezése az irattćm tételszámnak megfelelően -
33512005. (XII.29.) Koľm. rend. 59.$-62.5;78120|2. Cxtl.z8.) BM rend.; Iratkezelési Sza-
béiyzat I35'-I42.
2.6.|4. Az átmęneti irattĺáĺban lévő, de még nem selejtezhető ügyiratok źúhe|yezése a
Központi [rattźtrba az irattźri tételszĺmnak megfelelően - 78l20l2. (XII.28.) BM rend.;
Iratkezel és i S zab źl|y zat l 43 . - | 4 4.
2.6'.16. Az évenkénti selejtezés előkészítése és végrehajtlása - 33512005. CXII.29.) Koľm.
rend. 64.$ (l) bek. ; IratkezelésiSzabźl|yzat 152.-|60.
2.6.23. A Budapest Fővĺáĺos Kormányhivatal VIII. Keriileti Hivatala hatĺĺskĺirébe taĺtoző
eljĺírasokhoz szfüséges és a Hivatal őrzésében lévő tigyiratok átzdása a Kerületi Hivatal
részére és az ezze| kapcsolatos együttmfüödés - 218ĺz0lf. (VIII.13.) Korm. ľend. l4.$
(2) bek.

3 . vd) A helyettes ítés rendj e és az ezek'hez tartoző felel ős sé gi szabályok
A munkaköri leírásban foglaltak szeńnt, illetve azirođavezető egyedi utasítĺĺsa a|apjarl.

3. A szeľvezetĺ egység szervezetĺ ábľáia (gľafikus)
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5. Az ĺiwosztálv munkaľendie (a Hĺvatal dolgozóinak általános munkaľendie szeľint):

hétfőn
kedden
szerdán
csütĺirtökĺin
pénteken

0800_ l800 óľáig
0800_ 1600 óráig
0800- 1630 óráig
0800_ l600 óráig
0800 _ 1330 óľáig

A ledolgozott munkaidő nyilvĺántartrĺsa és ellenőľzése céljábó| az igyosztźůy jelenléti naplót
vezet. A jelenléti naplóban fel kell tiintetni a munkába állas és a muĺkábóI tźxozás pontos
idejét. A jelenléti napló vezetésééľt azagyosztźiyvezető általmegbízott személy felelős.

Az ugyosztźiy dolgozói a Hivatal épületében a munkaidőn tű| az Ĺigyosztĺĺlyvezeto eĺgedé-
lyével, hétvégén - előzetes írĺĺsbeli bejelentés mellett _ a jegyzó engedélyevel tartózkodhat-
nak.

A munkńelyéről önhibájan kívĹil távol tartózkodó dolgozó akadá|yoztatÁsrának tényéről hala-
déktďanul köteles az ugy osztźtlyvezetőt értesíteni.

A betegségről szóló orvosi igazolrást a dolgozó munkába á|Iésa első napjĺĺn köteles a személy-
zeti vezetonek átadni. Az átadás ę|őtt az utolsó munkába töltdtt nap időpontját az ügyosztá|y-
vezetőnek a táppénzes lapo;r le kell igazolnia.

6.Az ĺĺqvosztáIy ĺĺg.vfélfo gađási ľend i e

Ügyfélfogadás ideje: általĺĺnos Ĺigyfelfogadĺĺsi időben

7.Eľtekezletek rendie:

Irodavezetők részére: két hetente hétfőn.
Ügyosĺályi értekezlet: negyedévente egyszer.

8.Kĺilső kancsolattartás :

Az igyosztá|y do|gozőit az állampolgárold<a|, az önkormĺínyzati és mĺís kiilső szervekkel,
iĺtézményekkel és gazdasági társaságokkal való kapcsolattartásban a kulĺrrált, hatékony,
gyors ügyintézésre való törekvés, valamint a segítő szandék kell, hogy je||emezze.

A hivatali dolgozók külső kapcsolattaľtásanak kcirét és rendjét _ ideértve a képviselő-
testiilettel, a bizottságokkal való kapcsolattaľüĺst is _ a jegyzó ěl||apítja meg és az ugyosztźiy
ügyrendjében, illetve a munkaköri leírĺĺsokban szabźiyozza.

Az ugyosztźiyvezetíĺ feladatkĺirében eljárva közvetlen kapcsolatban źl||hat az önkormányzat
intézményeivel, gazdasáryi tátrsaságaival. Ennek során jogszabźt|yban, ĺinkormányzati hatiĺro-
zatbarl, munkáltatói döntésben meýlatźnozott adatszolgáůtatást kérhet és adhat.

A jegyző törvényességi ellenőrzési jogkörében eljáró dolgozó jóvahagyott ellenőrzési prog-
rÍrm vagy eseti megbízas aIapjźnjogosult ellenőrzést végezni.
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Az e|Ienőrzésre jogosult felĘyeteti és kiilső szervekkel, a jegyzó és a polgármester tartja a
kapcsolatot, illetve esetenként dönt a kapcsolattaľtó személýről.

9. Zárĺó rendelkezések

Jelen ügyĺend a Budapest Föváros VIII. keľiilet Józsefuárosi onkormanyzat Képviselő testti-

lete által 204ĺ20L3. (v.22.) számú hatźrozatával elfogadott, és a Budapest Főváros VIII. kerii-
let Józsefuarosi ÖnkotmányzatKépviselő-testiilete áůtz| BIn014. (VL 1 l.) szrímú hatáĺozatá-
val módosított, a Budapest MII. keriilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Miĺ-
ködési Szabźlyzatlĺnak 1. számú fiiggeléke.

A szervezeti egység aktualizĺlt tigyľendjét az abban szfüségessé vá|tvát|toztatast ktivető 60

napon belül csatolni köteles a fiiggelékhez.

Jelen ügyrend a jóvahagyasát kĺĺvető napon lép hatálybą és a szervezętí egységnek illetve
j o gelő dj einęk koľábbi ügyľendj e hatá|y ált ve szti.

Budapest, 2014. december

Ügyosztá|yvezeto

A Jegyzői Kabinet tigyrendjét jóváhagyom:

Danada-Riman Edina
jegyzo

43



BI]DAPEST F'ovÁnos vff[. rBnÜr-,nľ
ĺozsnľvÁnosr por,cÁnuľsTnRl HIvATAL

fffrr

BELSO ELLENOR.ZE,SI
TRODA

Ugyľendje

f014. december



Taľtalomj egyzék

1.a) Szervezeti erység megnevezése............

1.b) A szervezetiegység címadatai

l.c) A szervezeti egység jogrĺllĺása

2, A' szenłezeti erység általános feladat. és hatásköľe ............

3. A Betső ellenőtzési lľoda engedélyezett létszáma tevékenységek szerĺnti bontás.
ban, az azo|<hoztartoző feladat. és hatásköľiikkel

3.a) Az tinálló iľodavezető

3.aa) Azirodavezető szakmai feladatait aza|ábbi jogszabályok szerint végzí ........

3.ab) Az iľodavezető feladatai

3 .ac) Az iro dav ezetó által gyakorolt hatáskörök (kiadm ány ozás),

a hatiísktir gyakorlrásának módja. ..

3.b) Az ügyintézői munkakĺiľtjk és ehhez taĺtoző feladat- és hatĺłsk<irök ... .

3.ba) A belső ellenőľ szakmai feladatait az a|źbbi jogszabá|yok szeńnt végzi . , .. ....

3.bb) A belső ellenőr feladatai

J

aJ

J

aJ

5

5

5

5

6

7

7

7

3.bc) A belső ellenőr hatáskciręi . .... . 8

3.c) A helyettesítési rend és azezek'heztaĺtoző felelősségi szabályok 9

4. 
^z 

tináIló iľoda munkaľendle......... 8

5. Azönálló iľoda ĺigyfélfogadási rendje 9

6,ý)rtekezletek ľendje ............ 9

7. Külső kapcsolattartás 10

8. Zárő ľendelkezések ......... 10



A BeIső Ellenőrzěsí Iroda Ügrendje a Budapest Főváros VIII. Irpriilet Józsefvárosi Polgár-
mesteri Hivatal (továbbialban: Hivatal) SZMSZ-nek záró rendellrezések 2j.4. pontja alapjón
készük.
1.a) Szervezeti egység memevezése:

Budapest Fővĺĺros VIII. keriilet Józsefuĺíĺosi Polgrĺrmesteri Hivatal
Belső Ellenőrzésĺ Iroda

1.b) A szervezeti egység címadatai:

Mfüt'dési helye: Budapest VIII. Baross u. 63-67.
Levél címe: 1082 Budapest Baĺoss u.63-67,
Telefon száma: 459 -2|84, 459.225 4, fax sziĺma: 3 |3 -669 6
Email címe: belsoellenorzes@jozsefuaľos.hu

1.c) A szeľvezetĺ egvsée iogá|lása:

l. A Belső Ellenőrzési hoda nem önrálló jogi személy, a Hivatal szervezeti felépítésé-
ben öniĺlló irodaként mfüiidik.

f. A Belső Ellenőrzési Iroda tevékenységét a Jegyzőnek kĺizvetlenül alárendelve végzi,
jelentéseit kĺĺzvetlenü| a legyzőnek kiildi meg, biztositva ezáIta| a belső ellenőrök
funkcionális (feladatköri és szervezeti) ftiggetlenségét.

2. A szeľvezeti egység általános feladat. és hatáskiiľe:

A belső ellenőľzés független, tĺírgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység,
amelynek célją hogy az onkormźnyzat, Hivatal és a helyi nemzetiségi önlrormónyzatok mu.
ködését fejlessze és eredményességét növelje' a célok eléľése érdekében rendszerszemléletű
megközelítéssel és módszeresen értékeli, illętve fejleszti az e||enórzött szewezet irĺĺnyítási és
belső kontrollrendszerének hatékony sáryát.

A belső ellenőľzés tevékenysége kiterjed a Hivatal minden tevékenységéľe, különösen a költ-
ségvetési bevételek és kiadĺások tervezésének, felhasználásának és elszámolĺísiárrak, valamint
az eszkö ziĺkkel és fonás okkal v a|ő gazdátlkodlísnak a vizsgáiatźr a.

A Belső Ellenőrzési Iroda biztosítja a belső ellenőrzés keretében a Képviselő-testiilet által
felügyelt költségvetési szervek ellenőrzését is, mint felĺigyeleti ellenőrzést. Továbbá ellenőľ-
zést végezhet a Képviselő-testĺilet á|tal nyujtott kĺiltségvetési trímogatások felhasznźůásźlva|
kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és az fuźnyitása a|á tartozó köztulajdonban étI|ő gazda-
sági társaságoknál.
A Belső Ellenőrzési Iroda biztosítja a helyi nemzetiségi ĺinkormányzatokbelső ellenórzésétaz
onkormányzat és helyi nemzetiségi ĺinkoľmányzatokkal kötött együttműködési megálla-
podás alapján.

A belső ellenőr bizonyosságot adó ellenőrzési és az á||amháztartasért felelős miniszter által
kozzrtett belső ellenőrzési standardokkal összhangban lévő tanácsadasi tevékenységen kívül
mas tevékenység végrehajtásába nem vonható be.

A belső ellenőzés feladata:



l. az adott témfü vonatkozásában elemezľri, vizsgĺílni és éľtékelni a belső kontľollĺend-
szerek kiépítésének, mfüödésének jogszabĺĺlyoknak és szabźlyzatoknak vďó megfele-
lését, valanint mfüödésének gazdaságos*ágát, hatékonyságát és eredményességét,

2. elemezni, vizsgá|ni a rendelkezésľe álló eľőfonasokkď való gazdálkodast, a vagyon
megóvrísát és gyaĺapítását, valamint az elszźtmolasok megfelelőségét a beszámolók
valódiságát,

3. a vizsgźit folyamatokkal kapcsolatban megĺíllapíüásokat, kĺivetkeztetéseket és javasla-
tokat megfogďmaani a kockázati tényezők, hianyosságok megsziintetése, kiküszöbti-
lése vagy cs<ikkentése, a szabályta|anságok megelőzése, illetve felt.ánĺsa érdekében,
valamint a kĺiltségvetési szerv miĺködése eľedményességének növelése és a belső
kontrol|ľendszerek j avítása, továbbfej lesztése érdekében,

4. nyilvántartani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapjĺán megtett intéz-
kedéseket,

5. éves bontĺĺsban nyilvántaľtĺíst vezetni a ktilső ellenőľzések javaslatai a|apjan késziilt
intézkedési tervek végrehajtĺĺs arő| a kialakított eljárasi rend szerint.

Tanácsadó tevékenység keretében ellátandó feladatok küliintisen:

1. vezetők üĺmogatĺĺsa az ęgyes megoldĺási lehetőségek elemzésével, éľtékelésével, vizs-
gá|atáv al, ko ckźzatźnak bec s lé sével,

2. pénzügyi, tárgyi, informatikai és humiĺneľőfoľrrís-kapacitĺásokkal vďó ésszerűbb és ha-
tékonyabb gazdźiko dásra irányuló tanác sadas,

3. a vezetőség szakéľtői támogatása a kockiázatkezelési és szabálýďanságkezelési rend-
szeľek és a teljesítńénymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfej-
lesztésében,

4. tanácsadrís aszęrvezeti strukturák raciona|izáiása, a vríltozĺísmenedzsment területén;
5. konzultáció és tanácsádás a vezetés részére aszewezeti stľatégia elkészítésében;
6. javaslatok megfogalmazźsaa költségvetési szerv műkĺidése eredményességének növe-

lése és a belső kontrollrendszerekjavításą továbbfejlesztése érdekében, a költségveté-
s i szerv bel ső szabá|y zatainak taľtalmát, szerkezetét illetően.

A belső ellenőrzési tevékenységhez kapcsolódó feladatok részletes leínásai a BBmo
Er,lnľŐnzÉsl KÉzxÖNYvBEN vannak szabä|yozva.

A belső ellenőľzési jelentésekĺő| és az intézkedésekről Excel táb|azatban késziil nyilvríntaľ-
tas. A táb|ázat elektľonikus formában a belsoellenoľ meghajtón az Ellenőľzések nyilvántar-
üísa című mappában évszeľinti bontásban megtalálhatóak. A belső ellenőrzés éves jelentés
mellékletét kép ezi a nyilvĺíntaľtás nyomtato tt v á|tozata.

A Külső ellenőrzések nyilvĺĺntartĺĺsa a belső ellenőrzési jelentések és intézkedések nyilvĺín-
taľtásával azonos fornrában és tartalonrnral történik az érintett szervezeti egységek által
elektronikus foľmában szolgáltatott dokumenfumok és az M-39 Kiilső ellenőľzések nyilvĺín-
taľtása című eljráľás alapjźn. A nyilvántartas elérhető: a Tudłísbázis:
IV.Ügyintézési_segítség\Nyilvántartiĺsok,statisztikák, adatszo\gźltatásokV(tilső Ellenőľzések
mappában.

A belső ellenőzés feladatait kiemelten meghatáľoző jogszabáIyok:

o Mĺitv. - Magyarország helyi önkoľmĺínyzatairól szóló 20|I. évi CL)frXIx. Törvény
l le.g



. Áht. _ Azát|aÍnháztaľtasról szőLő20|l. évi CXCV. törvény 70.$

. Bkľ. - A kiiltségvetési szeľvek be|ső kontrollrendszeľéről és belső ellenőrzéséľől
szőlő 37 0 ĺf01 1.(xII.3 1.) Koľm. ľendelet

3. A Belső ellenőruési rľoda engedélyezett létszáma tevékenvségek szerinti
bontásban. az azokhoz tartozĺí feladat. és hatáskörökkel

A Belső Ellenőrzési Iľoda szervezeti felépítése:

Irodavezető l fö
Belső ellenőr. iiąvintéző 1 ň
Osszesen: 2 Íő

3.a) Az łinálló iľodavezető

Az ijĺźillő irodavezető a Hivatal SzMSz-ben meghntfuozott vezetői feladatok mellett, ellátja
a belső ellenőľzési vezetői és belső ellenőrzési feladatokat is.

3.aa) Az irodavezető szakmai feladatait az a|íhbijogszabályok szeľĺnt
végziz

o Bkľ. 22.s,25.-26.$. a költségvetési szervek belső kontrollrendszerérőlés belső ellenőľ-
zésérő| sző|ő 3701201 t.(XII.3l.) Korm. rendelet

3.ab) Az iľodavezető feladataĺ:
o A belső ellenőrzési kézikĺinyv elkészítése. {Bkr.22.$ (l)}
o A belső ellenőrzési kézik<inyv rendszeres, de legalább kétévente tĺirténő felĹilvizsgála-

ta és a változiĺsok źttvezetése. {Bkľ.17.$ (4)}
o A koclaźzatelemzéssel alĺźtámasztott stratégiai és éves ellenőrzési terv _ amely tąrtal-

mazza az onlarmónyzati, Hivatali, a helyi nemzetiségi Ónlarmónyzatolła és felügle-
leti ellenőrzése|ret - osszeállítósa, és előzetes jóváhagńsra megküldi a Jeglző részére
minden év november j)-ig.{Bb.22.s,32.s o}

o A Jegyző ríltal jóvĺĺhagyott ellenőrzési teľv a|apján a helyi ĺinkoľmányzatra vonatkozó
éves ellenőrzési terv előkészítése a képviselő-testtileti jővahagyasra minden év de-

cember 31-ig. {BkÍ.32.$ (4)' Möfu.l19.$ (5)}
o Az éves ellenőrzési terv jóváhagyĺĺs után a tervek végrehajĺása, vďamint azok megva-

lósításának nyomon követése, {Bl<ľ.22.$ (1)}
.A belső ellenőrzési tevékenység megszeľvezése, az ellenőtzések végrehajtásának iľá-
nyítása, az e||enőrzött szerv, szervezeti egység tájékoztatźsa az e||enótzés céI1árő|,

formáj áról, j o gszabályi felhata|mazasáľól. { Bkr. 22. $ ( 1 )' 3 5. $ ( 1 ) }

o Az ellenőrzések tisszehangolása' {Bkĺ.22.$ (l)}
. Amennyiben az ellenőrzés sorĺĺn biintető-, szabálysértési, kĺĺrtérítési, illetve fegyelmi
eljĺírás megindíüására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hirínyosság gyanúja meľiil
fe|, Jegyzőnek, illetve a költségvetési szeľv vezetőjének érintettsége esetén Polgĺírmes-
teľnek a haladéktalarr tájékoztatĺísa és javaslattétel a megfelelő eljĺáľĺísok megindításá-
ra, {B|<ĺ.22.$ (1)}



oA jelentés tervezetet megkĺildése egyeztetés céljábóI az e|lęnőrzött szeľv, szervezetí
egység vezetőjének, illetve annak akire megállapítást vagy javas|atot 1elfia|maz.

{Bkr.42.$ (1)}
o A (ezźlrt ellenőrzési jelentés, illetve annak kivonatĺínak a Jegyzó szźtmźra tĺirténő meg.
kiildése, {BkÍ.22.$ (l)}

oAz éves ellenőrzésijelentés, illetve az összefoglaló éves ellenőrzésijelentés ĺisszeállĹ
tása és amelyet jóvríhagyĺásra megküld a Jegyzó részeĺe a tĺíľgyévet ktivető év február
15-ig. {8kr.22.$ (1), 48.-49.9}

Ktiteles:
o Gondoskodni anól, hogy érvényesiiljenek az źi|amházlartlĺséľt felelős miniszter iíltal

kózzétett módszertani ritnutatók, { Bkľ. 22. $ ( 1 ) }

o Gondoskodni a belső ellenőrzések nyilvantartĺísáróI, valamint az ellenótzési dokumen-
tumok megoruésétől, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos trírolasĺíľól,
{BkÍ.22.$ (1)}

o Biztosítani a belső ellenőrtik szakmai továbbképzését, ennek érdekében _ Jegyzó źita|
jóvríhagyott _ éves képzési tervet készíteni és gondoskodni annak megvalósításáľól,
{BkÍ.22.$ (1)}

. A Jegyzőt az éves ellenőrzési terv megvalósításaról, és az attőI való eltérések,ĺőI tajé-
koztatni, {8kr.22. $ (l )}

oKiďakítani és mfüödtetni az ellenőrzések nyilvántartĺásáLt, {BkÍ.fz.$ (1)' 50.$}
oA belső ellenorzési tevékenység során kezę|t adatokat illetően betartani az adatvédelmi
és minősített adatok védelmére vonatkozó előírasokat, valamint gondoskodni arról,
hogy a belső ellenőrzést végzők tevékenységüket ezek figyelembevételéve| végezzék.
{BkÍ.22.$ (1)}

oA belső ellenőrzési vezető megbízatásával kapcsolatban vagy szemé|yére nézve össze-
férhetetlenségi ok tudomiĺsaĺa jutásáról kĺiteles haladéktalanul jelentést tenni a Jegyző-
nek, amelynek elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi felelősséggel
tartozik. {Bkľ.22. $ ( l )}

3.ac) Az ĺrodavezető áůta| gyakorolt hatásktiľök (kĺadmányozás), a hatáskiiľ ryakoľlásá.
nak mĺídja

Az irodavezetí5/be|ső ellenőrzési vezeto hatáskiĺľei:
o Jogosult ideiglenes kapacitĺĺs kiegészítés vagy speciális szakéľtelem szfüségessége ese-

tén külső szo|gá|tatő bevonĺłsĺíľa javaslatot tenni a Jegyzőnek. {Bkr.16.$ (l)}
oDöntést hoz a belső ellenőľ összeferhetetlenségről az ĺisszeferhetetlenség okĺínak tudo-
masĺĺľajutásától szĺímított l0 napon beliil. A döntés meghozatalźngaz ellenőľt, azosszę-
ferhetetlenséggel összefiiggésben az adott ellenőrzésben va|'ő tészvétel alól felmenti.
A belső ellenőrzési vezető összefeľhetetlensége esetén aJegyzo d<ĺnt. {Bkr.20.$ (3)}

o A belső ellenőrzési vezetojóvĺĺhagyásával lehet infoľmációt kérni más szervektől az e|-

Ienőrzott szerv, illetve szervezeti egység mfüödésével és gazdálkodasával összefiiggő
kéľdésekben. {Bk.25.$ d)}

o Az éves ellenőrzési tervet a Jegyző egyetértésével módosíthatja. {Bkr.3 1.$ (5)}
. A Jegyzo és belső ellenőrzési vezető kezdeményezésre tanácsadó tevékenység, illefue

soľon kí\Ąili ellenőrzés végezhetó. {Bkľ.31.$ (6)}
oDöntést hoz az ellenőrzĺitt szeÍ\ĺ, szervezeti egység ellenőrzéséľől tĺjľténő előzetes érte-

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



.Megszakíthatją felftiggesz1heti aze|Ienőrzést és ínĺsban tájékoztatjaaze|lenőtzntt szerv
vezetójét és Jegyzőt. Dönt a vizsgáiat folytatĺásáról és írĺásban értesíti a ellenőľzött szerv
vezetójét. {BkÍ.38.$}

.Jóvĺíhagyja a bęlső ellenőr által készített ellenőľzési programot, felügyeli annak végre-
hajtasát, attól való eltérést is jóvahagyrásával lehet. {Blĺr.33.$}
A belső ellenőrzési vezstő esetében a Jegyző végzĺ a jćxźhagyást.

o Megállapíthatja a hatlíridőt a jelentés tervezehe tett észrevételek megkiildésére.
{BkÍ.42.$(3X4)}

o A Jegyző kérésére véleményt foga|maz meg a lezĺĺt ellenőľzési jelentést vagy annak ki.
vonatát nyilvĺínossága vagy harmadik fel tudomĺásárahoz.za. {Bkr.44.$ (3)}

o AJegyzó kérésére véleméný foga|mazmegazelkészített intézkedési tervről. {Bkr.45.$
(3))

. A Jegyző kérésére véleményt foga|maz meg az ellenőrzĺitt szerv' szervezeti egység ve-
zetője által kiadott intézkedési teľvben foglalt egyes feladatok hatłáridő, illetve feladat
módosítĺĺsi kérelmére vonatkozóan. {BkÍ. 1 3. $ (5)}

Az irodavezető/belső ellenőľzési v ezetó kĺadmányozza:
o A belső ellenőr, vizsgĺĺlatban részt vevő sz'akértő megbíző levelét. A belső ellenőrzési

v ezeto e setében a J egyzn kiadmanyo zza a megbíző lev e|et. { B kÍ. 3 4. $ ( l ) } .

o Á belső ellenőrzési vezető áltąl keszített ellenőrzési jelentést, amely tartalmazza a veze-
tői osszefoglalót. {BIł.22.s (I)}

3.b) Az ügyintézői munkakörtik és ehhez tartozó feladat. és hatáskörłik
A Belső Ellenőrzési lrodán azugyintézői munkakĺirt 1 Íři belső ellenőr|éújae|.
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''enőrzésé-ľől szóló 370/20|1.(XII.3l.) Koľm. rendelet

l 3.'?ĹTiffiĽäT.["j:ľäJj,,".,o 
ízőIęve|etés ellenőrzési programot készíteni. A jóvá-

hagyott ellenőrzési programban foglaltakat végrehajtani. { Bkĺ.26. $ (a) }.
Tevékenységének megkezdéséről az ellenőrzött szerv vezetőjét tájékoztatni és megbĹ
zőlevę|ét bemutatni. {Bk.26. $ (b) }.
objektív véleménye kialakítĺásĺĺhoz elengedhetetlen dokumentumokat és k<irülménye-
ket megvizsgálni. {Bkr.26.$ (c)}.

o Megállapítiísait, következtetéseit és javaslatait tiĺrgyszeriĺen, a valóságnak megfelelően
írásba foglalni, és azokat elegendő és megfelelő bizonyÍtékkal a|átźmasztaru.

{BkÍ.26.$ (d)}.

Amennyiben az ellenőrzés sorĺĺn biintető-, szabálysértési, kĺírtérítési, illetve fegyelmi
eljĺĺľás megindítasĺíra okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja meľĹil
fel, haladéktalanul jelentést tenni a belső ellenőľzési vezetőnek. {Bkľ.26.$ (e)}.

Ellenőľzési jelentés tervezetet az e||ęn(irziitt szerv vezetójéve| egyeztetni, ellenőrzési
jelentést készíteni, az e||ęnőrzési jelentés a|áírźsátt kiĺvetően a|ezÍrt ellenőrzési jelen-
tést a belső ellenórzési vezetőnek átadni. {Bkr.26.$ (d)}.
Az e||ení3rzési megbízatĺsával kapcsolatban vagy szemé|yére nézve összeférhetetlen-
ségi ok tudomására jutasríról haladéktalanul jelentést tenni a belső ellenőrzési vezetó-



nek, amelynek elmulaszüĺsőrcrt vagy késedelmes teljesítéseeĺ fegyelmi felelősséggel
tartozik. {Bkr.26.$ (g)}.

o Az eredeti dokumentumokat az ellenőrzés lęzĺĺrasakor hiĺĺnýalanul visszaszolgáltatni,
illetve amennyiben az e||enőnés soriĺn biintető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fe-
gyelmi eljáĺrĺs megindításĺĺra okot ađó cselekmény, mulasztlís vagy hiĺányosság gyanú-
ja meľĹil fe|, az eredeti dokumentumokat a sziikséges intézkedések megtétele érdeké-

ben a belső ellenőĺzési vez-etó tlqán az ellenőrzött költségvetési szeľv vezetőjének
jegyzőkönyv alapjĺĺn átadni. {BkÍ.26.$ (h)}'

o Az ellenőrzott szervnél, illetvę szervęzeti egységnél, illetve annak részegységeiben a
biĺonsági szabályokat és a munkaĺendet figyelembe venni. {Bkr.26.$ (Đ}.

o A tudomásaľa jutott minősített adatot, iizleti és gazdasági titkot megőńzni. {BkÍ.26.$
(')).

o Az ellenőrzés sorĺín készített iratokat és iratmásolatokat az el|enőrzés dokumentáció-
jźhoz csatolni. {81<r.26.$ (k)}.

o A belső ellenőrzésekről és intézkedésekĺől nyilvántartiĺs vezetése a kialakított nyilvan-
tartás szerint.

o A külső ellenőrzések nyilvantaľtás vezetése a kiadott eljĺárás szerint.

3.bc) A belső ellenőr hatásktireĺ:
Jogosult:

o Az ellenőrzott szerv, illefue szervezeti egység helyiségeibe belépni, figyelemme| az eL-

lenőrzĺitt szeľv' illetve szervezeti egység biztonsági előírĺásaira, munkarendjére.

{Bkľ.25.$ (a)}.
o Az ellenoľzött szervnél, illetve szervezeti egységnél az e||ęnőrzés táttgyáůloz kapcsoló-

dó, minősített adatot, tizleti és gazdasági titkot tartalmaző iratokba, a kozszo|gá|ati
alapnyilvántartásba és mĺás dokumentumokba, valamint az elektronikus adathordozón

tĺĺrolt adatokba betekinteni a ktilĺin jogszabáIyokban meghatźrozott adatvéđelmi és

minősített adatok védelméľe vonatkozó előírások betartĺásával, azokľól másolatot, ki-
vonatot, illetve tanúsítvaný készíttetni, indokolt esetben az eredeti dokumentumokat
másolat hźtrahagyása mellett jegyzőkönyvben rögzítettęn átvenni, illetve visszaadni.

{BkÍ.25.$ o)}.
o Az ellen(ĺrzott szęrv' illetve szervezeti egység vezetőjétő| és brírmely a|kalmazottjátő|

írrĺsban vagy szóban információt kémi. {Bkľ.25.$ (c)}.
o Az ellenőtzött szerv, illefue szerłezeti egység miĺködésével és gazdáIkodásával cĺssze-

fiiggő kérdésekben infoľmációt kérni más szeľvektől a belső ellenőrzésí vezeto jővźr

hagyásával. {BkÍ.25.$ (d)}.
. A vizsgá.|atba szakértő bevonas át kezđemény ezni. { Bla. 2 5. $ (e) } .

Kiadm ány ot:Z,a az általa ĺjnállóan készített j elentéseket.

3.c) A helvettesítési rend és az ezekhez taľtozĺí felelősségi szabályok

o A belső ellenőrt távolléte esetén azirodavezető helyettesiti, az alábbiak szerint:

- a belső ellenőrzési adminiszhációs és tanácsadói feladatok tekintetében minden

esetben a távollét időtartamától fiiggetlenül.
- taľtós távollét esetén (5 munkanapon túli):

o teljes helyettesítés, ha az adott ellenőrzést a belső ellenőr és a belső elle-
nőrzési v ęzető együttesen v égzi.



o ha csak a belső ellenőr végzi az adott megkezdett ellenőrzést, akkor a belső
ellenőrzési vezętő megszakíthatja ez ellenőľzést a tlĺvollét megsziĺntéig.

o ha csak a belső ellenőr végzi az adott nem megkezdett ellenőrzést, akkor a
belső ellenőruésivezető fogsa az ellenőrzést lefolytatja figyelembe véve az
ellenőrzés tervezett időtartamát és a belső ellenőrzés adott időszakában
meglévő kapacitrását.

Az lrodavezetőttźxo||éte esetén a belső ellenőrzési és tanácsadĺísi feladatok tekinteté-
ben a belső ellenőr |áttjael, kivéve az fuodavezetői feladatokat, amelynek helyettesítése
a jegyző ktilĺin megbízĺsa alapjrĺn töľténik.
A tervezeff távollétek (pl. szabadságok) az e||enőĺzési munka stádiumanak, haüáridejé-
nek fiiggvényében keľülnek engeďéIyezésre, engedélyeztetésre.

4. Áz tinálló iľoda munkaľendie (a Hĺvatal dolgozóinak általános munkarendie
szerĺnt):

hétftĺn 0800 _ l800 óráig
kedden 0800 _ 1600 óráig
szerdĺĺn 0800 _ 1630 óráig
csütöľtĺikĺin 0800 - 1600 óníig
pénteken 0800 _ 1330 óráig

A ledolgozott munkaidő nyilvrĺntartása és ellenőrzése céljából az iroda jelenléti naplót vęzet.
A jelenléti naplóban fel kell tiintetni a munkába állás és a munkából távozás pontos idejét. A
jelenléti napló vezetéséért aziigyintéző a felelős.

A belső.ellenőr a Hivatal épĹiletében a munkaidőntí:J az irodavezető engedélyével, hétvégén -
előzetes ínísbeli bejelentés mellett _ ajegyző engedélyével tartózkodhat.

A munkahelyéről önhibáján kíviil üívol taľtózkodó dolgozó akadźlyoztatásĺĺnak tényérőlha|a-
déktalanul kötęles az fu odav ezetőt éľtesíteni.

A betegségľől szóló orvosi igazo|ást a do|gozó munkába állasa első napján köteles a szemé|y-
zeti vezetónek átadni. Az átadás előtt az utolsó munkába ti'ltött nap időpontjźlt az irodaveze-
tőnek atáppétues lapon le kell ígazo|rua.

5. Az iináIló ĺroda üwfélfogadási ľendje

Az ir o da tevékeny s é géhez nem kapcsolódik ügyfél fo gadĺás.

6.Értekezletek rendie:

Azirodán belüli információáramlás szóban vagy írásban (elektronikus formában) történik.
Az iroda kis létszáma miatt kiilön értekezlet ĺisszehívĺĺsa és taľtĺása nem szfüséges.
Az ugyosztá|yvezetői értekezleten elhangzottak szóbeli ismertetéssel történik az értekez|etęt
kĺĺvetően, továbbá az emai|-en érkező utasítások, intézkedések email-en továbbításra kerĹilnek
a belső ellenőr tészére.

7.Kĺĺlső kancsolattaľtás :



Az iľodavezető képviselő.testiileti iiléseken kdteles részt venni.
Azirođavezető és a belső ellenőr feladatkörében eljĺárva közvetlen kapcsolatban állhat a Hiva-
tal szervezeti egységekkel, az önkormányzat intézményeivel, gazdas-ági társaságaival. Ennek
s9nán jogszabĺílyban, iinkoľmányzati határozatban, munkáltatói döntésben meghatźrozott
ađatszolgáltatást kérhet és adhat.

8. Záľó rendelkezések

Jelen Ügyrend a Budapest Fővaros VIII. keriilet Józsefuiáľosi onkorm źnyz-at Képviselő-
testÍilete által szímú hatźrozattal elfogadott, a Budapest Fővĺíĺos VIII. kerület Józsefi'áĺosi
Polgríľmesteri Hivatal Szervezeti és Mfüĺ'désiSzabáilyzafuĺnak 1. szĺĺmú fiiggeléke.
A szervezeti egység aktua|izáLt ügyrendjét az abban szfüségesség vátt vźitozást k<ivető 60
napon belül csatolni köteles a függelékhez.

Jelen Ügyrend a jóvĺĺhagyást kĺĺvető napon lép hatrĺlyba és ezzęlegyidejtĺleg hatźiyát veszti 4.
l 20I 4.junius 12-tő| hatályos Ügyľend.

Budapest, 2014. december

Majerné Bokor Emese
fuodavezeto

A Belső Ellenőruési Iľoda Ügyľendjét jĺíváhagyom:

Danada-Rimán Edĺna
jegyzo

t0
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Készítette: Iványi Gytingyvéľ



1.a) Szervezeti egység megnevezése:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuĺíľosi Polgrĺrmesteri Hivatal Városfejlesztési és

Főépítészi Ügyosĺály

1.b) A szervezeti egység címadatai:

Mfüt'dési helye: Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuiĺrosi Polgĺĺľmesteri Hivatal
III. em. 306-os helyiségcsoport

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

Városfej tesztési és Főépítészi ĺJ gy osztá|y telefonszĺĺm : 06-I l 45 -92-| 57
email cím: foepite sz@jozsefvaros.hu

Varosfejlesztési Iroda tęlefonszĺĺm: 06-Il45-9f-II|, |29,27I' 273,
583
email cím: varosfej lesztes@j ozsefuaros.hu

Főépítészi Iroda telefonsziĺm:06-|145-92-157,158,279,5f6,
565
email cím : foepitesz@j ozsefuaľos.hu

l.c) A szeľvezeti egység iogáIlása:

A Váľosfejlesztési és FőépítésziLJgyosnály nem önálló jogi személy.

2. A szervezeti egysée általános feladat. és hatásktiľe:

Az ugyosztźiyvezető _ egyben ťoépítész - irányításávď e||áttja az keru|eti önkormányzat épi-
tésiigyi feladatainak előkészítését, közremfüĺjdik a polgármester hatlĺskörébe utalt építésügyi
eljrĺrások lefolýatrísában. A kerületfejlesztési projekteket előkészíti és kooľdiná|ja, szal<rĺní-
lag feltigyeli a projektben résztvevő-szervezeteket, figyeli apá|yázati lehetőségeket.

3. A Városfeilesztési és Főépítészi Ügvosztálv engedélvezett létszáma tevékenvségek sze-
ľintĺ hontásban. az azokhoz taľtozó feladat- és hatásköľiikkel

3 .a) Az íiw osztá|w ezető

3.aa) Az ügyosztályvezetó szakmai feladatellźttźsfua vonatkozó legfontosabb jogsza-

bályok felsorolĺísa
2004. évi CXL. törvény a kózigazgatási hatósági eljĺáĺĺĺs és szolgáltatás általános
szabá|yairől
20II. évi CLXXXIX. tĺlrvény Magyarorczág helyi tinkormĺĺnyzatairő|' |997. évi L)fiVIII. ttĺľvény az épitett kömyezet alakítĺĺsáról és védelméről
253l1997.(XII.20.) Kormányrendelet az orszÁgos településrendezési és építésí kö-
vetelménvekľől



f52/2006. 0ilI.7.) Kormĺányrendelet a településrendezési és építészeti tervtaná-
csokĺól
I90 12009.(IX. l5.) Kormanyrendelęt a főépítészi tevékenységről
3|4l20|2.(ru,.8.) Kormányľendelet a telepiilésfejlesztési koncepcióróI, az integtźit
teleptilésfejlesztési stratégiĺĺról és a telepiilésrendezési eszközökľől, valamint egyes
településrendezési sajátos j ogintézményekröl
51l20|l.(x.l9.) iink. rendelet a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásaĺól
és mfüödtetés€röl
52l20I1.(tx.lg.) önk. rendelet a helyi értékvedelemľőI
5/20I3.(I.|0.) önk. ľendelet az építésüggyel összefüggő egyes helyi önkormĺíny-
zatihatőságteljĺánásokrészletesszabályairól

3.ab) Az iigyosz&ĺlyvezetó átlta| gyakorolt hataskörtik (kiadmrányozźs)' a hatĺískör gya-

korlásának módja
A polgĺrmester hatiískörébe tartoző településképi eljrírasok esetén a főépitész
(iigyosztályvezető) átrrrházott hatrísköľben jĺár el.

A telepĺilésképi véleményezési eljĺĺras során az ETDR-ben digiüĺlis formá-
ban,a teleptilésképi bejelentési és a telepiilésképi kötelezési eljarĺás esetén pa-
píľ alapú alĺĺínĺssal kiadmĺĺnyoz.

3 .ac) Az ügyosztályvezető feladatköľei
-Kizźltólagosan ellátja a keľületi tervtanács elnöki feladatait
- KizarőIagosan ellátja a településképi véleményezési eljárĺĺsban a polgármester által át-

ruházott kiadmanyozĺsi feladatokat. a vonatkozó polgármesteri utasítás alapjan
- Teljes kĺĺrűen gyakorolja afoépítészi tevékenységet.

Főépitészi feladatok
4.1.|. A helyi ĺinkorm:ĺnyzat építésügyi feladatával kapcsolatos döntések előkészítése,

közľemfüödés a polgármester feladatkörében felmeľiilő építésiigyi feladatokban
(1997. évi Do(VIil. tv. 6/A$ (3) bek. és I90|2009.(IX.15.) Korm.rend. 8.$ i) bek.)

4.I.2. a kerület helyi építési szabátlyzatĺĺnak és településrendezési teľveinek előkészítésé-
vel, feliilvi zsgá|atźlv al ös szefü g gő feladato k el látás a
(|90l2009.(DĹ15.) Korm.rend. 8.$ a)-b) bek. és 10.$ (l) a)-f) bek.)

4.I.3. nyilvĺíntartást vezet a teleptilésrendezési eszközökről
(19012009.(Ix.l5.) Korm.rend. 8.$ e) bek. és l0.$ (1) g) bek.)

4.1.4. gondoskodik a hatĺílyos telepiilésľendezési eszkĺizöknek az önkormźnyzat honlap-
j ĺĺn töľténő kozzététe|&ő|

(19012009.(IX.ls.) Korm.rend. 10.$ (l) g) bek.)
4.1.5. tájékoztatást ad a haüílyos telepiilésÍendezési eszktĺzökben foglaltakról, ennek ke-

retében javaslatot tesz a telek beépítésének feltételeire a településkép és az épitésze-
ti örtikség megóvásával és minőségi alakításával kapcsolatban

(1'997. évi LXXWII. tv. 6/A$ (l) a) ab) bek. és |90l2009.(IX.15.) Korm.ľend.
10.S (1) h) bek.)

4.1.6. szakmai konzultlációt biztosít a 4.|.5. pontban meghatźrozott kĺĺvetelmények telje-
sítése érdekében

(|997. évi DO(WII. tv. 6/A$ (1) a) ac) bek.)
4.|.7 . ellátja a Központi Tervtanácsot a helyi építési szabáIyzattal kapcsolatos informácĹ

ókkal
(1901f009.(IX.l5.) Korm.rend. 8.$ h) bek.)



4.l.8. segíti a helyi építészeti- műszaki teManács miĺködtetését, gondoskođk az erue|

ĺĺsszefüggő nyilvantaľtas vezetéséröl
(l90lf009.Gx.15.) Korm.rend. 8.$ g)-h) bek. és 10.$ j)-k) bek.)

4.I.9. ellátja azönkormányzatkultuĺĺílis iirĺikség védelmével kapcsolatos feladatait
(1901f009.(IX.l5.) Korm.rend. 8.$ c) bek.)

4.1.10. előkészíti az önkormányzat helý épitészeti értékek védelmével kapcsolatos szabá-
Iyozásáft, figyelemmel kíséń annak éľvényesülését, gondoskodik az azok.J<a| ĺissze-
ftiggő nyilvantartĺĺs vezetéséről
(|997. évi L)O(VIII. tv.6/A$ (l) a) aa) bek. és l90/2009.(D(.15.) Korm.renđ. 10.$

(l) i) bek.)
4.I.||. előkészíti a keľiilet területén létesíthető rendeltetések körét és a reklĺímok elhelye-

zésére vonatkozó követelményeket meghatĺáľozó ĺinko rmźnyzati dĺjntéseket
(1997. évi L)o(VIil. tv. 6/A$ (1) a) aa) bek.)

4.I.|2. etőkészíti a polgrĺrmester településképi bejelentési eljárĺíssal, településképi véle-
ményezéssel, valamint településképi kötelezéssel kapcsolatos állásfogla|źsát
(|997. évi LXXVIII. tv. 6/A$ (2)-(3)) bek.)

4.I.|3. előkészíti a kerületben közteriileten, illetve köztertiletrő| |źúsző módon elhelye-
zendő művészeti ďkotásokkal kapcsolatos dĺintéseket
(190/2009.(IX.15.) Korm.rend. 8.$ d) bek.)

4.|.I4. résztvesz a keriilet teleptiléspolitikai, településfejlesztési, teleptilés tizemeletetési
és az ingatlanvagyon-gazdrílkodĺási progľamjłĺnak elkészítésében, egyeztetésében,

továbbá azágazati koncepciók kerületet érintő részeinek összehangolásában és vé-

leményezésében
(190/f009.(IX.l5.) Korm.rend. 10.$ (2) bek.)

4.2.15. a szewezeti egységet érintő kozbeszętzésben kĺizreműkcidik és adatot szo|gá|tat, a

szervezeti egységen keletkezett szerződések esetén előkészíti szakmai és a péľz-
iigyi teljesítés igazolást

Városfej lesztési feladatok
4.2.I. Településfejlesztési shatégia kidolgozása, szakmđ felügyelete (pl.: IVS, Település-

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

4.2.2. Teleptilésfejlesztési projektek előkészítése és szakmai képviselete (pl.: Főtér prog-
ram, EUB II, Palotanegyed kĺizlekedés és közteľiilet fejlesztés, Józsefuĺĺrosi pá|ya-

udvar)
(l90l2009.(IX.l5.) Koľm.rend. l0.$ (2) bek.)

4 .2.3, P a|y źzatfi gyeléssel kapc so lato s feladato k e l l átása
4.2.4. Pályźlzatok előkészítése, pá|yźuatíriís, projektmenedzsment - szfüség szerint

együttrniiködve a Hivatal más szervezeti egységeivel (pl.: MNP III közteľtiletek,
Golgota téľi kettőskereszt)

4.2.5. Teleki téri piac fejlesztésének projektszintű szakmai felügyelete
4.2.6. Részvétel a turisztikai stratégiai fejlesztések kidolgozĺásában 4.2.7. Rév 8 zRt.

szakmai felügyelete az újonnan induló projektek esetén

4.2.8. Részt vesz ahivatalon belüli tertileti és települési infoľmációs rendszerek kialakítá-
sábaĺr és szakmailag felügye|i az źryazati részeket-+gyĹittrnfüĺidve a hivatď más

szęrv ezeti e gys é geivel (térinformatika)
(190/2009.(IX.l5.) Korm.rend. 8.$ f) bek.)

4.f ,9. a szervezeti egységet éńntő kozbeszerzésben kĺjzremfüĺjdik és adatot szo|gá|tat
4.2.10. a szervezeti egységen keletkezett szeľződések esetén elkészíti a szakmai és a

péĺuugyi telj esítés i gazolást



3.ad) A helyettesítés rendje és azeze|<heztartoző felelősségi szabályok

Áftalános helyettese: a Váĺosfejlesztési Iroda irodave zetője

Telepiilésképi, teleptilésrendezési, értékvédelemmel kapcsolatos feladatok esetén
helyettese: a Főépítészi lroda iľodavezetője

Teleptilésfejlesztéssel @źiyźvatot projektek) kapcsolatos feladatok ęsetén helyet-
tese: a Városfejlesztési Iroda iĺodavezetője

3.b) Váľosfeilesztési Iľoda . irodavezető

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

2004. évi CXL. törvény a kłjzigazgatLísi hatósági eljĺárĺás és szolgáltatás általĺános
szabályđról
20||. évi CL)O(XIX. törvény Magyaroľszág helyi önkormĺĺnyzatairól
t997. évi LXXVIII. törvény azépítettkörnyezet alakíüásáról és védelméről
253l|997.6II.20.) Kormĺĺnyrendelet az országos településrendezésí és építési kö-
vetelményekľől
| 9 0 / 20 09 .(IX. 1 5. ) Kormĺĺnyrendelet a fő építészi tevékenysé grő 1

19|/2009. (IX.l5.) Kormĺĺnyrendelet azépit{jipan kivitelezési tevékenységről
3.bb) Az iľodavezető által gyakorolt hataskörĺjk (kiadmányozźs), a hatáskör gyakorlá-
sának módja

Az |99I. évi )C(. tV. l39.$, valamint az á||amhá^aľtásľól szóló törvény végre-
hajtásáľól szóló 368ĺ2011. (XII. 3l.) Koľm. ľendelet 52. $ (6) bekezdése a|apjźnaYá-
rosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztá|y Városfejlesztési Irodĺĺhoz kapcsolódó tevé-
kenységre jóváhagyott hivatali költségvetés kiadási e|oirźnyzat terhére 200.000,- Ft
egyedi értékhatĺĺľig az irodavezető kĺitelezettségvállalrĺsľa kijelölt.

Az á||arnhéntartźsról szóló tĺirvény végľehajtĺísĺáról szóló 368/f0|1. (XII. 3l.)
Koľm. rendelet 52. $ (t) bekezdése a|apjźna Vĺĺľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály
Vĺárosfejlesztési kodához kapcsolódó tevékenységre jővźhagyott hivatali ktiltségvetés
kiadĺĺsi e|oirányzat teľhére teljesített kiadások utalvlĺnyozasríra 200.000,- Ft egyedi ér-
tékhatáľi g az ír o đav ezető utalvány ozásr a kij elĺĺ lt.

A kijelölés f0|3. januar |7. napjátől visszavonásig éľvényes.
Feladatait a mindenkori érvényes kĺitelezettségvállalassal, utalványozással, el-

lenjegyzéssel, éľvényesítéssel és szakmai teljesítésigazolĺĺssal kapcsolatos eljárási
rendjéről szóló polgármesteľi-jegyzői utasítasban foglaltak szerint kö,teles eljárni.

3 .b c) Az ir o dav ezető feladatktirei
4.2.I. Településfejlesztési stratégia kidolgozĺásą szakmai feliigyelete (pl.: IVS, Település-

fej lesztési koncepció, KöZterĹilet hasmálati terv)
(19012009.(IX.l5.) Korm.rend. 10.$ (2) bek.)

4.2.2. Településfejlesztési projektek előkészítése és szakmai képviselete (pl.: Főtér pľog-
ram, EUB II, Palotanegyed közlekedés és közteľĹilet fejlesztés, Jőzsęfvźtrosi pálya-
udvar)
(|90l2009.(IX.15.) Korm.ľend. 10.$ (2) bek.)

4.2.3.Pétyźnatťtgyelésselkapcsolatosfeladatokellátasa



4.f .4. Pźiyźuatok előkészítése, páIyázatíĺźs' projekmenedzsment _ sziilĺség szerint
egytittműköđve a Hivatal más szervezeti egységeivel (pl.: MNP III kiizteriiletek,
KEOP projekt stb.)

4.2.5. Teleki téri piac fejlesztésének projektszintiĺ szakmai felügyelete
4.2.6. Részvétel a turisztikai stratégiai fejlesztések kidolgozasában
4.2.7. Rév 8 zRt. szakmai felügyelete az újonnan induló projektek esetén
4.2.8. Részt veszahivatalon belüli tertileti és települési iďormációs rendszeľek kiďakítá-

sában és szakľrailag felügyeli az źryazaťĺ ľészeket-egyiĺttmfüt'dve a hivatal más
szew ezeti egységeivel (térinformatika)
(19012009.(D(.15.) Koľtn.rend. 8.$ Đ bek.)

4.2.9, a szervezeti egységet érintő kł5zbeszeĺzésben közremfüĺidik és adatot szolgáltat
4.2.|0. a szervezeti egységen keletkezett szerződések esetén elkészíti a szakmai és a

p énzjgy i telj esítés igazolźst

3.bd) A helyettesítés rendje és az ezek.heztartoző felelősségi szabályok
Altalĺános helyettese: a miĺszaki menedz.seri feladatokat ellátó ngyintéző
Speciális esetekben: az egyes iigyintézők a saját feladataikkal kapcsolatos

tigyekben helyettesítik.

3.c) Váľosfeilesztésĺ lľoda - üevintéző - vĺĺrosfejlesztési feladatok, projektfeladatok
ę|Iźttása, pénztigyi adminiszhatív feladatok, szaknai előkészítés ek _ 3fő

3.ca) szakmai feladatell źltźsaru vonatkozó legfontosabb jogszabályok felsoľolĺása
Budapest Fővríros VIII. keriilet Józsefuĺĺĺosi onkoľmányzatPźiyáuatiSzabá|yzata
2004. évi CXL. törvény akózígazgatasi hatósági eljrárĺĺs és szolgáltatĺás általános
szabályairő|
20 1 l . évi CDO(XIX. törvény Magy arorszĘ helyi ĺĺnkoľm átny zatairő|
1997 , évi L)O(VIII. törvény az épitett ktinryezet alakításáÍól és védelméről
t90 ĺ2009.(x'. l 5.) Kormrínyľendelet a ťoepitészi tevékenységről

3.cb) Azugyntéző áltď gyakorolt hatásktirĺik (kiadmrányozás), a hataskör gyakoľlásá-
nak módja

- nincs

3 .cc) Az ngyintézo feladatkĺjrei
4.2.|. Településfejlesztési stratégia kidolgozrĺsą szakmai felügyelete (pl.: IVS, Település-

fejlesztési koncepció, Közteriilet haszľlalati terv)
4.2.2. Településfejlesztési pľojektek előkészítése és szakmai képviselete (pl.: Főtér prog-

ram, EUB II, Palotanegyed közlekedés és kiiztertilet fejlesztés, Józsefuiírosi páiya-
udvar)

4 .2 .3 . P áiy ázatfi gyelésse l kapcso lato s fe l ad atok ellát.ĺsa
4.2.4. Pá|yánatok előkészítése, páIyázatínĺs, pĺojektmenedzsment - sztikség szerint

együttľnÍĺktidve a Hivatal más szervezeti egységeivel (pl.: MNP III kdzterĹiletek,
KEOP projekt, stb.)

4.2.5. Teleki téri piac fejlesztésének projektszinnĺ szakmai feltigyelete
4.2.6. Részvétel a fuľisztikai stratégiai fej lesztések kidolgozásában
4.2.7. Rév 8 zRt. szakmai feliigyelete az újonnan induló projektek esetén

4 .2.9 . a szeru ezeti e gysé getéľintő kö zb e s zęrzésbęn közremfü ödi k é s adatot szo| gá|tat
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4.2.|0. a szenĺezeti egységen keletkezett szerződések esetén előkészíti a pénztigyi és a
szakmai teljesítés igazolást

3.cd) A helyettesítés rendje és az ezekhez tntoző felelősségi szabĺílyok
Az ügyintézőt valamennyi feladatában az irodavezető helyettesíti.

3.d) Váľosfeilesztésĺ lľoda - ĺiwintéző - mĺiszakĺ menedzser

3.da) szakmai feladatellátasára vonatkozó legfontosabb jogszabályok felsorolasa {tĺir-
vénytől tinkormányzati rendeletig}

2004. évi CXL. törvény a kozigazgatźsi hatósági eljĺáĺás és szolgĺíltatás általrínos
szabályairól
20||. évi CDo(xtX. tĺiľvény Magyarország helyi ĺĺnkoľmanyzatairól
L997. évi Dowlil. törvény azépítettkömyezet alakításaról és védelméről
I90/2009.(IX. 1 5.) Kormĺínyrendelet a ťoépítészi tevékenységről
19|/2009. (Ix.15.) Kormĺĺnyrendelet azépítĺlipan kivitelezési tevékenységről

3'db) Az ugyintéző által gyakorolt hatlĺsköriik (kiadmźnyozás), a hatĺĺskör gyakoľlrĺsá-
nak módja

. kivitelezéseken az építési naplóban bejegyzések feltigyelete a feladatkĺirébe
1artoző esetekben

3.dc) Az ügyintéző feladatkörei
4.2.2. Részvétel a településfejlesztési projektek köztil az épitési beruhrázásokkal kapcsola-

tos előkészítési munkak elvégzésében (közbeszerzési és beszeľzési dokumentumok
előkészítése, kiétékelése, lebonyolítĺása), a projektek megvalósulrĺsa során szakmai-
lag felügyeli a kivitelezést,benlhźzői képviseletben eljiíľ, stb.)

4.2.5. Teleki téri piac fejlesztésének megvďósulĺĺsa soriín a kivitelezés szakmai felügyele-
te

4.2.9. aszervezeti egységet érintő kozbeszeruésben közreműködik és adatot szo|gźtItat

3.dd) A helyettesítés ľendje és az ezek.heztartoző felelősségi szabĺĺlyok
Azngýntézőtvďamennyifeladat"íbanazlrodavezetőhelyettesíti.

3.f) Főépítészi lroda - irodavezető

3.fa) Az irodavezető szakmai feladatellátĺĺsára vonatkozó legfontosabb jogszabályok
felsoroliĺsa

2004. évi CXL. törvény a kijzigazgatLási hatósági eljĺírĺĺs és szolgáltatás általános
szabályaiľól
20||. évi CDo(Xx. tĺiľvény Magyarorszag helyi önkoľmanyzatairő|
|997. évi LXXVIII. törvény azépitettkĺimyezet alakíüásrĺľól és védelméről
25311997.(XII.20.) Koľmĺínyrendelet az országos településrendezési és építési k<i-

vetelményekľől
25212006. (XII.7.) Kormĺínyrendelet a településrendezési és építészeti tervtaná-
csokról
|90/z009.(IX. l 5.) Kormányrendelet a főépitészi tevékenységről



3|4lf012.6l.8.) Konnányrendelet a településfejlesztési koncepciórőI, az integrált
településfejlesztési sfiatégiaľól és a telepiilésrendezési eszktizökről, valamint egyes

teleptilésľendezési sajátos jogintézményekről
5Iĺ20|1.(x.l9.) ĺink. rendelet a helyi építészetĹműszaki tervtanács létrehozásaról
és mfüödtetéséről
52l20I1.(x.19.) <ink. rendelet a helyi éľtékvédelemĺől
5/2013.(II.10.) önk. rendelet az építésliggyel iisszefüggő egyes helyi önkoľmány-

' zati hatósági eljĺírĺísok ľészletes szabáIyalrőL
5512013.{J*II.20.) iink. renđelet a rekliĺmok, reklámberendezések és cégérek elhe-

lyezésének szabĺĺlyairól

3.Íb) 
^z 

irodavezető által gyakorolt hataskörök (kiadmĺányozás), a haĺískĺjr gyakorlá-
sának módja

Az I99I. évi )oĹ tv. l39.$, valamint az á||arnhźztntásról szóló tciľvény végre-

hajtĺĺsĺáról szóIó 36812011. CXII. 31.) Koľm. rendelet 52. $ (6) bekezdése a|apján aYá-
rosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztźůy Városfejlesztési hodához kapcsolódó tevé-
kenységľe jóvĺĺhagyott hivatali költségvetés kiadási e|oirányzat terhére 200.000'- Ft
egyeđi értékhatárig az irodavezető kötelezettségvállalĺĺsra kijelcilt.

Az áiIamhéztartĺísról szóló törvény végrehajtásĺáról szóló 36812011. (xII. 31.)

Koľm. rendelet 52. $ (l) bekezdése a|apjźna Vĺĺľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály
Varosfejlesztési hodĺához kapcsolódó tevékenységre jóvahagyott hivatali k<iltségvetés

kiadási elóirányzatterhére teljesített kiadasok uta|ványozźsráľa 200.000,- Ft egyedi ér-

tékhatárig az itođavezető utalvány ozásta kijelĺilt.
A kijelölés 2013. janu.áĺ 17. napjátől visszavonĺísig érvényes.
Feladatait a mindenkori érvényes kcitelezettségvállďrĺssal, utďvĺĺnyozással, el-

lenjegyzéssel, érvényesítéssel és szakmai teljesítésigazolással kapcsolatos eljarási
rendjéről szóló polgármesteń-jegyzői utasításban foglďtak szeľint köteles eljárni.

3.fc) Az iľodavezető feladatkĺirei
4.IJ. A helyi önkoľmanyzat építésiigyi feladaüíval kapcsolatos döntések előkészítése,

kĺjzľemfüödés a polgĺíľmester feladatkörében felmeľĹilő építésügyi feladatokban
4.|.2. a kertilet helyi építési sz'abźlyzatrínak és teleptilésľendezési terveinek előkészítésé-

vel, feltilvizsgálatával összefüggő felađatok ellátása
4.I.3 . nyilvantart ást vezet a telepiilésľenđezési eszközökről
4.|.4. gondoskodik a hatályos telepiilésrendezési eszkĺizöknek az önkormźnyzat honlap-

j án tdľténő kozzététe|érő|
4.I.5. tájékoztatélst ad a hatĺílyos településľendezési eszközĺikben foglaltakľól, ennek ke-

retébenjavaslatot tesz a telek beépítésének feltételeire a településkép és az építésze-

ti örökség megóvasával és minőségi alakítĺísával kapcsolatban
4.|.6. szakmai konzultációt biztosít a 4.I.5. pontban meghatźtĺozott k<ivetelmények telje-

sítése éľdekében
4.I.7. e||átja a Kĺizponti Tervtanácsot a lrelyi építési szabá|yzalta| kapcsolatos informácĹ

ól.kal
4.1.8. segíti a helyi építészetĹ miĺszaki teľvtanács mfüĺidtetését, gondoskodik az ezze|

összefüggő nyilvántaľtrás vezetéséről
4.I.9. ellátja az tinkoľmĺĺnyzat kultuľális örĺikség védelmével kapcsolatos feladatait
4. 1 . 10. előkészíti az otkormźnyzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabá-

Lyozźĺsáú, figyelemmel kíséľi annak érvényesülését, gondoskodik az azok,ka| <ĺssze-

fiiggő nyilvĺíntaľtas vezetéséről



4.t.|7. előkészíti a keriilet területén létesíthető ľendeltetések körét és a ľeklámok elhelye-
zéséte vonatkozó kĺivetelményeket meghaüĺľozó iinkormrínyzati dĺintéseket

4.|.t2. előkészíti a polgĺármester telepiilésképi bejelentési eljárrĺssal' teleptilésképi véle-
ményezéssel, valamint településképi k<itelezéssel kapcsolatos állásfogla|asáLt

4.|.|3. előkészíti a keriiletben közterületen, illetve közterületrőI |átsző módon elhelye-
zendő miivészeti alkotásokkal kapcsolatos döntéseket

4.|.14. tészt vesz a kertilet teleptiléspolitikai, telepiilésfejlesztési, telepiilés tizemeletetési
és az ingatlanvagyon-gazdálkodási progľamjának elkészítésében, egyeztetésében,
továbbá az ágazati koncepciók kerĹiletet érintő részeinek összehangolasában és vé-
leményezésében

4.2.t5. aszervezeti egységet érintő kozbeszetzésben közremfüödik és adatot szo|gźůtat
4.2.t5. a szewezeti egységen keletkezett szerződések esetén előkészíti szakmai és a

pénzugy i telj esítés igazolást

3.f(ĺ) A helyettesítés ľendje és az ęzek'heztartoző felelősségi szabályok
Az egyes ügyintézők a saját feladataikkal kapcsolatos ügyekben helyettesítik.

3.g) Főépítészĺ lľoda - ĺieYintéző - adminisztráció

3.ga) szakmai feladatellźltźséravonatkozó legfontosabb jogszabályok felsorolása
2004. évi CXL. töľvény a kĺzigazgatasi hatósági eljarás és szolgáltaüĺs általános
szabát|yairő|, 2011. évi cDoilIx. tdrvény Magyaroszághelyi <ĺnkoľmányzatairőI
|997. évi L)o(Vm. törvény az épített kömyezet alakításaról és védelméről
253lL997.(XII.20.) Kormiínyrendelet az orszĄos telepiilésrendezési és építési kĺi-
vetelményelĺől
25212006. (XII.7.) Kormiínyrenđelet a telepiilésrendezési és építészeti teľvtaná-
csokľól
t90 12009.(IX. l 5.) Kormányrendelet a foépítészi tevékenységről
3|4l20I2.(xI.8.) Kormĺínyrendelet a teleptilésfejlesztési koncepcióró|, az integrá|t
teleptilésfejlesztési stratégiáľól és a teleptilésrendezési eszközökĺől, vďamint egyes
településrendezési saj átos j ogintézményekĺől
5 t 1201 1 .(x. l 9.) ĺink. rendelet a helyi építészetĹműszaki tervtanács létrehozĺsáról
és mfüödtetéséről
52120|1.(x.19.) ĺĺnk. rendelet a helyi értékvédelemről
5l20L3.(I.I0.) önk. rendelet az építéstiggyel összefüggő egyes helyi önkoľmrĺny-
z-atihatősáryieljáłásokrészletesszabźiyairő|
55120|3.C{.II.20.) ĺĺnk. rendelet a reklámok, ľekliímbeľendezések és cégérek elhe-
lyezésének szabály air ő|

3.gb) Az ügyintéző által gyakoľolt hatáskĺjľök (kiadmźnyozás)' a hataskör gyakorlásá-
nak módja
- nincs

3 . gc) Az ugy:ľltézó feladatkĺjrei
. Ellátja az igyosztÍlLy adminiszhációs feladatait (iktaaás, postázás, jelenléti és tĺívolléti
napló vezetése)

- segíti azugyosztá|yvezetőtaszervezeti egység źitaLkészitettvagy aszervezeti egység
közremfütidésével készített képviselő-testiileti, bizottsźryi előterjesztések, az előtedesz-



tésekről szóló hatĺírozatok, valamint a|ejárt hafuľidejű hatĺĺrozatokról szóló jelentések
évenkénti bonüĺsban töľténő nyilvantartasĺĺban

4.I.3. nyilvrántaľŁíst vezet a telepiilésrenđezesi eszkĺjzökľől
4.|.7. segíti a helyi építészeti- műszaki teĺvtanács működtetését, gonđoskodik az ezzel

összefiiggő nyilvĺĺntartĺĺs vezetéséről
4.I.9. gondoskodik a helyi építészeti értélcve,delemmel összefüggő nyilvĺĺntartĺás vezetésé-

ről
4.I.I2. előkészíti a polgármester teleptilésképi bejelentési eljĺáľássď kapcsolatos állasfog-

lalrĺsát
4.1.10. előkészíti az örkotmźnyzat helý építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabép

|yozálsźtt, figyelemmel kíséri annak érvényesülését
4.2.15. aszervezeti egységet érintő kozbęszerzésben ktĺzremfüi'dik és adatot szolgáltat

3.gd) A helyettesítés rendje és az ezekheztartoző felelősségi szabályok
Az ngýntézőt a településképi eljĺánásokért felelős ügyintéző helyettesíti'

3.h) F'őépítészi lľoda - ügyintéző - településképi eliárások

3.ha) szakmai feladatel|átásáĺavonatkozó legfoniosabb jogszabályok felsoľolása
2004. évi CXL. törvény akozigazgatźsi hatósági eljrárrás és szolgáltatĺĺs általános
szabźiyairől
20|,I. évi CLXXXIX. tĺiľvény Magyarország helyi iĺnkormányzataiľól
1997. évi L)ONIII. törvény azépítettkörnyezet alakítĺĺsaľól és védelméről
253 l |997 .(XII.20.) Koľmányľend e|et az oľszágos településľendezési és építési kĺi-
vetelményekről
25212006. (XII.7.) Kormányľendelet a telepiilésrendezési és építészeti teľvtaná-
csokról
|90 12009.(IX. 1 5.) Koľmányrendelet a főépítészi tevékenységről
3l4l20|2.(XI.8.) Kormlínyľendelet a teleptilésfejlesztési koncepcióróI, az íntegrźit
teleptilésfejlesztési stratégiĺíról és a településrendezési eszkĺiztikről, valamint egyes
telepiilésren dezési saj átos j ogintézményekről
5ll20|l.(tX.l9.) <ink. ľendelet a helyi épitészeti-műszaki teManács |étrehozásźlrő|

' és mfüödtetésérőI
5fl20ll.(x.l9.) önk. ľendelet a helyi éľtékvédelemľől
5l20I3.(I.l0.) önk. rendelet az építésüggyel összefüggő egyes helyi ĺinkormĺĺny-
zatihatőséryieljárasokrészletesszabźůyairő|
55|2013,(XII.20.) ĺink. ĺendelet a reklrímok, reklámberendezések és cégérek elhe-
lyezésének szab źiy afu ő|

3.hb) Az ngyintéző által gyakorolt haüískĺirök (kiadmźnyozźs), a hatáskör gyakoĺlrísá-
nak módja
- nincs

3.hc) Az ügyintéző feladatköręi
- r észt v ęsz az Ĺigyfélfo gadĺísban

4.Iil. előkészíti a kerület teľĹiletén létesíthető rendeltetések kĺirét és a reklĺámok elhelye-
zésére vonatkozó követelményeket meghat źltoző ĺinkormĺínyzati döntéseket

4.I.I2. előkészíti a polgĺĺrmester településképi bejelentési eljárással, településképi véle-
ményezéssel, valamint településképi kötelezéssel kapcsolatos ĺĺllrásfoglalását
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4.l.13. előkészíti a keľiiletben közertileten" illefue ktiztertiletrő|láltsző módon elhelye-
zendő műveszeti alkoŁĺsokkal kapcsolatos döntéseket

4.I.|4. részt vesz a keľület telepiiléspolitikai, telepiilésfejlesztési, telepĺilés tizemeletetési
és az ingatlanvagyon.gazdálkodĺĺsi pľogramjanak elkészítésében, egyeztetésében,
továbhĺ az ágazati koncepciók kerĺiletet éľintő ľészeinek összehangolĺásában és vé.
leményezésében

4.2.|5. a szsr-lezstl egységet éÍintő kozbeszeĺzésben közremfüödik es adatot szolgáltat

3.hd) A helyettesítés ľendje és az ezeh'heztartoző felelősségi szabályok
Az Ęýntézőt az irodavezető helyettesíti.

3.i) ľ.őépÍtészĺ lroda - üeľintéző . telepÍilésľendezés. éľtélrvédelem

3.ia) szakmai feladatel|átźsźra vonatkozó legfontosabb jogszabrĺlyok felsorolĺása {tĺir-
vénýől önkoľmrĺnyzati ľendeletig}

2004. évi CXL. t<ĺrvény a kizigazgatĺási hatósági eljĺárás és szolgáltatrás általanos
szabrílyairól
20|I. évi CLXXXIX. töľvény Magyaĺország helý önkoľmanyzataiľól
|997. évi L)O(VIII. ttirvény az építettkĺirnyezet alakításáról és védelméről
f53 l |997 .6II.20.) Kormányľendelet az országos telepiilésľendezési és építési kĺi-
vetelményekrő1
f52lf006. (xII.7.) Koľmĺányrendelet a telepiilésrendezési és építészeti tenĺaná-
csokról
190lf009.(IX. l 5.) Kormányrendelet a főépitészi tevékenységről
3|4|20I2.(XI.8.) Kormrányľendelet a telepĹilésfejlesztési koncepcióľő|, az integrált
telepiilésfejlesztési stratégiĺíról és a teleptilésrendezési eszközökről, valamint egyes
teleptilésrendezési saj átos jogintézményekľől
5tl20l1.(x.19.) önk. rendelet a helyi építészeti-miĺszaki tęrvtanács |étrehozásárő|
és műkiiđtetéséről
52120| 1.(DĹ 1 9.) önk. rendelet a helyi értékvédelemĺől
5/20l3.(I.l0.) önk. ľendelet az épÍtéstiggyel cisszefüggő egyes helyi ĺĺnkormány-
zatihatősálgseljaľásokrészletesszabályairőI

3.ib) AzĘýntéző által gyakorolt haüískörök ftiadmźnyozÁs), a haüískör gyakorlásá-
nak módja
- nincs

3.ic) Az ugyiĺtéző feladatkörei
- tésztYesz az ügyfélfogadĺĺsban

4.IJ. A helyi ĺinkormányzat építésiigyi feladatával kapcsolatos dĺintések előkészítése'
kĺizremfüĺidés a polgĺáľmesteľ feladatkörében felmerülő építésiigyi feladatokban

4.|.2. a keľület helyi építési szabá|yzatźnak és településrendezési terveinek előkészítésé-
vel, felülvizsgálatával összefüggő feladatok ellátĺĺsa

4.I.4. gondoskodik a hatályos településrendezési eszkoziiknek az ĺinkormányzat honlap-
j án tdrténő kijzzététe|érĺĺ|

4.|.5. tźýékoztatźst ad a hatályos településrendęzési eszközĺikben foglaltakról, ennek ke-
retében javaslatot tesz a telek beépítésének feltételeire a telepĺiléskép és az épitésze-
ti öľökség megóvásával és minőségi alakításával kapcsolatban

4.|.6. szakmai konzultációt biĺosít a 4.|.5. pontban meghatźnozott követelmények telje-
sítése érdekében
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4.I.7. ellátja a Központi Tervtanácsot a helyi építési szabáůyzattal kapcsolatos informáci.
ókkal

4.|.9 el|átjaaz önkormiĺnyzat kulfurális ĺirökség vedelmével kapcsolatos feladatait
4.2.|5. aszewezeti egységet érintő kozbeszerzésben kiizremfüödik és adatot szolgáltat
4.2.|6. a szervezeti egységen keletkezett szeruődések esetén előkészíti szakmai és a

pénzügyi telj esítes igazolást

3.id) A helyettesítés rendje és az ezek.heztartoző felelősségi szabályok
Az iigýnté zőt az irodavezető helyettesíti.

4. A szeffezeti ewség szenezeti ábľáia (grafikus)

5. Az ütvosztálv munkarendie (a Hivatal dolgozóinak általános munkaľendie szeľint):

hétfőn
kedden
szeľdán
csütöľtökön
pénteken

0800 - l8W óľáig
0800 _ 16m óníig
0800 - l630 óráig
0800 _ 16m óĺáig
0800 - 1330 óníig

A ledolgozott munkaidő nyilvĺĺntartása és ellenőľzése céljábó| az ugyosztźtly jelenléti naplót
vezet. A jelenléti naplóban fel kell tiintetni a munkába rállas és a ĺrrunkábó| tźxozás pontos
idejét. A jelenléti napló vezetéséért azugyosztá|yvezető ráltal megbízottszeméIy a felelős.
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Az iigyosztá|y do\gozői a Hivatal épiiletében a munkaidőnttú az ügyosztályvezető engedé-
lyével, hétvégén _ előzetes ínĺsbeli bejelentés mellett _ a jegyző engedélyével tartózkodhat-
nak.

A munkahelyéről önhibáján kívĹil távot taľtózkodó dolgozó akadályoztatĺásanak tényéről hala-
déktalanul köteles az ügyosztályvezetőt éľtesíteni.

A betegségről szóló orvosi igazoLast a dolgozó munkába áIlasa első napján kĺiteles a személy-
zeti vezęt(5nek átadni. Azáúzrdás e|őtt az utolsó munkába töltött nap időpontját az ĺigyosztáLy-
vezetőnek atétpp&:ľ;es lapon le kelligazolnia.

6.Az Íĺgyosztálv ĺigyfélfogadásĺ rendi e

Ügyfélfogadĺĺs ideje: a Hivatal általĺínos tigyfelfogad.ĺsi rendje szerint a Foépitészi Iroda

munkatarsai részt vesznek az iigyfelfo gadĺísban

Ügyfélfogadás helye: 1082 Budapest Baross a. 63-67.

Soron kíviili ügyfrlfogadĺĺs rendje: esetileg e|óre egyeztetett időpontban az iigyosztály mun-
katarsai az igyosztźiy műkiidési helyén is tartanak tigyfélfogadást.

7.Értekezletek ľendie:
AzÜgyosztźiyvezető minden hétfőn 14 órakor taĺt értekezLetet az irodavezętők részére.
Az Irodavezetők minden keddęn 16 órakor tartanak értekezletet ahozzájvktartoző ügyintézők
tészétę.

8.KiiIső kancsolattartás:

Az iigyosztáiy do|gozőit az źi|ampolgárokkal, az önkormĺínyzati és mĺĺs kĺilső szervekkel,
intézményekkel és ga7ÄasźL9i tĺíľsaságokkal való kapcsolattartásban a kultunĺlt, hatékony,
gyoľs ügyintézésre való törekvés, valamint a segítő szándék kell, hogy jel|emezze.

A hivatali dolgozók külső kapcsolattaľtĺĺsĺínak köÉt és rendjét - ideértve a képviselő-
testiilettel, a bizottságokkď vató kapcsolattartast is _ a jegyző źĺIlapítja meg és az úgyosztály
ügyrendj ében, illefue a munkaköń leínásokban sz-abźiyozza.

Az ugyosztá|yvezeto feladatköľében eljárva kĺizvetlen kapcsolatban állhat az önkormányzat
intézményeivel, gazdasági tĺírsaságaival. Enrrek során jogszabályban, ö'nkormányzati hatiíľo-

zatban, munkáltatói diintésben meghatározott adatszolgĺáltatrĺst kérhet és adhat.

Az e||enőrzésľe jogosult feliigyeleti és kiilső szervekkel, a jegyzo és a polgrĺrmesteľ taľtja a

kapcsolatot, illetve esetenként dönt a kapcsolatüaľtó személyéľől.

9. Záľó rendelkezések

Jelen tigyrend a Budapest Főviíros VIII. keriilet Józsefuĺĺrosi onkormźnyzat Képviselő-
testtilete źltal .../20I4. (.......) szĺĺmú hatźnozattal elfogadott, a Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet

Józsefuiírosi Polgírmesteri Hivata| Szervezeti és Mfüödési SzabĺíIyzatának 1. szamú fiiggelé-
ke.

A szęrvezeti egység aktualizált tigyrendjét az abban sztikségessé vźit vźitońatast kĺjvető 60

t3



napon beltil csatolni köteles a fiiggeléłfiez.

Jelen tigyrend a jóváhagyását követő napon lép hatrilybą és a szewezeti egységnek illetve
j o gel ődj e inek korábbi ügyrendj e hata|y źú veszti.

Budapest, 2014.

|Jgyosná|yvezet(5

A Városfej lesztési és Főépítés zi |J gy osnéiy ügyľendj ét j óváhagyom :

Danada-Rimán Edina
jegyző
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