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1.a) Szervezeti egység megnevezése:

Budapest Főviáros VIII. keriilet Józsefuarosi Polgáľmesteń Hivatal Hatósági Ügyosĺály

1.b) A szelvezetĺ egység címadatai:

Mtĺködési helye: Bp. Főváros VIII. ker. Józsefulĺĺosi Önkormĺĺnyzat
Polgáľmesteľi Hivatal

1082 Budapest, Baross utca63-67

Levélcíme: 1082 Budapest, Baľoss utca63-67

Hatósági Ügyosĺály

Igazgatási Iľoda

Anyakönyvi lroda

ÉpíÉsĹigyi Iroda

telefon szźtm 459 f|64 fax szím: 459 2185
email cím: hatosag@jozsefuaros.hu

telefon szźmt:459 2164 fax szĺm: 459 2|85
email cím : igazgatas@jozsefu aĺos. hu

telefoď szäm:459 -f265 fax:459 2240
email cím: anyakonyv@jozsefuaľos.hu

telefon szám: 459226 fax:459 2234
email : epites@j ozsefu aro s.hu

1.c) A szeruezeti egysée iogállása:

A Hatósági LJgyosztály nem önálló jogi személy.

2. A szeruezeti egYsée általános feladat. és hatáskiire:

Az igyosztá|y jegyzői hatósági _ kivételesen önkormźĺnyzati hatósági - hatáskörben eljáró
szerv ezeti egység. Feladatait harom iľodáľa tago|tn v égzi
_ jegyzoi kereskedelmi hatósági, jegyzői környezetvédelmi, jegyzői állatvédelmi, jegyzői
biľtokvédelmi, a fakivágási ügyekben önkormanyzati hatősági jogkörben
. jegyzői hagyatéki hatĺáskörben, illetve anyakönywezetői feladatokat lát el,
- jegyzői építésügyi hatósági feladatokat lát el.

3. A Hatĺísági ÜgYosztály engedélyezett létszáma tevékenységek szeľĺnti bontásban. az
azokhoz tartĺizó feladat- és hatásktiľłikkel :

3 .a) Az ugyosztéi:łv ezető

3.n) Az ĺigyosztályvezęto szakmai feladatel|átására vonatkozó legfontosabb jogsza-

bályok felsoľolása



3.ab) Az iigyosztályvezető źiltal' gyakorolt haüáskörök ftiadmĺányozźs), ahataskĺiľ
gyakorlasának módja

A kiadmĺłnyoz,ás,akiadmanyozĺs és azaláíĺás rendjéről szÍiő I0/2a13. (X.zI.)
sz. jegyzői

utasítĺĺs III. részében foglaltaknak megfelelően történik.

3.ac) Az tlgyosztá|yvezető feladatkĺirei:
A harom iĺodĺát összefogó szervezeti egység inĺnyÍtója és vezetője az ugyosztźt|yvezrtő. Az
ügyosztályvezntő sz-ewezi és ellenőrzi az ügyosztłály munkáját, aziigyosztźtlyvezetőnek kooľ-
dinłíciós tevékenysége és felügyeleti jogktĺre vaÍI azIgazgatasi Irodą az Anyakönyvi lľoda és
az Epítésiigyi lroda tekintetében.

Konkľét feladatok:
- A jogszabályokban foglaltak szerint biztosítja a szervezeti egységét érintő szakmai

feladatok j ogszenĺsé gét, e|lźttźsát.
. A Polgĺármesteri Hivatal mindenkori hatĺĺlyos Szervezeti és Mfüödési Sz'abáiyzata"

valamint a belső normák alapjĺán ellátja asz-ervezeti egységét éľintő vezptői és inínyĹ
tói feladatokat.

- Szakteľtiletét érintően előkészíti.előkészítteti a képviselő-testiileti/bizottsagi előter-
jesztéseket és részt vesz aképviselő-testĺilet és az illetékes bizottsĺágok ülésein;

. Előkészíti a szervezeti egységet éľintő önkormányzati kitĺintetés (Józsefuĺírosi
Aĺanykoszoru) adomĺĺn y ozását.

3.ad) A helyettesítés rendje és az eze|łheztaĺtoző felelősségi szabrílyok

Azigyosztáůyvezetőáltalánoshelyetteseazlgazgatásilrodavez.etoje.

3.b) Ieazeatási lrodavezető

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

- a köňgazgatźsi hatósági eljáľrás és szolgáltatĺís áltatĺĺnos szabrílyairól szóló
2004. évi CXL. tv.
- a szolgláltaüĺsi tevékenység megkezdésének és folytaĹásanak általĺĺnos szabá-
lyaiľól sző|őf009. évi DO(VI. tv.
. akereskedelemĺől szóló 2005. évi CLXN. tv.
- atĺársashĺĺzakĺól szóló 2003. évi C)oo(II. tv.
- apolgríri törvényk<inyvről szóló 2013. évi V. tv.
- a ktirnyezet védelmének ĺíltďńnos szabályaiľól szóló 1995. évi LIII. tv.
- ahulladékľól szćiő20L2. évi CL)O(XV. tv.
- az élelmiszerlancľól és hatósĺĘi felĘyeletéľől szóló 2008. évi xLvI. tv.
- azállatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi )O(VIII. tv.
- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.
(IX.29 .) Korm. rende let
- a szílláshely-szolgáltatłĺsi tevékenység folytatísĺínak részletes feltételeiről és a
szĺlláshely-Ílzeme|teksi engedély kiadĺĺsának rendjéről szőIő23912009. Cx.20.) Korm.
rendęlet



. a nem ĺizleti celú közösségi, szabadidós szĺI1ashely-szolglíltatlĺsról szóló
t73/f003. (x.28.) Koľm. rendelet
. a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható
egyes termelő és egyes szo|gáltatő tevékenységelaől, valamint a telepengedélyezés
rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57ĺ20|3. (II.27.) Korĺn. ľendelet
' a vĺísĺíľokról, a piacokľól, és a bevĺĺsĺłrlóközpontokról szćiő 5512009. (III.13.)
Korm. rendelet
- a zsnés, tiĺncos ĺendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló
23l20Il. (III.8.) Korm. ĺendelet
- a kedvtelésből taĺott állatok taÍtásáÍól és foľgalmazjlsźItő| sző|ő 4|120|0.
(II.26.) Koľm. rendelet
- azállatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 33412006 CXII.23.) Korm. rendelet
. a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabźiyairől szóló f84l2007 ,

6.29.) Korm. rendelet
- akĺirnyezetÝedelmi, természetvédelmi,vizÍigyihatósági és igązgatási feladato-
kat ellátó szeľvek kijeliiléséről szóló 34712006, (xII. 23.) Korm. ľęndelet
. az országos településľendezési és építési követelményekről szóló f53ĺI997.
(XII. 20.) Korm. ľendelet
- afźsszárűnövényekvéđelméről sző|ő34612008. CXII.3O.)Koľm. rendelet
- a jegyző hatáskörébe tafioző birtokvédelmi eljrĺľasról szóló 22812009. (X.16.)
Korm. rendelet
- a vizgazdálkodasi hatósági jogkör gyakorlásaĺól szóló 7fl1996. N. 22.) Korm.
rendelet
- ata|éitdolgok tekintetében követendő eljárásról szo|ő 20t3. évi V. fu.
- a környezeti zaj- és rezgésteĺhelési haüĺréľtékek megállapításaról szóló
2712008. CXII. 3.) KvVM-EĹIM egyĹittes ľendelet

a zajkibocsátási hataréľtékek megállapíĹásának, valamint a zaj- és ľezgéskibo-
csátĺís ellenőľzésének módjĺíľól sző|ő 9312007. (xII. 18.) KvVM rendelet
- aztizletek éjszakai nyitvataľĺĺsi rendjéről szóló Budapest Főviíros VIII. keľület
Józsefuĺĺros onkormĺnyzat Képviselő-testiiletének 45/2008. (IX.12.) sz. önk. rende-

lete
- a Józsefuiíľosban adomĺínyozható kitiintetéselaől szóló 1I/2006. (III.I0.) sá-
mli Budapest Józsefuáľos onkoľmanyzati rendelet

a zaj és rezgesvédelem helyi szabá|yozźsarő| szőIó 2812003. (V. 14.) sz. Bu-
dapest Fővĺíros VIII. kerĺilet Józsefuĺíĺosi onkoľmĺínyzati rendelet
. ajózsefuĺáĺosi teľmészeti környezet védelméről sző|ő 28/2014. (VII.101.) Bu-
dapest Fővaros VIII. kęrtilet Józsefuĺĺrosi onkormlĺnyzat rendelete

a kÓzteľiiletek, ingatlanok rendjéről és a końísztasźryań| szolLő 6212007

CxI.13') Budapest Fővĺĺros VIII. keľiilet Józsefuarosi onkoľmĺĺnyzati rendelet

3.bb) Az irodavezető źital- gyakorolt.haüáskörök (kiadményozás), a hatĺĺskör gyakorlá-
sanak módja

A kiadmrínyozÁs, a kiadmrínyozźs és az aLátírás ľendjéről sző|ő |0l20I3. 6..f|.)
sz. jegyzői utasíüás III. részében foglaltaknak megfelelően történik.

3 .bc) Az ir o dav ezrtő feladatkörei

. általĺĺĺros vezetőífeladatok ellátrása

7.2.4
7.2.5



7.2.I4. azirodatevékenységét érintő ügyktirben beadványok kivizsgálásą hatósági el-
jáľasok lefolytaĺása
7.2.|7. a helyi rendelet, a KT és a bizottsági előteľjesztések előkészítése

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

A kiadmĺínyozás, a kiadmĺĺnyozás és az aláírĺís ľendjéről sző|ó l0ĺ20l3. cX.21.)
sz. jegyzői utasĺtás rV. 4) pontjában foglaltaknak megfelelően töľténik.

3.c) Az üeyĺntézők munkakłirei és az azokhoz taľtozó feladat. és hatásktiľtik
(személyenkénti bontásban)

- kereskedelmi ugyintéző: ipari-keľeskeđelmi, szílláshely szolgá|tatői tevékenységet
folytatók, piacot vasĺáĺok és bevásĺĺrlóközpontok nyilvántaľtásba vétele, engedé|yezé-
se, zenés tancos rendezvények engedélyezése, hatósági eljaľrísok lefolytat,ása jegyzői
kereskedelmi hatósági Ĺigyekben

- biľtokvédelmi tigyintéző : kéľelem a|apjan jegyzői birtokvédelmi eljáĺasok lefolytatá-
sa

- állatvédelmi ťigýntéző : kéľelem alapjan állatvédelemmel, ĺĺllattaľtiíssal kapcsolatos
elj ĺĺľások lefolytatása

- kö,rnyezetvédęlmi ťigyintézÍĺ : zajhatźnérték megállapítása, nem köĺertileti hullađék
elszállíĺĺsával és ĺártďmatlarlitáľiźLval kapcsolatos feladatok, fas- és fasszáľu növények
védelme, paľlagffi elleni közéľdekű védekezés, vízgazdźikodĺíssal kapcsolatos jegyzoi
hatósági feladatok

- taláit tríľgyakkal kapcsolatos ugyintéző: ktiaeľületentallátlrttĺľeyak nyilvrántartasba vé-
te|e, jegyz-oktinyv készítése, ata|á|ttźlrgyak őrzése' tulajdonos részérę kiadasą értéke-
sítés előkészitése

3.ca) szakmai feladatellźúésźra vonatkozó legfontosabb jogszabályok felsorolása {tcĺr-
vénytől cinkoľĺnĺínyzati rendeletig}

Kereskedelem:
aközigazgatźsi hatósági eljarás és szolgáltatiĺs általános szabályairól szóló f004. évi
CXL. tv.
a szolgĺíltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának ĺĺltalĺános szabályaiľól
szőlő 2009. évi L)O(VI. tv.
a kereskedelemĺől szóló 2005. évi CLXIV. tv.
a taľsashazakól smló 2003. évi C)ooilII. tv.

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szőlő 21012009. (IX.29.)
Korm. rendelet
a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatĺĺsźnak ńsz|etes feltételeiĺől és a szźi-
láshely-iizemeltetési engedély kiadĺĺsanak rendjéről sző|ő 23912009. (x.20.) Korm.
rendelet
a nem Ĺizleti celú kĺĺzĺĺsségi, szabadidős szíllĺáshely-szo|gőltatásról szóló 173/2003.

CX.28.) Korm. rendelet
a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése a|apjźn gyakorolható egyes
teľmelő és egyes szolgáltató tevékenységekől, valamint a telepengedéLyezés rendjé-
ről és a bejelentés szabźiyakő| szőlő 57l20l3. (II.27.) Koľm. ľendelet
a vásarokľól, a piacokról, és a bevasrírlók<izpontokľól sző|ő 55lf009. (nI.13.) Koľm.
rendelet



a zenés' tĺíncos rendezvények műktidésének biztonsagosabbá tételéről sző|ő 23120||.
(III.8.) Koľm. rendelet
atalźit dolgok tekintetében kĺivetendő eljárasróI szóló 2013. évi V. tv.
az i,lzlętek éjszakai nyiwataĺĺísi rendjéről szóló Budapest Főváros VIII. keľiilet Jó-
zsefuiĺros onkoľmanyzat Képviselő-testĺĺletének 4512008. (IX.tz.) sz. tink. ľendelete

a Józsefuarosban adomĺĺnyozÍntó kitĹintetésekről szóló 1112006. (III.I0.) szĺmú Bu-
dapest Józsefuaľos onkormanyzati rendelet

Birtokvédelem:
a polgráľi ttĺľvénykönyvről szóló 201^3. évi V. tv.
ajegyző hatásköľébetartoző birtokvédelmi eljĺírásról szóló 22812009. Cx.l6.) Koľm.
rendelet

Állatvédelem:
azźůlatokvédelméről és kíméletéről szóló 1998. évi )o(Vil. tv.

a kedvtelésből tartott állatok tartásárő| és foľgalmazásáról szólő 41/2010. (II.26.)

Korm. rendelet
az áLlatvéđelmi hatóság kijelöléséľő| szőlő 334/2006. CXII.Z3.) Korm. rendelet

Kömyezetvédelem:
a kĺimyezet védelmének általĺános szabźt|yairől szóló 1995. évi LIII. tv.

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv.
az éIe|miszerláncról és hatósagi felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv.

a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabźiyaiľől szóló 284/2007. (X.29.)
Koľm. rendelet
a kömyezetvédelmi, teľmészetvédelmi, vizugyi hatóslĘi és igazgatźtsi feladatokat el-
láúő szervek kijelöléséľől szóló 347lf006. (XII. 23.) Korm. rendelet
az orczágos teleptilésrendezesi és építési kĺivetelményekről szóló 253l|997. (XII. 20.)
Koľm. rendelet
a fĺás száru növények védelméľől szőlő 34612008. CXII.3O.) Korm. ľendelet
avizgazdźikodĺási hatósági jogkĺĺr gyakorlásáttő|szőlrő72l|996. N.22.) Korm. rende-
let
a köľnyezeti zaj. és rezgésterhelési határéľtékek megállapitnfuóI szőlő f7l2008. (XII.
3.) KvVM-EtiM egytittes rendelet

a zajkibocsźftźsihatfuértékek megállapításának, valamint azaj- és rezgéskibocsátás el-
lenőrzésének módjĺĺról szóló 9312007. (XII. 18.) KvVM rendelet
a zaj és rezgésvédelem helyi szabá|yozźsĺíĺól szóló 28|2003. (V. l4.) sz. Budapest
Főváľos VIII. keľület Józsefuĺĺľosi onkormányzati ľendelet

Budapest Fővĺíľos VIII. kertilet Józsefuiíros onkormrínyzat Képviselő-testĹiletének
28l20l4. (VII.OI.) önkoľmrányzati rendelet a józsefuĺíľosi teľmészeti köľnyezet
védelméľőla köztertiletek, ingatlanok rendjéről és a kijztisztaságaÍóI szőIó 6212007

CxI.13.) Budapest Fővĺíros VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkormĺányzati rendelet



3.cb) Az ugyintéző által gyakoľolt hataskörök ftiadmĺányozÍs), a hatásköľ gyakorlásá.
nak módja

A kiadmlányozás, a kiadm źnyozźs és az a|áírás rendjéről sző|ő 10/201 3. CX.z 1 .)
sz. jegyzői utasítĺás [V. ľészeben foglaltaknak megfelelöen történik.

Az ugyintézók _ azt|gy érdemében hozott hatźtrozat kivételével _ ĺĺltalanos ki-
admrĺnyozasi j oggal rendelkeznek az alábbiak szerint:
- eljaras megindít.ĺsą
- szakhatóságimegkeľeséset
- helyszíni szemle kitűzése, értesítése,
- a helyszínenjegyzőlkönyvbe foglalt helyszíni ideiglenes intézkedések,
- idézés, értęsítés,
- az első _ általanos _ hiánypótlĺísi felhívas,
- akézbesítési vélelem
- éľtesítésjogerőreemelkedésről,
- a Hivatalon beliili irat-átadás kíséľő levelei, adatkérés tekintetében.

3 .cc) Az ugyiĺtéző feladatkĺĺrei
7.2.1. kereskedelmi tevékenység végzéséhez mfüödési engedély kiadtłsą bejelen-

tések nyilvĺĺntartĺásba vétele, nyilvĺíntaľüĺsok vezetése, hatósági ellenőrzések le-
folytatása, (a keres|cedelemről szóló 2005. évi CLilV. tv; a lĺereskedelmi tevé-
kenységek végzésének feltételeiről szóló 2l0lf009. (IX.29.) Korm. rendelet)

7.2.2. az ipari, szolgĺĺltató tevékenység végzéséhez, va|amint a kĺirnyezetľe és egés-
zségre veszélyes anyagok és készítmények rakźlrozźsźlrahasznált telepre telep-
engedélyek kiadása bejelentések nyilvĺántarĺásba vétele, hatósági ellenőľzések
lefolýatasa (a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapjan
gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a
telepengedé|yezés rendjéről és a bejelentés szabályaiľól szóIő 57l20l3. (II.27.)
Koľm. rendelet)

7.2,3. a nem ĺizleti célú közĺisségi, szabadidős szíllĺĺshelyek nyilvĺíntaľüísba vétele (a
nem üzleti célú la)zösségi, szabadidős szóllóshely-szolgáltatasról szóló
173/2003. (X.28.) Korm. rendelet)

7 .2.4. uzleti célú szĺllĺĺshelyek engedé|yezese, bejelentések nyilvantartĺĺsba vétele, el-
lenőrzések lefolytaüása (a szálláshely-szolgáltatási tevékpnység folytatásónak
részletes feltételeiről és a szĺźllóshely-üzemeltetési engedély ktadásának rendjé-
ről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet)

7.2.5. ktizérdektĺ kérelmekkel, panaszokkal, bejelentésekkel kapcsolatos eljĺírĺĺs
7.2.6. piacok, vásĺĺrok és bevásĺírlók<izpontok engedélyezése, nyilviántaľtasba vétele,

ellenőrzése, vásárcsaľnokok hatósági nyilvĺĺntaľtrísba vétele, ellenőrzése (a vó-
sárolłól, a piacolłól, és a bevásórlóIözpontolłól szótó 55/2009. (Iil.I3.)
Korm. rendelet)

7 .2.7. ĺíllattaľtĺĺssal, állatvédelemmel kapcsolatos jegyzói hatósági haĹĺskĺĺľök gyakoľ-
lása (az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi ilWil. tv.; az állat-
védelmi hatóság kijelaléséről szóló 334/2006 (XII.23.) Korm. rendelet /. $ 

'. 
$;

a lrBdvtelésből tartott állatok tartásóról és forgalmazásóról szóló 4I/20]0.
(II. 26.) Korm. rendelet)

7.2.8. Józsefuiírosi Aĺanykoszorű szak,rtai kittĺntetés odaítélésének előkészítő fe|ada-
tai (a Józsefvórosban adomónyozható kitiintetéselről szóló lI/2006. (Iil.IŻ.)
számú Budapest Józsefvóros onkormányzati rendelet I. s O betrezdés, 8. s)

7.2.9. aszervezrti egységet érintő kozbeszęrz€sben kĺĺzľemiiködik és adatot szo|gźitat,
7 .2.10. önkormanyzati fulajdonri kcizteľtĺleten jrĺľda létesítésének, áLtépítésének engedé-

|yezése



7.2.11. társasházak nýlvĺĺntaľtása (a lözterületeh ingatlanok rendjéről és a lrôztisztasá-
gźról szóIó 62/2007 (XI.I3.) Budapest Főváros VIII. Irerület Józsefvárosi on-
|rnrmőryzati rendelet 4. f)

7.2.12.zenés, tiáncos rendezvények engedélyezése, ellenőľzése (a zenés, táncos rendez-

vények míilödésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/201I. (III.8.) Korm.
rendelet)

7.2.13. aziĺodatevékenységét érintő ügykörben beadványok kivizsgálasą hatósági e\á-
rĺísok lefolytatrísa

7.2.14.birtokvedelmi ügyek e|bitźtása (a polgźri törvényldnyvről szóló 2013. évi V. n'
a jegző hątáslrörébe tartozó birtolwédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X'I6.)
Korm- rendelet)

7.2.15. a taLźlt dologgal kapcsolatos ügyintézés e||átása (a polgári törvénylönyvről
szóló 20l3. évi V. n. ).

közremĺĺködik és eljaĺ mĺís hatóságok engedé|yezési iĺgyeiben



7.2.16. e|jaÍ zE- és panasz ügyekben (a lrirnyezeti zaj- és rezgésterhelési határértéIĺek
megőllapításóról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EtiM egłüttes rendelet 2. s, I.,
2., 4. melléklete; a zajkibocsátasi hątárértélrek megźĺlapításának valamint ą
zaj- és rezgéskibocsdtós ellenőrzésének módjáróI szóló 93/2007. 6n. I8.)
KvVM rendelet 5. melléklete; a zaj és rezgésvédelem helyi szabályozósáról szóló
28/20a3. 0/. I4.) sz. Budapest Fővóros VIII. lreriilet Józsefvarosi onlrormányzati
rendelet 6. S.)

7.2.17. zaj határértéket állapĺt meg, a leönryezetl zal és ľezgés ellenl védelem egles sza-
bályairól szóló 284/2007. (X. 29) Korm. rendelet l0-II. $; a lörnyezeti zaj- és
rezgésterhelési határértéIrek megállapításóról szóló 27/2008. (nI. 3.) KvVM-
EiiM egłiittes rendelet 2.s, 3.s,5.$, 1., 2., 4. melléHetei; a zajkibocsótási határ-
értéIĺBk megállapítasánat valamint a zaj- és rezgéskibocsátas ellenőrzésének
módjdróI szóIó 93/2007. (Xil. 18.) KvVM rendelet 1.$ Ź.$, 1. 2. melléklet) aj-és
rezgésbírságot szabhat Vj a lôrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem eg/es szabá-
lyairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 26-32. $; a zajkibocsátási határ-
értélrek megállapításának valamint a zaj- és rezgéskibocsátós ellenőrzésének
módjáról szóló 93/2007. (Xil. l8.) KvVM rendelet 5. $, ' 

melléHet)
7.2.18.hozzźljára|ást adhat a koľlátozĺs alá eső kivitelezési munka végzéséhez 28/2003.

(v. I4.) sz. Budapest Főváros WII. Irerület Józsefvórosi onĺarmónyzati rendelet
7. g, /5.9)

7.2.19. szakhatóságként mfütĺdik közre más hatóságok engedélyezési tigyeiben (a kiĺr-
nyezeti zaj és rezgés elleni védelem egles szabólyairól szóló 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 9.s @ belrezdés és a 2. melléklet; a lrizigazgatási hatósógi eljá-
rds és szolgdltatas áItalónos szabályairóť szóló 2004. évi C){L. nrvény 44. s 0
belrBzdése, 45. s 45A s)

7 .2'20. aszsĺyezeti egységet érintő közbeszptzésben közremiĺködik és adatot szolgáltat
7.2'21. eIlátja a nem kcĺĺeruleti ingatlanon elhagyott hulladék elszállítĺsáva| és źtĺta|-

matlaníüísával kapcsolatos jeey,'ć,i hatósági feladatokat (a hulladéIról szóló
2012. évi CI-Wĺ/. tv.6I. $, 84.$.; a lôrnyezetvédelménekáItalónos szabólyai-
róI szóló 1995. évi LIII. tv.)

7 .2.22. e|láÍja a f,ĺk, és f;ás szíru ntivények védelmével kapcsolatos hatósági ťeladatokat
(aľas szórú növényekvédelméről szóló 346/2008. QilI.3Ż.) Korm. rendelet; ą jó-
nefvrosi természeti lrórnyezet védelmérőI szóló 287/2014. (WI.}I.) Budapest
Fővaros VIII. kerület Józsefvórosi onlarmányzat rendelete )

7.2.23. ellátja a parlagflĺ elleni közérdekű védekezés jegyzói hatósági fe|adatait (az
élelmiszerlóncról és hqtóságifelügłeletéről szóló 2008. évi XLW. tv. 17. s)

7 .2.24. vizgazdźůkodasi fehdätol< ělletĺ,sa (a vízgazůźllrodási hatóslźgi jogtür gyakorl(ź-
sáról szóló 72/l996. (ĺ/. 22') Korm, rendelet 24. Đ

3.cd) A helyettesítés rendje és azezeh.heztaĺtoző felelősségi szabályok

7.3. Anyakrinyvi lroda

Feladata az e|ső foku anyakĺĺnyvi igazgatźsi feladatok e||átasa, hatósági nyilvrĺntaľtás vęzeté-
se, az embeľ halálával bekövetkező hagyatélcĺtszÁ|Iás - az örökösként érdekelt személyeknek
és a hagyaték egyes vagyontárgyaią vagyoni ńszhźnyadáravalőjogcímiiknek magźtl|apítá-
sával kapcsolatos egyes intézkedések megtétele.



3.b) AnvakiinwÍ lrodavezető

3.ba) Az irodavezető szakmai feladatellátasaľa vonatkozó legfontosabb jogszabályok felsoro-
lasa {toľvénytől önkormĺĺnyzati ĺendeletig}

. Anyakĺĺnyvi eljĺĺnás.ól szőlő f0|0. évi I. tv. és a végľehajtasara kiadott 32ĺ2014. (v.
19.) KIM rendelet

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

- a bejegyzett élettrírsi kapcsolatró|, az ezłs| összeftiggő, valamint az é|ettźlĺsi viszony
igazolĺásáľrak megkönnyÍtéséhez szĹikséges egyes tiirvények módosítrásaĺól szo|ő 2009.
évi )oilX. tv.

. a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. tv. és a végrehajtására kiadott
125 ĺ |993 . (IX. 2f . ) Kornrrányrendelet

- anemzetközi magárrjogľól szóló 1979, évi 13. tw.

- a btintetőetj{ĺnĺsban ĺésztvevők, az igazsĘszo|gáůtatást segítők Védelmi Programjáľól
szóló 200|. évi L)oo(V. tv.

- atanrivédelemľől szóló 2001. évi L)oo(V. tv.

- az egészségĹigyről szóló |997 . évi CLI ý. tv.

- az egészségügyľől szoló 1997. évi CLIV. töľvénynek a halottakkal kapcsolatos ľendel-
kezései végrehajtĺsĺíĺol, valamint a rendkíviili halál esetén követendő eljárásról szóló
3 4 l 1999 . (IX. 24.) BM-EĺiM-IM együttes rendelet

- aholtnak nyilvĺínítlásról szćiő 1'11960. (rV.13.) IM rend.

. az egyes közjegyzőinemperes eljáľĺásokľól szól2008. évi XLV. tv.

- agyeľmekvédelemľől és a gyrĺmügyiigazgatlĺsról szóló 1997. X)oil. tv.

. aPolgari Töľvénykönyrłről szóló 2013. évi V. tv.

- aközigazgatźsi hatóĺĘi eljĺĺľás és szolgĺĺltatás általiínos szabźůyaitől szóló 2004. évt.

CXL. tv.

- illetékľől szóló 1990. évi XCIII. tv.

. akozigazgatlási hatsági eljĺírásban a szeméIyes költségmentesség megállapítĺĺsaró| sző-

li )so ĺz005.(x.9.) Kormányľendelet

. abizonsági okmrányolrľól szóló 86/1996. (VI. 14. ) Koľmányrendelet

- az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó tĺibbletszolgźt|tatźsért fizetendő díjak
méľtékéről sző|ő |2D01 1 . (II. 1 2.) onkormĺínyzati rendelet

. ahagyatéki eljárasról szóló 2010. évi )oo(VIII. tv



- a gyĺámhatóságokrót' vďamint a gyeľmekvedelmi és gyámiigyi eljánásról szóló
t 49 l 1997 . (D(. 1 0.) Konnányrendelet

- a gyeľmekvédelmi és gyrĺmiigyi feladat- és hatásköľĺĺk elláüĺsĺĺról, valamint a gyáľnha-
tóság szeľvezet&ő|és illetékességérő| szćiő 33|ĺ2006. (XI.23.) Kormĺínyľendelet

- a polgarok személyi adatainak és lakcímének nyilvĺíntaľtásaról szóló |992. évi LXVI.
törvény és a végľehajtásĺára kiadott 146ĺ|993. Cx.26.) Kormĺínyrendelet

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságróI szóló 20I|. évi
CXII. fu.

3.bb) Az irodavezető által gyakorolt hatáskörĺĺk (kiadmźnyozás)' a hatĺískĺir gyakorlásrínak
módja:

A kiadmanyozás, a kiađmrĺnyozás és az a|źirźs rendjéről szótő |012013. (10.21.) sz. jegyzői
utasítĺás II. részében foglaltaknak megfelelően történik.

3.bc) Az irodavezető feladatkiirei

7.3.| A törvényben meghatáľozottak szeľint adatokat rőgzit az elektronikus anya-
kĺlnyvi nyilvríntaĺásban, kiállítjaazanyakonyvi okiratot, teljesíti azađatszo|gá|-
tatiásokat, haüáridő nélkül őrzi az illetékességi területén történt anyakönyvi ese-
ményeket tzrta|maző papír alapú anyakönyveket és betűľendes névmutatókat.
Kĺĺzreműktidik a hĺĺzasság megkötésében, valamint a bejegyz-ett élettĺĺrsi kapcso-
lat létesítésében. Dönt ahźzassźęi néwiselési foľma irłínti kérelemĺől. Az ađa-
tok bejegyzésre irányuló eljłĺľasban teljesített bejegyzését ktivetően okiľatot állít
ki. 2010. évi I. tv. 4.s 32/20|4. (V.l9.) KIM ľend. 4.$ (1)

7.3.2 Hivatalból anyakĺinyvezní aMagyaroľszágon t<jľtént szĹiletést és halálesetet,ha
bejelentésľe kötelęzett nincso vagy akiitelezett a bejelentést elmulasztotta. 20l0.
évi I. tv. 6l. $ (7)

7.3.3 Azellőńtę tett apai elismerő nyilatkozatotazapu elismeľő nyilatkozatok nyilvĺán-
taľtísában riĺgzitl, az a|źirt példrínyát megkiildi a sziĺletést nyilvĺántaľtó anya-
könywezetőnet illetve ahaz.ai anyak<inyvezéstvégző hatóságnak. A megszüle-
tett gyeľmelae tett apai elismerő nyi|atkozat teljes hatálya esetén a ľögzítéssel
egyidejűleg azadatokat az elektronikus anyakönyvbe is bejegyzi. 2010. évi I.
tv.70. $

A hĺízasságkĺitesi szandék bejelentéséľől és a bejegyzett é|ettźrsi kapcsolat léte-
sítéséről jegyzőktinyvet vesz fel. A házasságkötés és abejegyzett élettĺíľsi kap-
csolat létesítésének időpontját a hĺĺzasulólĺkal, illetve felekkel folytatott egyezte-
tést követően tűzi ki. 2010. évi I. tv. l7.$ (2) (5),27.s (t), 31.$, 39.$ (1)

A|áiýa a hrázastĺĺľsakkal, illetve felekkel, a tanúkkal, továbbá a tolmáccsď egyutt
a házasságktitési, illetve bejegyzett élettáľsi kapcsolatlétesítéséről szóló lapot.

201'0. évi I. w. 30. $ (1)' 42.$ (1)

7.3.4

7.3.s



7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

7.3.10

7.3.r1

7.3.t2

7.3.r3

7.3.r4

Közremiiködtkahźp'assĺígkötés, illetve bejegyznttélettaĺsi kapcsolat hivatali he-
lyiségen kí\.iĺli létesítésénél. 201.0. évi I. tv. 18.$ - l9.$' 32.s.33.$

Hazasságkiitésnél, bejegyzett élettaľsi kapcsolat létesítésénél történő kĺizľemiĺ-
ktĺdést megtagadją ha a házasságkĺitésnet bejegyzett élettĺírsi kapcsolat létesĹ
tésének akadĺílya van. 2010. évil. Eł.22. $' 34.$

Sziiletés anyakönyvezesekor a sziilők sziiletési és hrázassági anyakönyvi bejegy-
zésének az elektronikus anyakönyvbe töľténő bejegyzése érdekében megkeresi a
sztiletést és házasságkötés nyilvĺíntartó anyakönywezetőt vagy a hazai anya-
ktinyvezést végző hatósĘot. 2010. évi I. w.57lA. $ (1)

A hazasságkiitési szandéŁ illetve abejegyzettélettĺĺĺsi kapcsolat létesítése iránti
szĺíndék bejelentésékor az érintett személyek szĺiletési anyakönyvi bejegyzésé-
nekaz elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzése érdekében megkeľesi a szĹi-

letést nyilvántartó anyakönywezetőt vagy ahazaí anyakönyvezést végzn hatő-
ságot. 2010. évi I. w. 58. $ (2)

A haláleset bejegyzése esetén az e|ha|t szĺiletési anyakönyvi bejegyzésben sze-
replő adatainak az elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzése érdekében
megkeresi a sziiletést nyilvĺĺntaľtó anyakönywezetőt vagy ahazai anyakönyve-
zéstvégző hatósĺígot. 2010. évi I. tv. 58/A. $

Ha az elhaltnak halálakor hźlzassźrya vagy bejegyzett é|ettźrsi kapcsolata állt
feľľt, az elhalt hazassági vagy bejegyzett élettĺáľsi anyakönyvi bejegyzésben sze-
ľeplő adatainak az elektľonikus anyakönyvbe tiiľténő bejegyzése érdekében
megkeresi a házasságot vagy a bejegyzett élettarsi kapcsolatot nyilvantaľtó
anyakĺinywezętőtvagy ahaz-ai aĺryakonyvezést végzo hatóságot. 2010. évi I. tv.

s8iA. $ (2)

Az e|ha\thálzastáĺsa vagy bejegyzett é|ettÁĺsa szĺiletési anyakönyvi bejegyzésé-
ben szereplő adatainak az elektronikus anyakĺĺnyvbe ttiľténő bejegyzése érdeké-
ben megkeresi a születést nyilvĺíntaľtó anyakönywezetot vagy a hazai arrya-

ktĺnyvezést végző hatóságot. 2010. évi I. w.58/A. $ (3)

A törvényben meghaüírozottkote|ező adattovábbítást végez, az arra jogosult ré-

szére adatigénylés alapján adattovábbítást végez, vagy az anyakönywezętő az
anajogosult kérelméľe hatósági bizonyítvĺányt állÍt ki. 201.0. évi I. tv. 77.$

A statisztikĺáľóI szóló tiirvényben meg}latáĺozott adatgyujtéssel kapcsolatos fela-
datai teljesítése céljábőll azanyaktinyvi eljĺárĺás soriín kezeli aĺépmozgalmi adat-

szolgźt|tatźs körébe tartoző adatokat. 20|0. évi I. tv. 80.$

Az elekľonikus anyakönyvben kezelt adatok teljes köľét kcizvetlen hozzaferéssel
jogosult átvenni, továbbá aklzźrőIag a papitalapú anyakönyvben nýlvántartott

7.3.rs



7.3.16

7.3.t7

7.3.18

7.3.19

7.3.20

7.3.f1

7.3.22

7.3.23

7.3.24

adatot, valamint az anyakönyvi alapiĺatot jogosult megtekinteni. 2010. évi I.
tv.81.$

Értesíti a gyĺámhatóságot ha a gyeľmek születését az apa adatai nélktil anya-
könyvezték' az apa adntait adattovábbítás teljesítése után jegyzi be a születési
anyakönyvbe, ha a gyermeket ismeretlen szülöktől szźtmaző talált gyermeknek
kell tekinteni,vw kiskonr személy köt házassĺĘot.2010. évi I. tv. 88.$

Mas anyakiinywezető, idegenĺendészeti hatóság, kÍilképviselęt' és a KEKKH
értesítése a töľvényben meghatĺírozott esetekben. 2010' évi I. w. 87.$ és 89.$

Az anyakönyvből aklzźtrćiag papír alapú anyakiinyvben nyilvántaľtott adat, va-
lamint az a|apiĺat tekintetében az arÍajogosult tekintetében engedélyezi abete-
kintést, részére adatigénylés alapján adattovábbíüĺst végez, kérelemĺe hatósági
bizonyítvlínyt állít ki, az éńntetett az infoľmációs iinrendelkezési jogľól és az in.
foľmációszabadsá$ól szoló törvény szerint tźljékoúatja személyes adatainak ke-
ze|éséróI.20l0. évi I. tv. 78.$

Az elhalt magyaÍ állaľpolgĺíľ szemé|yazonosság igazo|źsára alkalmas hatósági
igazolvlĺnyát és személyi azonosítót és lakcímet igazo|ő hatósági igazo|vźnyát
érvényteleníti, majd aszrméIyazonosítasra alkalmas okmányokkal egyiitt továb-
bitja a haláleset helye szerint illetékes megyei (fövarosi) kormĺányhivatal jáÍási
hivatalának. 20L0. évi I. tv. 62. $ (3)
Az e|ha|t úti okmĺányában lévő érvényes magyaÍ vizumĺa, illetve a tartózkodĺísi
jogosultságľa vonatkozó bejegyzést követőęn az anyakönyvi folyószam feltĹinte-
tésével ,,érvénytelen,, bejegyzést tesz, és a kiilftildi hatóságok által kiállított ok-
miínyokat a bejelentőnek visszaaďja.Z0l0. évi I. tv. 62. $ (a)
Az újszÍĺlött szemé|yazonosító igazolvźnyĺĺnak kiadrása érdekében az újszülött
arcképét a szsmé|yaznnosító igazolvĺányt kiállító hatóság részéte, a töľvényes
képviselők nevét a személyi azonosítót kiállító hatóság részére megkĺildi. 2010.
évi I. tv. 89. $ (1)

Az 19 80. deoember 3 1 -ig vezetett anyakönyvben talźůhatő bejegyzes lezarasańl'
abejegyzés folyószímĺának és az anyakönyv azonosító adatainak továbbíüásával
az illetékes |evé|tźlratéľtesíti.2010. évi I. tv. 89. $ (2)

A magyar állampolgarság megállapítasa cé|jából megkeresi az ríllampolgársági
tĺgyekben eljráró szervet. 2010. éviI. w. 16.$ (2)

A magyar állampolgĺĺrság megszerzéséve| kapcsolatos adatszolgá|tatast az źi-
Iampolglírsági eskü vagy fogadalom letételéről mas anyaktinywezetőnek, a pol-
gaľok személyi adataltés lakcímét nyilvĺíntartó hatóságnak, az idegenľendészetí,
a menektiltiigyi hatóságnak, valamint a Központi Statisztikai Hivatalnak. 1993,
évi LV. tv.19. $ (l)

A kiadmĺĺnyozźs, a kiadmĺĺnyozás és az aláírźs ľendjéľől szóló W20I3.
(t0.21.) sz. jegyzői utasíüís II. rész C.) pontja szerint, az anyakönyvi eljánássď
összefüggő jegyzői döntéseket, intézkedéseket kiadmanyozáskeretében a ható-

7.3.25.



7.3.26.

7.3.27.

7.3.f8.

sági ĺigyekért felelős alrjeey zo gyakorolja.

a helyi rendelet, a KT és a bizottsagi előterjesztések előkészí#se,

szakmai tź$ékortaók készítése, kapcsolattaľtas, kórhrázal&ď, klinikálĺt<al

Az elelĺfuonikus anyakönyvi rendszeľen keľeszttil igényelhetö, köąpontilag elő-
állított anyakönyvi nyomtatványot valamint a biztonsági tintĺíval tĺiltött íľó-
ęszkijz igénylése és kezelése, tovĺłbbá az elekEonikus anyakönyvi rendszer

hasznĺlaÍ.ĺhoz szĹikséges hozzÁÍérési jogosultságok és a felhasználói kárty'ák

igénylése és kezelése

a selejtezhető okmanyok (hibás adatta| kitöltött, továbbá a megszemélyesítés
során megsériilt anyaktinyvi kivonatok) selejtezése, a selejtezés végľehajtrĺsá-

hoz bimttság felállítĺísą a megsemmisítésről j egyzőkiinyv készítése.

7.3.29.

7.3.30. a keriilet címnyilvĺíntartĺásával kapcsolatos feladatok ellőiása, a 14 éven aluli
érintett és az egészségügyi okMl tiiľténő akadźlyoztatźsa esetén a polgár sze-

mélyazonosító igazo|vány inĺnti kéľelmének áwétele, a kérelmező jogosultsá-

gának és szemé|yazonosságiĺnak ellenőrzése, a kérelem továbbításával kapcso-
latos hatósági feladatok ellátasą adatok szolgáltatása meghaüíľozott szervek-

nek és személyeknek, (a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvĺán-

taľüĺsáÍól sző|ő 1992. évi LXVI. töruény és a végľehajtásźlÍakiadott 14611993.

(X.26.)Kormányrendelet)

3.bd) A helyettesítés ľendje és az ęzęk'heztartozś felelősségi szabalyok

A kiadmanyozás, a kiadmanyozás és az a|źlirás rendjéľől sző|ő l0l20l3. (l0.2l.) sz. jegyzői

utasítas II. részében foglaltaknak megfelelően töľténik.

3.ca) Azngyintézokmunkaktirei és azazok'hoztntoző feladat- és hatĺásköľök (személyenkénti
bont.ĺsban)

Anyaktinywezetó:

7.3.t. A törvényben meghatarozottak szeľint adatokat ňgzít az elektronikus anyaktinyvi
nyilvantartasban, kláilítja az anyakönyvi okiratot, teljesíti az adatszs|gĺĺltatásokat, ha.

tándő nélkiil őĺzi az illetékességi teriiletén történt anyakönyvi eseményeket taĺta|maző
papíľ alapú anyakiinyveket és betíĺrendes névmutatókat. Közreműkĺidik a házassőę
megkĺitésébeą valamint abejegyzett élettáľsi kapcsolat létesítésébęn. Dönt a hazassá-

gi néwiselési forma iľlĺnti kérelemľől. Az adatok bejegyzésre irányutó eljánĺsban tel-
jesített bejegyzését követően okiľatot ĺíllít ki. 20|0. évi I. tv. 4.$ 32120|4. (V.l9.)
KIM rend.4.$ (1)

7.3.2. Hivatalból anyakcinyveni aMagyaľorsaĘon töľtént szĹiletést és hďálesetet, ha beje-

lentésre kötelezett nincs, vagy a kötelezett a bejelentést elmulasztotüa. 2010. évi I.
tv. 61. $ (7)

?.3.3. Az e|őtte tett apai elismeľő nyilatkozatot az apai elismerő nyilatkozatok nyilvantaľtá-
sában rogzíti, az alźirt pé|danyát megkĺildi a szĹiletést nyilvĺántaľtó anyakönywezető-
nek, illetve ahazai aĺryakĺĺnyvezéstvégm hatóságnak. A megszületett gyeľmekre tett

'.



apai elismeĺő nyilatkozat teljes hatĺĺlya esetén a ľögzítéssel egyidejiileg az adatokat az
elektronikus anyakönyvbe is bejegyzi. 2010. évi I. tv. 70. $

7.3.4. A házasságkötési szándék bejelentéséĺől és a bejegyzett élettlíľsi kapcsolat létesítéséről
jegyzőkönyvet vesz fel. A házasságkötes és a bejegyzett élettĺĺľsi kapcsolat létesítésé-
nek időpontjźú' aházasulókkď, illetve felekkel folytatott egyeztetést követően Íázi l<1.

2010. évi I. tv. 17.$ (2) (5)' 27.$ (1)' 31.$' 39.$ (t)

7.3.5. AIáíĄa aháyastźtsakkal, illetve felekkel, a tanúkkal, továbbá a tolnáccsal
házassĺígkötési, illetvę bejegyzettélethírsi kapcsolatlétesítéséről szoló lapot.
évi I. tv. 30. $ (1)' 42.$ (1)

7.3.6. Közľemfüödik a hĺázasságkötés, illetve bejegyzett élettáľsi kapcsolat hivatali
gen kíviili létesítésénél. 2010. évi I. tv. 18.$ - 19.$, 32.$-33.$

együtt a
2010.

helyisé-

7.3.7. Házasságkiitésnél, bejegyzett élettĺáľsi kapcsolat létesítésénél történő közľemfüödést
megtagadją ha a hiízasságkötésnek,bejegyzett életüíľsi kapcsolat létesítésének akadá-
lya van. 20t0. évi I. tv.fL. $' 34.$

7.3.8. Sziiletés anyakĺĺnyvezésekor a sziilők sztĺletési és házassági anyakönyvi bejegyzésé-
nek az ęleknonikus anyakönyvbe t<iľténő bejegyzése érdekében megkeresi a sztiletést
és hĺázassagkötés nyilvĺĺntaľtó anyakönywezetot vagy a hazai anyakĺinyvezést végzĺ|
hatóságot.2010. évi I. tv. 57lA. $ (1)

7.3.9. A hlízasságktitési szándék, illetve abejegyr-ett életüíľsi kapcsolat létesítése irĺínti szĺĺn-
dék bejelentésékor az éĺintett személyek sziiletési anyakönyvi bejegyzésének az elekt-
ronikus e történő bejegyzese éľdekében megkeresi a sztiletést nyilvĺĺntaľtó
anyakönywezntotvagy ahazan anyakönyvezéstvégző hatóságot.2010. évi I. tv. 58. $
a)

7.3.|0. A haláleset bejegyzése esetén az e|ha|t sztiletési anyakiinyvi bejegyzesben szeľeplő
adatainak az elektronikus anyaktinyvbe töľténő bejegyzése éľdekében megkeresi a sztĺ-
letést nyilvĺĺntaľtó anyakiinywezetőt vagy a haz-ai anyakönyvezest végzó hatóságot.
20|0. évi I. tv. 58/A. $

7.3.tI.Ha azethďtnak hďálakor ház-asságavagy bejeg yzett é|ettáľsi kapcsolat a áilt fem, az
elhalt házassĺĺgi vagy bejegyzett é|ettátsi anyaktinyvi bejegyzésben szereplő adatainak
az elekhonikus anyakĺĺnyvbe történő bejegyzése érdekében megkeresi a házasságot
vagy a bejegyzett élettíľsi kapcsolatot nýlvántaľtó anyakönywezntőt vagy a hazai
anyakĺinyvezéstvégző hatóságot. 2010. évi I. tv. 58/A. $ (2)

7.3.|2. Az e|haht házastnsa vagy bejegyzętt é|ettársa születési anyakönyvi bejegyzésében
szereplő adatainak az elektronikus anyak<inyvbe ttiľténő bejegyzése érdekében megke-



resi a szĹiletést nýlvĺĺntaĺtó anyakönywezetőtvagr a hazai anyakönyv'ezést végzoha-
tóságot. 2010. évi I. tv. 58/A. $ (3)

7.3.|3. A tĺĺľvényben meghatározott ktitelezo adattovábbítáŚvégez' az atÍajogosult részéte
adatigénylés alapján adattovábbitástvégez,vagy az anyakönywezető az arra jogosult
kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki. 2010. évi I. tv. 77.$

7.3.|4. A statisáikaról szóló töľvényben meghatĺĺľozott adatryiĺjtéssel kapcsolatos feladatai
teljesítése céljából az anyakönyvi eljĺĺrĺás sorĺłn kezeli a népmozgalmi adatsrn|gáItatős
körébe tartoző adatokat. 20|0. évi I. fu. 80.$

7.3.|5.Az elektronikus anyakönyvben kezelt adatok teljes körét közvetlen hozzĺferésseljo-
gosult átvenni, továbbá a |r,lzÍlĺő|ag a papíralapu anyakönyvben nýlváĺrtartott adatot,
valamint az anyakönyvi alapiratot jogosult megtekinteni. 20l0. évi I. tv. 8l.$

7.3.16. Értesíti a gyámhatóságo! ha a gyeľmek szĺiletését az apa adatai nélkiil anyakönyvez-
ték, az apa adatait adattovábbítas teljesítése után jegyzi be a szĹiletési anyakönyvbe, ha
a gyermeket ismeľetlen sziilőktől származő talált gyenneknek kell tekinteni, vagy kis-
korú személy kiit hĺázasságot.z0[}. évi I. tv. 88.$

7.3.|7.Más anyakö nywezető,idegenrend észetihatóság, külképviselet, és a KEKKH értesíté-
se a törvényben meghatĺírozott esetekben. 2010. évi I. tv. 87.$ és 89.$

7.3.l8. Az anyakĺinyvből ah'lzárő|ag papír alapú anyakĺinyvben nyilvántaľtott adat, valamint
az a|apirat tekintetében azarrajogosult tekintetében engedéIyezi a betekintést, részére
adatigénylés alapjĺín adattovábbítźstvégez' kérelemre hatósági bizonyítvźnyt állít ki,
az érintetett azinformációs önrendelkezési jogľót és az informáciőszabađságról szóló
törvény szeľint tźtjékoztatja személyes adatainak kezeléséľől .2010. évi t. tv. 78.$

7.3.I9. Az elha|t magyar állampolgáľ szeméIyazonosság igazolźsára alkalmas hatósági iga-
zolvźnyát és személyi azonosítót és lakcímetigazo|ő hatósági igazolványát éwénfie-
leníti, majd a szemé|yamnosítasra alkalmas okmrĺnyokkalegyutt továbbítja a halĺíleset
helye szerint illetékes megyei (ftivárosi) koľmĺĺnyhivatal jrĺľási hivatalanak. 2010.
évi I. tv. 62. $ (3)

7 .3.20. Az e|ha|t úti okmĺĺnyában lévő éľvényes magyar víaurua, illetve a tartőzkodtási jogo.
sultságra vonatkozó bejegyzést követően az anyakönyvi folyószĺám felttintętésével

,,érvényteleď, bejegyzést tesz, és a külftildi hatóságok által kiállított okmrínyokat a be.
jelentőnek visszaadjuf0lO. évi I. tv. 62. $ (4)

7.3.2t. Az újsziilĺitt szemé|yaznnosító ígazolványźnak kiadĺása érdekében az újsziilött aľckép.
ét a személyazonosító igazo|ványt kiállító hatóság ńszére, a töľvényes képviselők ne.

vét a személyi azonosítót kiállító hatóság részérę megküldi. 2010. évi I. tv. 89. $
(l)

7 .3.22. Az |980. december 3|-igvezetett anyakönyvben talĺálható bejegyzés |ezilrźsarő| abe-
jegyzés folyószrímrának és az anyakönyv azonosító adatainak továbbítasáva| az il|eté-
kes levéltĺĺratértesiti.2010. évi I. tv. 89. $ (2)

7.3.23.A magyar állampolgĺíľság megállapítása céljából megkeľesi az állampolgaľsági
ügyekben eljáró szeľvet. 2010. évi I. tv. 16.$ (2)

7.3.f4. A magyaľ állampolgráĺság ľnegszerz,éséve| kapcsolatos adatszo|gźůtatźst az állampol-
gársági eskü vagy fogadalom letételéről mas anyakönywezetónek, a polgáľok szemé-



lyi adatait és lakcÍmét nyilvántartó hatósĺágualq az idegenÍendészeti, a menekĹĺltĺigyi
hatóságnak,valamintaKözpontiStatisztikaiHivatalnak. 1993. évi Lv. tv.19. $ (l)

A szakmai feladatellátĺĺsáĺa vonatkozó legfontosabb jogszabályok felsorolása {tör-
vénytő l önkormányzati ľendeleti g }

- Anyakönyvi eljránásĺol szóló 2010. évi I. tv. és a végrehajtĺísĺĺľa kiadott32ĺ20|4, (v.
19.) KIM rendelet

- egyes ľangok és címek megsziintetéséről szóló 1947. évi IV. tv.

a bejegyzett élettĺáľsi kapcsolatľó|, az ezzel összeftiggő, valamint az életüíľsi viszony
igazolásának megktinnyítéséhez szfüséges egyes tĺirvények módosítasáról szóló 2009.
évi )o0X. tv.

- a magyar állampolgĺĺľságról szóló 1993. évi Lv. tv. és végrehajtźsátra kiadott
lf1 I 1993. (IX. 22. ) Kormanyrendelet

- anemzetkozi magĺáqiogról szóló 1979. évi 13. tW.

- a bĺintetőeljáľlĺsban ľésztvevők, azigazsáryszolgźltaüĺst segítők Védelmi Programjĺáĺól
szóló 2001. évi L)oo(V. tv.

azegészségügyľől szćiő|997. évi CL[V. tv.

- az egészségtigyľöl szóló |997. évi CLIV. töľvénynek a halottakkal kapcsolatos rendel-
kezései végrehajüásáról, valamint a ľendkíviili halĺĺl esetén követendő eljanísľól szóló
3 4 / 1999 . (IX. 24.) BM-EĺiM-IM együttes rendelet

- aholtnak nyilvráníüásról szóló |/1960. (IV'13.) IM rend.

- az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. tv.

- a gyermekvédelemről és a gyámtigyiigazgatásľól szoló 1997. XXXI. tv.

- a Polgári Törvénykönywől szóló f0|3.v.tv.

aközigazgatĺĺsi hatósági eljáľás és szolgáltatás ĺĺltalĺĺnos szabźt|yakől szóló 2004. évi.
CXL. tv.

- illetékről szóló 1990. évi xcilI. tv.

- aközigazgatźsi hatsĺĘi eljĺĺľasban a személyes kĺĺltségmentesség megállapítlĺsáltő| sző-
ló 1 80/2005.(tX.9.) Kormĺĺnyrendelet

. abiĺonsági okmrínyolaól szóló 86/|996. (vI. 14. ) Kormányrendelet

- az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó tĺibbletszo|gźtltatźséľt fizetendő díjak
méľtékéről sző|ő t2|20||. GI.lz) onkormányzati ľendelet

3 . cb) Hagy atéki igyintéző :



7.3.3|. a kertileti lakosok hagyatéki ügyeinek te'ljes körů intézśse, a temetést intéző
személy felhívasa nyilatkozattételre, hagyatéki lelüáľfelvétele, ha az öľiikhagyó
|ĺ'lznőLag kiil.frldi állampolgar volt, a hagyatéki eljaľas lefolytaüásanak
tényéről az á||ampolgráľsag szeľinti állam külképviseletének éľtesítése, helyszĹ
ni és sďe leltáĺak felvétele, gyámi vagy gondnoksági leltĺnal kapcsolatos fela-
datok, ingóságok éľtékelése, biztosítási intézkedések megtétele, éľtékek bíľói
letétbe helyezése, adó-értékbizoĺyítvźnyok megkérése, megĹiľesedett, hagya.
tékkď terhęlt önkormányzati bérlakasok és öriiklakĺások kulcs nyilvĺíntartasá-
nak vezetése, a megĹiresedett berlakásokról az önkormanyzativagyonkez.e|ő ér-
tesítése, hagyatéki letĺĺr és mellékletei, valamint a hitelezői igények kozjegyző
felé való továbbítasa

A szakmai feladatellátasaľa vonatkozó legfontosabb jogszablĺlyok felsorolĺísa {töľvénýől ön-
kotmány zati rendeleti g }

- ahagyatéki eljrĺrásról szćńő20|0. évi )oo(VIII. tv

- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyĺímtigyi eljarrásról szóló
| 49 l |997 . (Ix. 1 0.) Koľmányrendelet

- a gyeľmekvédelmi és gyrĺmügyi feladat- és hatáskörök ellátĺásáról, valamint a gyámha-

tóság szervezetéről és illetékességéľől szóló 33I/2006. (XI.23.) Kormányrendelet

- aközigazgatĺási hatósági eljĺíľĺĺs és szolgáltatás áltďrĺnos szabźlyairől szóló 2004. évi.
CXL. tv.

3.cc) Az lĹrgyintéző által gyakorolt hatáskiir<ik (kiadmźnyozźs), a hataskĺir gyakorlásának
módja:

Azarryakonywezetők kiadmĺínyozásaazanyakönyvi eljaľasról sző|ő20|0. évi I. tv.4.$ -źlban,

valamint az anyakönyvezési feladatok ellátĺásĺĺnak részletes szabélya;ľől szóló 32l20I4. évi
(V.19.) KIM ľendelet a.$(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően töľténik.

Azngyintézők kiadmanyozÁsa, a kiadmĺĺnyozás és az a\źtíras rendjéről szőIő I0ĺ20l3. (10.21.)

IV. részében foglaltaknak megfelelően történik.

Az tigyintézők _ M iigy éľdemében hozott határozat kivételével - általanos, tartós kiadmányo-
zísi joggď rendelkeznęk az alźtbbiak szeľint:

- eljarás megindítása,

- aszakhatósági megkeľesések,

- ahelyszíni szemle kitĹĺzése, értesítése,

. ahelyszínen j egyzókőnyvbe foglalt helyszíni ideiglenes intézkedések,

- azídézés, az értesités,

- az első _ általiínos _ hiĺínypótlási felhívĺĺs,



- ak<izmeghallgatás kihirdetése,

- a kézbesítési vélelem,

- értesítés jogerőre emelkedésről,

. aHivatalon belĺili irat-átaďás kíseľő levelei, adatkérés tekintetében.

3 . cd) A he l yettes ítés rendj e és az eze|łhez tartoző fe l előssé gi szabályok

Ha a településen az anyaktinyvi igazgatási feladatok az anyakönywez-etó akadźttlyoztatása
vagy az anyakönywezetói feladatokat ellátó személy hianya miatt nem láthatőak e|, a jegyző
kérelmére a helyettesítésről a ffivaľosi és megyei kormĺányhivata| az illetékességi terĹiletéhez

taĺtoző teleptilési cinkormányzatok képviselő-testülete hivatalainak anyakönywezetői közül
tciľténő kijelöléssel gondoskodlk. (azanyakĺĺnyvezési fe|adatok ellátásának ľészletes szabtiya-
iról szóló 3fl20I4. (V.l9.) KIM rendelet 5. $ (1) bekezdése)

3.b) Építésůĺeyi irodavezető

3.ba) Az irodavezető szakmai feladatellátására vonatkozó legfontosabb jogszabályok
felsorolása { törvénýől önkormányzati rendeletig }

- akózigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általĺínos szabá|yaiĺő| sző|ő f004.
évi CXL. tv.
- az épített kĺimyezet alakításáľól és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII tv
- atlírsashazakról szóló 2003. évi CXXXilI. tv.
- 1990.évi xcm. tv az illetékekľől
- |997.évi tĺĺrvény az ingat|an-nyilvĺĺntartlísról
- f0a1. évi LXIV törvény a kultuľális örökség védelméről
- 2010. évi CXXVI. tv. a fövarosi és megyei kormĺĺnyhivatalokľól, valamint aťovźlro-
si és megyei kormanyhivatalok kialakítasával és területi integrációval összefüggő tör-
vénymódosítlásokľól.
- 2012. évi CLVil. tv. a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésĹigy-
gyel összefü ggő egyes tiiľvények módosítasáról

- 253llg97.(XII.20.)Koľm. rendelet oTÉK
.343l2006.(xII.23.) Korm. ľendelet azépítésugyi és az építésfeltigyeleti hatóságok kĹ
jelöléséľől és működési feltételeiről (módosítot7aa394l20126II.20.) Korm. rendelet
- 3lfĺ20l2.(Xl.8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfeliigyeleti hatósági eljźlrá-

sokľólés ellenőľzésekről, valamint az építéstigyi hatósági szn|gźitatasrő|
- 3I312012.(XI.8.) Korm. rendelet az Építésiigyi Dokumentációs és Információs
Kózpontľól, valamint az Otszźlgos Epítésügyi Nyilvĺĺntaľtĺásľól
- 32212012. (XI.l6.) Korm. ľendelet azegyes építésüggyel összefliggő egyes Koľm.
ľendeletek módosíüásĺáról
- 83|20l2.(IV.2l.) Koľm. ľendelet aszabát|yozott elektronikusugyintézési szolgálta-
tásokról
- 245l2006.Cxil.05.) Korm. ľendelet az építésugyi bíľsĘ megríllapíüásának részletes
sz-aběiyairő|
.25212006.CXII.07.) Konn. ľendelet a teleptilésrendezesi és az építészetĹműszaki terv-
tanácsokról
. |9Iĺ2009.(Ix.15.) Koľm. ľęndelęt azépítőipalkivitelezesi tevékenységľől



- 393l20I2.(XII.fu Korm. ľendelet aÉgésznti ĺĺrökség és a múemléki érték védel-
mével kapcsolatos szabályokľól

- 85/2000.CxI.8') FVM rendelet a telekalakítĺásľól
- 47lI998.Cx.15.) Főv. Kgy. rendelet BVKSZ
- 6612007.[(ll.1f.)ĺink.ľendeletrorÉsz
- 5|20I3.(II.10.) önk. rendelet az építéstiggyel összefüggő egyes helyí cinkormźnyzati
hatósági e|jáľá.sok részJetes szabźiyair(l|
. 5ll20ll.(x.19.) önk. rendelet a helyi építészetĹműszaki tervtanács létrehozásáÍó|
és miiködéséről (módosítja a 6ĺf0|3.(I.|0) önk. rendelet
- A közúti kcizlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

-A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. töľvény
végrehajtĺásáľól szóló 30/1988. (Iv.21:) MT rendelęt

- a helyi kĺizutak kezelésének szakmai szabźt|yánőL sző|ő 5l2004.(I.f8.) GKM
ľendelet

3.bb) Az irodavezető által gyakorolt hatáskörtik (kiaciměnyozźs), a hatáskĺĺr gyakorlá-
sának módja

A kiadmányozźs, a kiadmanyozás és az a|átírás rendjéről sző|ő I0l2013. (X.2l..)
sz. jegyzoi utasítas III. ľészében foglaltaknak megfelelően töľténik'

3.bc) Az irodavezető feladatkörei: általános vezetői feladatok

7.I.24. Megállapítás, illetve ajővźhagyźts előtt véleményezi az illetékességi területén a helyi

építési szabźt|yzatot és a telepiilésrendezési terveket.

7.|.25. A hetyi rendelet, a KT és a bizottsági előterjesztések előkészítése

7.|.29. külföldi állampolgráľok ingatlan szeruéséve| kapcsolatos nyi|atkozatok előkészítése
7.I.30. aszervezetiegységet érintő közbeszetzésben kĺizremrĺködik és adatot szo|gáLtat

3.bd) A helyettesítés ľendje és azezek'heztartozó felelősségi szabályok:

A kiadmlínyozÁs, a kiadmrĺnyozás és az a|źÍtás rendjéről szőIő I0lf0I3. (X..2|.)
sz. jegyzőiutasítiĺs rv. 4.) pontjában foglaltaknak megfelelően töľténik.

3.c) Az tigyintézők munkakĺirei és az azokhoz tartozó feladat- és hatĺáskĺirĺik

- építésügyi hatósági ldlgyintéző

- íigyintéző és iigykezelő

3.oa) szakmai feladatellátźsána vonatkozó legfontosabb jogszabályok felsorolĺĺsa {töľ-
vénytől ĺinkormányzati rendeletig }. a kłlzigazgatási hatósĺĘi eljaĺĺás és szolglíltatas általĺínos szabályairól szóló 2004.

évi CXL. tv.
- azépített kömyezet a|akitasfuőI és vedelméről szóló 1997. évi LXXVIII tv
- atĺłrsasházakĺól szóló 2003. éviC)ooilII. tv.
- t990.évi XCIII. tv az illetékekľől
- |997,évi tĺiľvény azingat|an-nyilvĺíntaľtasról



- z00l. évi LXIV tĺirvény a kulfunĺlis ĺir<ikség védelméről
- 2010. évi CXXVI. tv. a fővárosi és megyei kormanyhivatalokról, valamint a ffvłĺro-
si és megyei koľmanyhivatalok kialakításĺval és terĺileti integrációval összefiiggő tĺĺľ-
vénymódosítĺásokĺól.
- 2012. évi CLV[. tv. a telepĺilésfejlesztéssel, a telepĹilésľendezéssel és az építésügy-
gyel összefüggő egyes töľvények módosítĺásaĺól

- z53ĺ|gg7.(XII.20.)Korm. rendelet oTÉK
- 343/2006.(XII.23.) Korm. rendelet az építésĹigyi és az építésfeliigyeleti hatóságok ki-
jelöléséről és mfüiidési feltételeiľől (módosítottaa39412012 (XÍI.20.) Korm. rendelet
- 3|2l20|2.(XI.8.) Korm. rendelet az építésiigyi és építésfeliigyeleti hatósági eljźtá-
sokról és ellenőrzésekről, valamint az épitésilgyi hatósági szolgáltatasľól
- 3|3ĺ2012.6I.8.) Koľm. rendelet az Epítésĺigyi Dokumentációs és Információs
Kĺizpontrol, valamint az országos ÉpíÉsĺigyi Nyilvántaľtásról
- 3f2/20If. (XI.l6.) Korm. rendelet az egyes építéstiggyel összefiiggő egyes Korm.
rendeletek módosítasáról
- 83/20I2.(IV.21.) Korm. ľendelet aszabá|yozott elektronikus Ĺigyintézési szo\gá|ta-
tásokĺól
- 245/2006.(XII.05.) Korm. rendelet az építésiigyi bíľság megállapíLĺsiínak részletes
szabtiyairő|
- 252/2006.(XII.07.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-muszaki terv-
tanácsokľól
- I91/}009.(IX.l5.) Korm. rendelet azépitőipari kivitelezési tevékenységről
- 393/2012.(XII.20.) Korm. ľendelet a ľégészeti ĺirĺikség és a miĺemléki érték védel-
mével kapcsolatos szabályokról

- 85/2000.(XI.8.) FVM rendelet a telekalakítrĺsľól
- 47ĺ1998.(x.15.) Főv. Kgy. rendelet BVKSZ
- 66/f007.(XU.|Z.) tjnk. ľendelet ĺórÉsz
- 5/20I3.(il.10.) önk. ľendelet az építésüggyel összeftiggő egyes helyi önkormźnyzati
hatósági eljáľasok ľészletes szabá|y utől
- 5I/20|l.(x.19') önk. rendelet a helyi építészeti-műszaki tervtanács |étrehozźsarő|
és működéséről (módosítja a 6lf0|3.(il.l0) önk. rendelet

a ktĺzútkezelőĺ feladatokat is ellátó üryintéző feladatellátiĺsiíra vonatkozó legfonto.
sabb jogszabályok :

- A közúti kĺizlekedésľől szóló 1988. évi I. töľvény
. A közúti kĺizlekedésről szóló 1988. évi I. tĺirvény

végľehajtĺásĺíról szóló 30/l988. (IV.zl:) MT rendelet
- a helyi ktizutak kezelésének szakmai szabźtlyźróI sző|ő

5 I 2004.(L 28.) GKM rendelet

3.cb) Azugyintéző ríltal gyakorolt hatĺáskiirök (kiadmányozźs), a hatĺáskör gyakoľlĺĺsá-
nak módja

A kiadmĺínyozÁs, a kiadmĺányozas és az a|źtírźs ľendjéről szóló 10l20I3.
Cx.2l..) sz. jegyzői utasítĺĺs [V. ľészében foglaltaknak megfelelően történik.

Azugýntémk_ uugy érdemében hozott hatfuozat kivételével _ ĺĺltalános ki-
admźtnyozźsi joggalrendelkeznekazalábbiakszerint:



- eljárás megindítasą
- szak]ratóságimegkeľesések,
- helyszíni szemle kitűzése, éľtesítése,
- a helyszínen jegyzőkdnyvbe foglalt helyszíni ideiglenes intézkedések,

- iđézés, éľtęsítés,
- azelső _ általanos _ hianypótlási felhívas,
. akézbesítési vélelem
- értesítésjogerőreemelkedésľől,
- a Hivatalon belüli irat.átadĺís kísérő levelei, adatkérés tekintetében.

Két ügyintéző egyittesen jogosult aláíľni: ahatźrozatok, végzések és teľvek jogerős zá-

rudékát, kivéve a jogorvoslattal megtámadott döntéseket.

3.cc) Az ügyintéző feladatkiiľei:
Első fokú építésĹigyi hatósĘi jogkĺĺrdk gyakorlása, illeték megállapítása. Első fokú

általános építésügyi hatóságként jár e|,döntéseit az ÉľpR ,űtjánhozzameg:

7 .|.|. építési engedélyezési,
.|.|.2. 

<isszevont engedélyezési

7'1'.3. fennmaradási engedélyezési

7.|.4. haszná|atbavételi engedélyezési

7 ,|.5. bontasi engedélyezési
7.|.6. engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési

7.|.7. jogutódlás tudomĺásulvételi

7.l.8. használatbavételi tudomrĺsulvételi

7 .|.g. országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési

7.1.10. kötelezési
7 .|.I|. végľehajtlísi

7.|.|f. szakhatósági,
7.|.I3. veszé|yhe|yzet esetén sztikségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi

eljárasokban,
7.I.14.jogszabályokban meghatározott esetben és módon építésügyi hatósági szo|gźt|tatźst

nyújt.

7.I.15. jogszabá[ýan meghaüáľozott esetekben tény, állapo! egyéb adatigazolása céljából

a.) atervezés elősegítése érdekében vagy,
b.)az ingatlan adataiban bekövetkezett változźsnak az ingatlan nyilvíntaľtásba töľténő

átvezetéséh ez he\y színi szemle alapj an ható s ági bizony ítv źnyt áll ít k i.

,lz építésiigłi és építéýltigłeleti hatósági eljárásolcról és ellenőrzéselről, valamint az épí-

t é siig,li ható s ági szo lgáltatásról,,sző|ő 3 If l20 12.6I. 8.) Koľm. ľendelet a|apjźn

Első fokú építęsiigyi hatóságként-azengeđéIyezésieljáľĺĺssď összefiiggésben - jogosu|taz

építési tevékenység j ogszerűségének ellenőrzésére..7.|.|6. 
EngedéIyezesi Ĺigyekkel összefiiggo e|Ięnorzési és kötelezési eljárĺĺsok, az építési

munka végzésének helyszíni ellenőrzése, hatósági ellenőrzések folytatĺĺsa

7.|.|'7, Engedélýől eltérően épített építmény fennmaradásának engedélyezésekor építési

bírságot szab ki



7.l.l8. jogszabályban meghatĺározott esetekben és módon elľendelheti a telek bekerítését,

továbbáazeĺgedé|ynélküliépítményhaszná|atmegsziintetését

7.|.19. El kell rendelnie: jogszeríĺtlen vagy szakszerütlen építési tevékenység esetében az

építési tevékenység végzésének megsziintetését, vagy a20I3.januar l-je előtt indult,

folyamatban lévő eljráľások esetén a jogerős és végrehajtlrató építési engedélynek és a

hozzátartoző' jóvĺíhag)rott engedélyezési terveknek megfelelő állapot kialakít.ását.
't.I.20. a2013.januĺĄr l-je előtt indult, folyamatban lévő eljárĺĺsok esetén szabályossá tételi

kĺitelezettség nem teljesítése esetén haladéktalanul intézkedik a bontásrói.

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

tósági úton, a felmeľülő költségeket megelőlegenre - magavégeztetheti el, a költsé-

gek erejéig, azok me$érítéséig az érinteťt ingatlanra jelzá|og1ogot jegyeztethetbe az

ingatlan-nyilvantartásba. A munkálatok tűrésére kötelezheti azt, aki akadéiyozza az

elľendelt munkálatok e|v égzését.

7.|.f2. Intézkedik a jogerős, és végrehajtható kötelezettségek teljesítés eimarađása esetén a

Ket, ÉTv és a |93lf009. (IX.l5.) Korm. rendelet szerinti végrehajtĺsľa,

,lz építésügli és építésfelügeleti hatósági eljdrdso|ról ěs ellenőrzéselről, vaĺamint az épí-

tésügli hatósdgi szolgáltatasról,,szó|ő 31212012.6I.8.) Korm. rendelet a|apjtn
7.L.23. Megállapítás, illetve ajőváhagyás előtt vé|eményezi az illętékességi teriiletén a helyi

építési szabźt|yzatot és a településrendezési terveket.

7.1.f4. A heryi ľendelet, a KT és abizottsági előterjesĺések előkészítése

Egyéb hatósági feladatok:
7.I.fs. Yezeti a jogszabályban meghatÄrozott építéstigyi hatósági nyilvantartĺĺsokat (kivéve

a település rendezési nyilvántaľtast)

,,Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az orszźryos

ÉpíÉsügyi Nyilvłíntarüásról'' szóló 3I3/2012.(Xt.8.) Korm. rendelet a|apján

7.|.26. Építéstigyi szakhatóságként működik kĺizre mas hatóságok engedélyezési ügyeiben.

,,Az építésiigyi és építésfelügyeleti hatósági eljĺánásokról és ellenőľzésekľől, vďamint

azépitésĘyi hatóstĘi szolgáltatásról''szóló 3|u20I2.6I.8.) Koľm. ľendelet alapján

7 .1 .27 . a zenés t..áĺtcos rendezvények működésének biztonsagos abbá téte|éről szóló korľrĺíny-

rendelet szerint általĺĺnos építésiigyi szakhatósági eljĺáľĺĺst folytat.

,,& zenés táncos ľendezvények működésének biztonsrĘosabbáL tételérőI,, szőIő

23ĺ2011. ([I.8) Korm. rendelet a|apjan

7.L.31. jegyzói hatáskörbenjĺáľ el a telekalakítási, engedélyezési eljánĺs esetén
7.t.32. utcanéwáltozasok, házszźmrenđezés, címigazolrĺs jegpőihatískörben :.-

7 .I.33. kĺĺzútkezelői döntések kiadasa
7 . t .3 4. munkakezdé st hoz-zźtjźra|ĺĺs kiadlĺsa

3.cd) A helyettesítés reĺldje és azezek.heztartoző felelősségi szabályok



4. A szeľvezeti egység szervezeti ábľáia (grafikus)

5. Áz ĺig}'osztál}' munkarendie (a Hĺvatal dolgozóinak általános munkaľendie
szerint):

hétfőn
kedden
szerdán
cstitörtökön
pénteken

0800 _ 1800 óľáig
0800 _ 1600 óľáig
0800 _ 1630 ,őrźig

0800 - 1600 óráig
0800_ I33o őrźig

A ledolgozott munkđdő nyilvántartása és ellenőrz.ese cé|jźlból az Ĺigyosztźiy je|en|éti naplót

vezet. A jelenléti naplóban fel kell tüntetni a munkába állás és a munkábó| tź.ľozás pontos

idejét. A jelenléti napló vezetésééľt azugyosztá|yvezető által megbízottszemély felelős.

Az ugyosztźtly dolgozói a Hivatal épületében a munkaidőn tű| az iigyosztályvezető engedé-

lyével, hétvégén - előzetes írrásbęli bejelentés mellett _ a jegyző engedélyével tartózkodhat-

nak.

A munkahelyéľőt önhibájrán kívtil távol larrtőzkodő dolgozó akadá|yoztattás'ának tényéről hala-

déktalanul köteles az ldlgy osztźt|yv ezetot éľtesíteni.

A betegségről szóló orvosi igazolĺást a dolgozó munkába áů|ásaelső napján köteles a személy-
zeti vezetőnek átadni. Az źLtadás e|őtt az utolsó munkába tdltött nap időpontj źi az ijgyosztá|y-

vezetőnek atárypénzes lapon le kell igazo|nia.

6.Áz ĺig.vosztály ůigyfélfogadási rendi e

Az iigyosrtály ügyfélfogadłás ľendje megegyezik a Polgármesteri Hivatal általanos ügyftlfo-
gadĺási ľendjével.

Ügyfiétfogadas helye: 1082 Budapest Baľoss utca63-67

Soron kívĺili tigyfélfogadłís rendje: Az Anyakiinyvi Iroda szüIetés- és haláleset bejelentése

esetén, munkaidőben, azáltalrános ĺigyfélfogadási renden kívĹil is fogad tigyfeleket.

7.|íľtekezletek ľend i e:



- az ugyosztáIyvezetói értekezlet napjan
- részvevök irodavezetők
-jegyzőkönyv:

8.KĺiIső kapcsolattartás :

Az ngyosnáIy dolgozőit az źilampolgĺĺľokkď, az önkormźnyz-ati és mĺás kĺilső szervekkel,
intézményekkel és gazlasőąi tĺársaságokkal való kapcsolatüartłásbaĺr a kulturált, hatékony,
gyoľs tigyintézesre vďó törekvés, valamint a segítő szándék kell, hogy je||emezze.

A hivatali dolgozok külső kapcsolatüartásĺĺnak köľét és rendjét _ ideéľtve a képviselő-
testÍilettel, a bizottsagokkal való kapcsolattaľtást is _ a jeeyző źt|Iapitja meg és az ugyosztá|y
tigyrendjében, illetve a munkakĺiri leíľásokb an szabá|yozza.

Az ügyosztźiyvezeto feladatktirében eljárva kĺjzvetlen kapcsolatban állhat az ĺinkormányzat
intézményeivel, gazdasági táľsaságaival. Ennek soľán jogszabá|yban, ĺinkormźnyzati határo-
zatban, munkáltatói döntésben meghatározott adatszolgáltatĺĺst kérhet és adhat.

A jegyző tcirvényességi ellenőrzési jogkörében eljáró dolgozó jóvahagyott ellenőrzési pľog-
ľam vagy eseti megbízźs a|apjćnjogosult ellenőrzést végezni.

Az ellenőrzésre jogosult feltigyeleti és kiilső szervekkel, a jegyzo és a polgármester tartja a
kapcsolatot, illetve esetenként dönt a kapcsolatüartó személyéről.

9. Zárő rende|kezések

Jelen iigyľend a Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-
testülete á|ta| 13|ĺ2014. (VI.l1.) számú hatźtrozatta| elfogadott, a Budapest Fővĺíĺos VIII. ke-
ľĹilet Józsefurírosi Polgĺĺrmesteri Hivatal Szervezeti és Műkc'dési Szabályzatanak 1. számú
fiĺggeléke.

A szervęzeti egység akfia|izźÄt ügyľendjét az abban sziikségessé vźlt váitoztatźst követő 60
napon belül csatolni kĺiteles a fiiggelékhez.

Jelen ĺigyrend a jóvĺĺhagyását ktivető napon lép hatĺílyba, és a szervezęti egységnek illetve
jogelődjeinek korábbi ügyľendje hatźtyźú veszti.

Budapest,2014.

Ugyosztáilyvezeto

A Hatósági ĺJ gyosná|y tigyrendjét jóváhagyom:

Danada-Rimrán Edina
jegyző
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1.a) Szervezetĺ egvség megnevezése:

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuĺĺľosi Polgármesteń Hivatal Humánszolgáltatási
Ügyosztáty

1.b) A szenezeti egység címadatai:

Működési helye: 1082 Budapest Baross u.63-67.

Levélcíme: 1082 Budapest, Baĺoss u. 63-67. vagy |43| Budapest, Pf.: 160.
HumánszolgáltatasiÜgyoszĺály telefon: 459-2l92,faxszám: 459-2138
email cím: oktatas@jozsefuaros.hu
Humánkapcsolati lroda telefon: 459-2|92,faxszám..459-2138
email cím: oktatas@ozsefuaros.hu
Családtámogatási lroda telefonszĺĺm:333-5743,459-2277, fax: 3 |4-|416
e-mail cím: szocialis@ozsefuaros.hu
telephely cím: 1082 Budapest, Baross u. 66-68.

1.c) A szeľvezeti egység ioeállása:

A Humánszolgá|tatási Ügyoszĺĺly nem önálló jogi személy.

2. A szervezeti egysée általános feladat- és hatáskiire:

Az adott szakźęazathoztartoző tiibb irodát összefogó szeryezeti egység, melynek irányítója és
vezetője az igyosztźt|yvezető. A Családtámogatási Iľoda ellátja az eseti- és rendszeres támo-
gatásokkal' segéIyezéssel kapcsolatos feladatokat, a Humĺĺnkapcsolati lroda ellátja a tanĹigy-
igazgatási, intézrnényfelügyeleti, egészségügyi, kultuĺális feladatokat. Az iigyosztźt|y e|őké-
szíti a szakteriiletéhez kapcsolódó képviselő-testiileti, bizottsági elotefies*éseket és végľehajĺ
ja a szakterĺiletét érintő képviselő-testĹileti, bizottsági döntéseket.

3. A Humánszolgáltatásĺ tiwosztálv engedélyezett létszáma tevékenvséeek szeľinti bon.
tásban. az azokhoz tartozĺí feladat. és hatásktiľiikkel

Humánszotgáltatrĺsi tigyosztály tagoződása:
ugyosztźiyvezető
lđ;gyintéző

A Humánkapcsolati Iľoda tagozódása:
irodavezető
ugyintézó

A Családtámogatási Iľoda tagoződásaz
iľodavezető
ngyntéző



Az ügyosztá|y |étszámát a polgármestęr és a jegyzó áL|apítja meg, az tigyosztály \étszźnnát
megemelhetik, csökkenthetik, irodán beliil átcsoportosíthatj ák.

3.a) Az ĹiKyoszüĺlyvezető

3.aa) Az tigyosztĺĺlyvezetó szakmai feladatellátasara vonatkozó legfontosabb jogsza-
bályok felsorolasa

Törvények:
. Magyarorszźryhelyi ĺinkormtnyzatairő|szó|ó20|1. évi CLXXXD(. törvény (Mötv.)
- akozszolgálati tisztviselőkről szóló 20|I. évi CXCDĹ'törvény (Ktrv.)
- az étl|amháztntásról szóló 20II. évi CXCV. töľvény (Aht.)
- a szociális igazgatásról és szocirílis elláüásolaól szóló 1993. éví III. töľvény (Szt.)
- az egészségiigyről szóló 1997. évi CL[V. törvény,
- aMagyar Kĺiztáľsaság kĺiltségvetéséről szóló tĺirvény tárgyévben,
- a közbeszerzésekĺől szóló 20II. évi CVil. törvény (Kbt.)
- akozigazgatźsi hatósági eljárás és szolgáltatás.általános szabá|yairől szóló 2004. évi

CXL. törvény (Ket.)
- a gyennekek védelméről és a gyrĺmĹigyi igazgatésról szóló 1997. évi XXX. tĺĺrvény

(Gyvt.)
- az európai uniós csatlakozással összefiiggő egyes ttirvénymódosítasokľól, töľvényi

ľendelkezések hatályon kívtil helyezésérő|, valamint egyes tĺirvényi ľendelkezések
megállapításĺáról szóló 2004. évi XXIX. törvény l41-l43' $

- a nemzeti köznevelésről szó|ó2011.évi CXC tĺirvénv

Kormányrendeletek:
- az źi|amháztartźsról szóló törvény végrehajtlísĺáról szóló 368/20|l. (XIL 31.) Korm.

ľendelet (Avr.)

tnkormányzati rendeletek:
. Budapest Józsefváros onkorrľrányzatźnaka Józsefuĺíľosban adomiínyozható kittinteté-

sekľől szóló l 112006. (III.10.) sz. ĺik. rendelet
- ahźzíowosi kĺiľzetekről szóló 2512002. (vI.f|.) sz. ök. rendelet
. a Józsefuĺĺrosban mfüödő onszervęződö közĺisségek, továbbá művészek és spoľtolók

pá|y azati üáĺnogatasĺĺról szóló 22120 | 1 . ([V. l 2.) sz. ök. ľendelet
- Józsefuaľos kĺárýáľól sző|ő 6412011. CXI.07.) sz: ök. rendelet
- az önkormźnyzatközművelődési feladatairól szóló 8|l201t.6II.22.) sz. ök. ľendelet
- a Józsefuĺĺĺosi Difüĺlsztöndíjľól sző|ő 3512007. (VI.04.) sz. ök. rendelet
- Budapest Józsefuaros onkormányzatának az adósságkezelési szolgáltatásľól szóló

49/2003. (D(.18.) ĺinkormĺĺnyzatircnde|ete (hatályon kívül helyezve, de a hatĺílyosság
ideje alatt indult és még folyamatban lévő iigyekben alkalmazni kell)

- Budapest Józsefuĺáros onkormźnyzatźnak az adósságkezelési szolgźitatźsľól szóló
3 I /20|0.(wI. l 5.) önkormĺĺnyzati rendelete

- Budapest Józsefuáros tnkormanyzatźnak a gźzsmlgáltatasból valő klzźrás időtaľtam-
źlratorténő ffitési díj kompenzációról szóló 6ĺ2004. (I.28.) önkomlanyzati ręndelete

. Budapest Fővĺíľos VIII. kertilet Józsefuáľosi onkormanyzat Képviselő.testĹiletének a
péĺube|i és természetbeni, valamint a személyes gondoskodĺíst nyujtó szociális és
gyermekjóléti ellátrĺsok helyi szabźiyuról szóló 57120|3. CXII.2O.) önkormanyzati
rendelete

. Budapest Józsefulárosi onkorményzatźnak az önkormĺĺnyzat tárgyévi és átmeneti gaz-
dĺĺlkodásaról és költségvetéséľől szóló ĺjnkormźnyzati rendeletei



3.ab) Az Ĺigyosztályvęzętő áLta| gyakorolt hatáskörök (kiadmanyozÁs), a hatáskör gya-
koľlasłínak módja
A kiadmĺĺnyozĺs és az a|éirás rendjéről szóló hatályos jegyzői utasítrás szerinti hatás-
körrel ľendęlkezik.
A kiadmányozás ľendjéről szóló hatĺĺlyos polgĺĺrmesteri utasítrĺsban foglaltak szerilrti
hatáskörrel rendelkezik.
A kötelezettség-vállďrással, utalványo'ással, ellenjegyzésscl, éľvénycsítćsscl, tcljcsí.
tésigazolassal kapcsolatos eljĺínísi ľendről szóló hatályos polgiĺľmesteri-jegyzői egyut-
tes utasíüís szerint gyakorolja a polgámlester és a jegyzo által meghatźrozotíkĺjrben a
kiadmanyozasi, utalviĺny ozási, telj esítésigazolási j ogot.

3 .ac) Az ügyosztályvezető feladatkörei

az igyosztáĺy irányítója és vezetójeként szervezi és ellenorzi azugyasztály munkáját,
koordinációs tevékenysége és felügyeleti jogköľe Van a Humĺĺnkapcsolati lroda és a
Családtĺímogatási Iroda tekintetében,
ellátja azugyosztály dolgozói tekintetében a jegyzo á|ta| źltruhźŁott munkáltatói jogokat,
gondoskodlk az źl|ta|a vezetett Ĺigyosztály tevékenységéľe vonatkozó költségvetés-
tervezętének elkészítéséľől, betartattĺsáról,
feliĺgyeli az iigy osztály iktatási és irattĺírozás i tevékenysé gét,

köteles az egységes polgármesteri hivatal munkáját elősegítő szervezeti egy:égek ktizĺir
ti folyamatos tájékoztatásra, a szabá|yomtt hivatalon belüli és külső kapcsolattartásra,
folyamatos ę|emzó munkát végez, melynek a|apjan vźitonatást kezdeményez az irodát
érintő feladatok vonatkozĺísćban a hatékonyabb, eredményesebb, gazdaságosabb, racio-
nálisabb feladatellátĺís érdekében,
az ĺđgy o sztály fe ladatait érintő tigyben ĺigyfel fo gad źst tart,
f,r g yel emmel kíséľi az ugy o sztél|y ü gyfr lszo |gá|ati tevékenysé gét,

a Minőséginĺnyítási Rendszerdokumentiĺció részét képező eljárĺísokban foglaltak alap-
j an biaosítj a a szeÍvezeti egységét érintő szakmai feladatok ęllátását'
a Polgiĺrmesteri Hivatal mindenkori hatiĺlyos Szervezęti és Műkĺidési Szabá|yzata, va-
lamint a belső noľmiĺk alapjĺín ellátja aszervezeti egységét éńntö vezstői és irĺĺnyítói fe-
ladatokat,
a hatĺílyos belső normában foglaltak ďapjrín gyakorolja a kiadmĺĺnyozÁs, valareint a kö-
telezettségvĺĺllaliással, utalvźnyoziással, ellenjegyzéssel, teljesítésigazolással kapcsolatos
jogkörét,
Mfüödteti az ugyosztźt|y tekintetében a MinőségirĺĺnyíĹísi RendszeĄ
a szervęzeti egységei részéte feladataik e||źttźsźúloz szakmai segítséget nyijt,
szakteriiletét érintően gondoskodik a képviselő-testiileti/bizottsági előteľjesĺések elké-
szítéséről, a képviselő-testiileti/bizottsźtg döntések végrehajtĺĺsĺíról,
részt vesz a képviselő-testiilet és az illetékes bizottságok Ĺilésein;

egyeztetéseken, ľendezvényeken képviseli a Humĺ{nszolgáltatási lJgyosztá|yĹ.

3.ad) A helyettesítés ľendje és azezekheztartoző felelősségi szabáIyok
Az iigyosztźiyvezetőnek nincs általános helyeffese, az igyosztźl|yvezetőt a Családtamogatĺĺsi
Iľodával kapcsolatos feladatktĺrét tekintve a Családtlímogatlísi Iroda vez.etője, a Humĺínkap-
csolati Iľodával kapcsolatos feladatkörét tekintve a Humĺĺnkapcsolati lroda vezetője helyette-
síti.



3 .b) Az irodavezetők (személyenkénti bontlĺsban)

1. A Családtámogatási Iroda iľodavezető

3.ba) Az irodavezető szakmai feladatellátasára vonatkozó legfontosabb jogszabályok fel-
soľoliása

Törvények:
- Magyarországhelyi önkonnźnyzatabő| sző|ő 20|1. évi CL)O(XIX. tĺirvény (Mi'tv.)
- azáIlamháztartŕĺsról szóló fOIl. éviCXCV. törvény (ał't.)
- a szoeiális igazgatĺĺsról és szociális ellátĺásokĺól szóló 1993. évi III. töľvény (Szt.)
- a hadigondozásról sző|ő 1994. évi XLV. törvény (Hadigond.tv.)
- aközigazgatźtsi hatósági eljáľás és szolgáltatás általĺĺnos szabá|yairől szóló 2004. évi CXL.

törvény (Ket.)
. aközszolgálati tisztviselőkől szóló 20l l. évi CXCX. törvény (Kttv.)
- a gyermekek védelméről és a gyámugyi igazgatásról sző|ő |997. évi XXXI. tĺirvény

(Gyvt.)
- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tciľvény

(Flt.)
- a közfog|alkoztatásról és a kozfog|alkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények

módosításáról szóló 20l l. évi CVI. t<irvény
- aMagyar Kciĺársaság költségvetéséről szóló törvény tárgyévben,
- a családok támogatasáról szóló 1998. évi DO(XIV. törvény (Csttv.)
- a villamos eneľgiáról szóló 2007. évi LXXXW törvény (Vet.)
- a ftildgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (Get.)
- a ktizbeszerzésehő| sző|ő f0| 1' évi CVIII. tdrvény (Kbt.)
- akozérdekű önkéntes tevékenységrol szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény,
. az ęgyes gazdastryi és pénziigyi tźÍgYtt törvények megalkotiĺsĺĺról, illetve módosításáról

sző|ő 2010. évi XC. törvény,
- azegyszenĺsített foglalkozeatásľól szóló 20l0. LXXV. törvény,
. a megváltozot7 munkaképességű személyek ellátásairól, és egyes tĺĺrvények módosítasáról

sző|ő 20|1. CXCI. ttirvény,
. a tiĺrsadalombiĺosítís elláüásaira és a magránnyugdíjra jogosultalffól, valamint e szo|gźúta-

tasok fedezetéről sm|ő |997. évi L)oo(. törvény,
- a bírósági végrehajtásról szőlrő 1994. évi LIil. törvény (74. $)

Kormányrendeletek:
- a pélubeli és teľmészetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításanak, valamint

folyósításának részletes szabá|yahől szóló 6312006. (IIĺ..27.) Koľm. rendelet (Szľvhľ.)
- az egyes péĺube|i szociális elláüások elszĺímolásźnak szabá|yalrő| szolő 6212006. (II|.27.)

Korm. rendelet=
. a gyámhatóságokľól, valamint a gyermekvédelmi és gyámtigyi eljĺĺľrísokról szóló

14911997. (IX.10.) Korm. rendelet, (Gyer.)
- a gyeÍmekvédelmi és a gyĺĺmtigyi feladat-és hatrĺskĺiriik ellátasríľól, valamint a gylĺmható-

ságszervezetéről és illetékességérő| sző|ő 331/2006. cxII.23.) Korm. rendelet,
- a villamos eneľgiáról szóló 2007. évi Lx)cwl. tĺirvény egyes rendelkezéseinek végrehaj-

tásáÍól szó|ő 27312007. Cx.19.) Koľm. rendelet (Vet vhľ)
- a ťo|dgazellátásľól szóló 2008. évi XL. ttĺľvény ľendelkezéseinek végrehajtĺásaról szóló

1912009. (I.30.) Korm. rendelet (Get vhr),



a közforgalmú személyszĺIlítási utazźsi
rendelet,
a nemzeti köznevelésről szóló töľvény
rendelet,

kedvezményekől szóló 8512007. (Iv' 25.) Korm.

végrehajtasĺáľól szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.

- az |945 és 1963 közĺitt törvénysértő módon elítélteŁ az 1956-os foľľadalommal és szabad-
ságharccal összefuggésben elítéltek, valamint a korabbi nyugdíjcsökkenés megsziintetésé.
ről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatĺálya alatt állt sze-
mélyek tfusadalombiztosĺtási és munkajogi helyzetének renclezéséről szólró 93ĺ|990.
(IX.2 1.) Koľm. ľendelet

- az országos Statisztikai Adatgyíĺjtési Program adatgyujtéseiről és adatátvételeiľől szóló
f88/2009. (XI[. 15.) Korm. rendelet,

- a taľsadalombiztosítási nyugellátasról sző|ő 1997' évi L)OC(I. t<lrvény végrehajtásáról
szóló 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet,

- a Foglalkoztatási és Kiĺďoglalkoztatási adatbiízisról szóló |6912011. (VilI'z4.) Korm. ren-
delet

- 392/2013. (Xi. i2.) Korm. rendelet a szociális és gyeľmekvédelmi ellátísok orszígos nyil-
vántaľtásáról

Miniszteri rendeletek:
- a Staľt-szám|áva|, kincstári letéti Start-számlával rendelkező gyermekek magasabb ösz-

szegű állami támogatásra való jogosultságának igazo|ásźről szóló |12008. PM rendelet,
- A települési ĺinkormĺnyzatok részére szociális nyĺíľi gyermekétkęzetés céljából nyujtott

támogatás igénylésének, folyósítasrĺnak és elszamolásĺĺnak részletes szabtiyaittarta|ma-
ző adott évre vonatkoző ágazati miniszteľi rendelet

Onkormanyzati rendeletek:
- Budapest Józsefuĺĺros Önkormányzatźnak az adósságkezelési szolgáltatlásról szóló

49lf003. (IX.18.) tinkormĺányzati rendelete (hatĺályon kívĺil helyezve, đe a hatalyosság
ideje alatt indult és még folyamatban lévő tigyekben alkďmazni kell)

. Budapest Józsefuĺáros onkormźnyzatźnak az adósságkezelési szolgáltaĺĺsról szóló
3 I ĺ20|0.(vil. l 5.) önkoľmányzati ľendelete

. Budapest Józsefuáros onkormĺĺnyzatának a gáz-szo|gáitatásból való kizĺĺrĺĺs időtaľtamára
töľténő fiĺtési díj kompenzációľól szőlő 612004. (|.28.) önkormĺnyzati ľendelete
- Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuĺírosi onkormĺányzat Képviselő-testĺiletének

apérubeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodĺĺst nyujtó szociális és
gyermekjóléti ellátĺĺsok helyi szabályairól sző|ó 57ĺ2013. (xII.20.) önkormányzati
rendelete

. Budapest Józsefulírosi onkormłínyzatának az oĺIkormźnyzat tárgyévi és átmeneti gaz-

dálkodásáról és kĺiltségvetéséről szóló <inkorm źnyzati rendeletei

3.bb) Az iľodavezető ĺíltal gyakoľolt hataskĺiľiik (kiadmĺĺnyozźs)' a hatłĺskör gyakorlá-

sĺínak módja
A kiadmányozás és az a|áírźs rendjéről szőlrő hatźt|yos jegyzői utasítís szerinti hatrás-

kĺirrěl rendelkezik
A kiađmĺányozÁs rendjéľől szóló hatályos polgáľmesteri utasításban foglaltak szeľinti
hatlísktinel rendelkezik.
A kötelezettség-vállalĺással, utalviĺnyozássa|, e||enjegyzéssel, érvényesítéssel, teljesĹ
tésigazolással kapcsolatos eljĺáĺĺĺsi rendľől szóló haüĺlyos polgármesteri-jegyzői egyut-



tes utasítiís szerint gyakorolja a polgármester és a jegyző által meghatározotĺköĺben a
kiadmĺĺnyozási' utalvány ozźsí, teljesítésigazolási j ogot.

3.bc) Az irodavezető feladatköľei

. a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Miĺködési Szabályzat mellékletében a Csaláđta-
mogatási lľoda tevékenységét meghatározó feladatok tekintetében gondoskodik az iľoda
szakszeríĺ és jogszerÍĺ mfüĺidéséről, a feladat- és haĹĺsktiri jegyzékben meghatźrozott fe-
ladatok végľehaj trásáról.

- Az elsĺĺ fokú szociális és gyermekvédelmi hatósági jogkĺiröket gyakorolja, hatóságként
jár eI.

- Elkészíti a Családtĺímogatási lroda tevékenységére vonatkozó költségvetést, ellenőľzi
annak betartását, elkészíti a kĺiltségvetési beszámolókat.

- Felügyeli és ellenőrzi a Családtámogatási Iroda iktatási és iľattározási tevékenységét,
havonta ellenőrzi a hátralék listát.

- Előkészíti a feladatkĺiréhez tartoző bizottsági és képviselő-testületi előterjesztéseket,
írásos anyagokat, gondoskodik a hatarozatok végrehajtasáról, a|ejźtrt határidejű hataľo-
zatokľól szóló jelentéseket elkészíti.

- Részt vesz a testületi és bizottsági iiléseken, és egyéb szakmai éľtekezleteken.
- Gondoskodik a vezetése alatt álló irodán a megfelelő munkavégzésről, rendszeresen el-

|enórzi azt, a jegyzó áLta| átrvházott egyéb munkáltatói jogokat gyakorolja (szabadságo-
lási ütęmterv), javaslatot tesz egyes szeméIyzeti iigyekben (alkalmazás, jutalmazás,
munkaértékelés, fegyelmi stb.).

- Az ügyintézők egyenlő teherviselését felĹigyeli, a feladatokat ezen elv mentén szétoszt-
ja, gondoskodik a kapcsolódó munkakĺĺri leírások naprakész állapotáľól, évente megha-
tározza akaniszwiselők teljesítményénékelési célkitĹĺzéseit és az tigyosztát|yvezető ré-
szére előké szíti az egyénenkénti teljesítményértékeléseket,

- Köteles az egységes polgármesteri hivatal munkáját elősegítő szęrvezeti egységek kci-
zötti folyamatos tájékoztatásra, a szabáiyozott hivatalon beliili és kiilső kapcsolattartĺĺs-
Íä,

- Az iľoda feladatait érintő egyedi ügyekben egyeztetett időpontban félfogadást tart.
- Iegyzői egyedi utasítás alapjĺĺn elĺĺkészíti és koordinálj a az tĺodát érintő páiyázatokat és

azok teljesítését ellenőrzi.
- Az áI|alĺigazgatrási és önkormĺányzati hatósági dĺintésęk kiadmĺínyozźsaęIőtt e||enórzi a

döntés me gďap ozo ttságát, az eljárás törvényes sé get'
- Az önkormĺínyzat tisztség:łiselöi, hivata|vezetői, ügyosztźiyvezető felé beérkezett la-

kossági beadványokkal, panaszokkal kapcsolatban e||enőrzi a szĹikséges intézkedések
megtételét, ellenőľzi a vźiasz|eveleket.

- Elősegíti a Minőségiľanyítási Rendszer műk<idését.
- Képviselő{estületi döntés alapján:

- EU élelmiszersegély koordinációja (SzMSz 8.1.l2.).
. A szeľvezeti egységet érintő beszerzésekben tĺĺrténő közreműktidés (SzMSz 8.1.10.).
- Külön jogszabályok ďapján meghatĺírozott kĺitelező jellegrĺ telepiilési önkormanyzati fe-

ladatellátásľa vonatkozóan szerződések megkötésére javaslattéte|, az ezehe vonatkozó
előterjesztések összeállítĺísa döntéshozatal céljábő|, végľehajtas. (SzMSz 8.|.2.),

- A hatályos belső normában foglďtak alapjĺán gyakorolja a kiadmĺnyozás, vďamint a kĺi-
telezettségvállalĺĺssal, utalvĺĺnyoz,ással, ellenjegyzéssel, teljesítésigazolĺással kapcsolatos
jogkörét.

3.bd) A helyettesítés rendj e és az ezek,hez tartoző felelősségi szäbályok



Az iľodavezetot az á|ta|a kijelölt iigyintéző helyettesíti, a 3.bb) pontban felsorolt hataskörök
tekintetében az Ĺigyosztźůyvezető helyettesíti. A Családtámogatási Iroda vezetoje az igyosz-
ttt|yvezetőt helyettesíti a Családtĺĺmogaĺĺsi lľodával kapcsolatos fęladatai tekintetében.

2. A Humánkapcsolatĺ Iľoda iľodavezető

3.be) Az iľodavezető szaknđ fcladatellátasara vonatkozó legfontosabb jogszabályok
felsoľolása

Tcirvények:
- Magyarországhelyi ĺinkormźnyzatairő|szó|őfDll. évi CLXXXIX. tĺirvény (Mötv.)
- anemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény (Nkt.)
- a közoktatásról sző|ő |993. évi LXXIX. tt}rvény (Köot-)
- az á||arrhźztartĺĺsról sző|ó 20l. l. évi CXCV. ttirvény (Aht.)
- az egészségĹigyről szóló 1997. éví CLIV. tĺirvény,
- azegészségügyi hatósági igazgatźsi tevékenységről szóló I99|. évi XI. törvény,
- a kcĺtelező egészségbiztosítĺĺs ellátásairól sző|ő |997. évi LXXXIII. tĺĺrvény (Eb. tv.).

- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény.
- akóza|kalmazottak jogállásĺáról szóló |992. évi XXXIIL töľvény (Kjt.)
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló |997 . éví )oüt. törvény

(Gyvt.)
- aMagyar Köztiírsaság kciltségvetéséről szóló tĺirvény taĺgyévben,
- a kulturális javak védelméľől és a muzeális intézményekĺől, a nyilvános kĺĺnyvtári el-

látásról és a közművelődésről sző|ő |997. évi CXL. tĺirvény,
- akizbeszerzésekľől szóló 20l l. évi CVIII. törvény (Kbt.)
- aszociá|is igazgatĺásról és szociális ellátrásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt')

Koľmĺĺnyrendeletek:
- az á||arnhá^aÍtLĺsról szóló törvény végrehajtasĺĺĺól szóló 368120|1. (XII. 3l.) Korm.

ľendelet (Ávr.)
- 277l|997. (XII.22.) Koľm. rendelet (a pedagógus - továbbképzésrő|, a pedagógus _

szakvizsgátről, valamint a továbbképzésben részt vevők jutüatrásairól és kedvezményei-
ľől),

- a nemzeti kĺiznevelésľől szóló ttirvény végrehajtĺásłáľól szóló 229/20|2. (VIII.28.)

Korm. rendelet,
- a súlyos mozgaskor|źtozottak közlekedési kedvezményeiről szóló 164ĺ1995. 6|I.27.)

Korm. rendelet
- a személyes gondoskodas igénybevételével kapcsolatos eljárásokban kĺizremfüĺidő

szakértőkre, szakértői szeľvekrę vonatkozó részletes szabĺílyokról szóló 34012007.
(XII. 1 5.) Korm. rendelet
a személyes gondoskodast nyujtó szociális elláĺĺsok térítési díjźLró| szőIő 29l|993.

(II. I 7.) Korm. rendelet
- Az egészségtigyi szolgríltatások Egészségbiztosítási Alapból tĺirténő finanszíľozísának

részletes szabát|ynről szóló 43lI999. (III' 3.) Korm. rendelet,
- A szociális, gyeľmekjóléti és gyermekvédelmi szolgĺĺltatót intézmények ágazatí azo.

nosítojráról és országos nyilvlĺntartasaról szóló 22612006. CxI. 20.) Koľm. renđelet
- 3f6/20t3. (WII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a ktiz-

ďkalmazottak jogźi|ásáről szóló l992.évi)cxxlll.tv. kiiznevelési intézményben tĺjľté- ..
nő végrehajtasĺĺról



Miniszteri rendeletek:
- a személyes gondoskodast nyujtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mtikĺĺ-

désiik feltételeiľől szőlrő llf000. (I.7.) SzCsM rendelet
. a szęmé|yes gondoskodast nyujtó szociá|is ellátrĺsok igénybevételéľől szóló 9l|999.

(XI.24.) SzCsM rendelet
. a péĺubeli és természetbeni szociális ellát.ások igénylésének és megĺállapítasĺĺnak, vala-

mint folyósít.ásának részletes szabáIyaból szóló 63ĺ2006. (III.27.) Konn. rendelet
- az egyes pénzbeli szociális ellátások elsz.ímolásanak szabállyairól szóló 62lf006.

(III.27 .) Korm. rendelet,
. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő ťĺnanszírozásának

részletes szabá|yairől szóló 43l|999. (III. 3.) Koľm. ľendelet
- a személyes gondoskodast végzo személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizs-

gárőL sző|ő 912000. (vilI.4.) SzCsM rendelet
- a betegjo gi, az e||źtottjogi és a gyermekjogi képviselő miĺködésénęk feltételeiről szóló

112004. (1.5.) ESzCsM rendelet
- a nevelési-oktatási intézmények mriködéséről és a kĺiznevelési intézmények névhaszná-

|atáró| sző|őf\lfll2. (VIII. 3l.) EMMI rendelet
- a személyes gondoskodást nffitó gyermekjóIéti, gyermekvédelmi intézmények, vala-

mint személyek szakmai feladataiľól és műkĺjdésfü fęltételeiről sző|ő t5lt998. (IV.30.)
NM rendelet

- a személyes gondoskodást végző személyek adatainak műkĺidési nyilvantartásaról szóló
8/2000. (VII1.4.) SzCsM rendelet

- az egészségügyi szolgáltatasok nyújtĺásához szi.ikséges szakmai minimumfęltételękÍől
szó|ő 60/f003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

- 1512013.(II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények múködéséľől

onkoľmrányzati rendeletek :

- Budapest Józsefuiíros onkormźnyzatźnak a Józsefuáľosban adományozható kitiinteté-
sekĺől szóló l |12006. (Iu.l0.) sz. ĺjk' rendelet

. ahźniowosi kĺirzetekről szóló 2512002. (VI.2l.) sz. ök. rendelet
- a Józsefuĺĺľosban mfüödő onszerveződő kĺizösségek, továbbá művészek és sportolók

pźiyazati támogatásáról szóló ffl20l1. (tV.12.) sz. ök. rendelet
- Józsefuáľos kĺárýáról sző|ő 6412011. (XI.07.) sz. đk. rendelet
- az önkormźnyzatközmíivelődési feladatairól szóló 8|ĺ20|1. (XII.22.) sz. ök. rendelet
- a Józsefuarosi Dirĺkösztöndíjról szőLő 3512007. (VI.04.) sz. ĺjk. ľendelet
- 37lf009.(Ix.l8.) sz. önkormźnyzati rendelet a térítési díj és tandíj megĺállapítĺísĺĺnak

szabáIyairő|

3.bĐ pLz' irodavezető által gyakorolt hatĺłskĺirtik (kiadmźnyozás), a hatĺáskĺĺr gyakoľlá.
sĺínak módja
A kiadmĺányozás és az a|átítás ľendjéről sző|ő hatźtlyos jegyzői utasíÍĺs szeľinti hatĺĺs-

kĺjľrel ľendelkezik.
A kiadmányozás rendjéről szőIő Íntá|yos polgáľmesteľi utasítłísban foglaltak szerinti
hatĺískĺjnel rendelkezik.
A kĺitelezettség-vállalással, utalviányozással, e||enjegyzéssel, érvényesítéssel, teljesĹ
tésigazolássď kapcsolatos eljiĺrási rendről szóló hatályos polgáľmesterĹjegyzői együt-

tes utasítĺĺs szerint gyakorolja a polgĺáĺ:nester és a jegyző által meghatáĺozott körben a

kiadmanyozási, utalvany ozÁsí, telj esítésigazolasi j ogot.



3.bg) Az irodavezető feladatkörei

a Polgáľmesteri Hivatal Szervezeti és MfüddésiSz-abźt|1,zatmellékletében a Humiánkap.
csolati Iroda tevékenységét meghatáľozó feladatok tękintetében gondoskodik az iroda
szakszerÍĺ és jogszeľű működéséről' a feladat- és hat.ĺsköń jegyzékben meghaŁĺľozott fe-
ladatok végrehaj tasáról'
Elkészíti a Humiínkapcsolati hoda tevékenységére vonatkozó költségvetést, ellenőrzi
annak betaľtiĺsát, elkészíti a költségvetési besziímolókat.
Felügyeli és ellenőrzi a Humĺánkapcsolati Iľoda iktaüási és irattĺározási tevékenységét,
havonta ellenőrzi a hátralék listat.
Előkészíti a feladatktjréhez tartozó bizottsági és képviselő-testiileti előterjesztéseket,
írásos anyagokat, gondoskodik ahatźltozatok végrehajtźľ;áÍő|, a|ejfut hatáľidejiĺ határo-
zatokľól szóló jelentéseket elkészíti.
Részt vesz a testületi és bizottsági üléseken, és egyéb szakmai éĺtekezleteken.
Gondoskodik a vezetése alatt álló irodán a megfelelő munkavégzésről, rendszeresen el-
lenĺĺrzi azt, a jegyző źllta| átnlhźzott egyéb munkáltatói jogokat gyakorolja (szabadságo-
lási iitemterv), javaslatot tęsz egyes szemé|yzeti Ĺigyekben (alkalmazás, jutalmazás,
munkaértékelés, fegyelmi stb.).
Az tigyintézok egyenlő teherviselését feltigyeli, a feladatokat ezen elv mentén szétoszt-
ja, gondoskodik a kapcsolódó munkakciri leírások naprakész állapotláĺól, évente megha-
térozza akiztiszt\|iselők teljesítményértékęlési célkitrĺzéseit és az iigyosztályvezetij ré-
szére előké sziti az egyénenkénti telj esítményéľtékeléseket,
Kötelęs az egységes polgĺĺrmesteri hivatal munkáját elősegítő szervezęti egységek kö-
zötti folyamatos tájékoztatźsrą a szabá|yozott hivatalon belĺili és külső kapcsolattaľtás-
Íd,
Folyamatos elemző munkát végez, melynek alapján vźtltoztztást kezdeményez az kodźtt
érintő feladatok vonatkozásźtban a hatékonyabb, eredményesebb, gazdaságosabb, ľacio-
nálisabb feladatellátĺás érdekében.
Aziroda feladatait éľintő egyedi ügyekben egyeztetett időpontban felfogadrást taľt.
Jegyzői egyedi utasíĹís alapjan előkészíti és koordiná|ja az lĺodě.ĺ érintő pályázatokat és
azok teljesítését ellenőrzi.
Az źů|anígazgatási és tinkoľmĺĺnyzatihatősági döntések kiadmĺĺnyozása el(5tt e||enórzí a
dtintés megalapozottságá! az e|jźrźs törvényességet.
Az önkorměnyzat tisztségviselői, hivatalvezetői, ügyoszüályvezető felré beérkezett la-
kossági beadvĺínyokkď, panaszokkal kapcsolatban e||enórzi a szfüséges intézkedések
megtételét, e||enőrzi a vĺĺlaszleveleket.
Elősegíti a Minőségiranyíüĺsi Rendszeľ mfü ödését.
Rendszeresentájékoztatjaaz ügyosztályvezetőt aziroda által ellátott feladatok végľehaj-
tásának állásáról, soľon kívĺĺl üíjéko-ĺatja az ügyosztźiyvezetőt az ĺroda munkavégzése
során felmertilő _ iigyoszüílyvezetői beavatkozĺĺst' segítséget igénylő problémĺíĺól

3.c) Az üeyintézők munkakÓrei és az azokhoz tartozó feladat- és hatáskördk (szemé-
lyenkénti bonüísban)

A Családtĺímogatrĺsi Iroda ügyintézói fe|adatköľüket tekinfue 4 csoportľa oszthatóak (lsd.
3cca-3ccd), a 3.cc) pontban meghatáĺozott feladatokat utcak<iľzethez kötötten párban |átjźke|.
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Humánkapcsolati Iroda iigyintézőí felaďatkĺĺrtiket tekinfue 7 csopoľtra oszthatóak (lsd 3cce)-
3cck).

3.ca) szakmai feladatel|átźsźravonatkozó legfontosabb jogszabályok felsorolasa

3' caa) Családtámogatási Iroda ügłintéző :

Tĺĺľvények:
- aszociźllis igazgatĺĺsról és szociális ellátásolaól szóló 1993. évi III. törvény (Szt.)
. a hadigondozasról sző|ő |994. évi XLV. torvény (Hadigond.tv.)
- a gyermekek védelméľől és a gyámngyi igazgatásról sző|ő 1997. évi )oo(I. töľvény

(Gyvt.)
- aközigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabáLyairől szóló 2004. évi CXL.

törvény (Ket.)

Kormányrendeletek:
- a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításĺĺnak, valamint

folyósításának részletes szabá|yairő| szóló 6312006. (III.27.) Korm. rendelet (Szľvhr.)
- egyes lakáscélú kölcstinökből eľedő adósságok rendezéséľől szóló l|/2005. (I.26.) Korm.

ľendelet
- a gyámhatóságokról, valamint a gyeľmekvédelmi és gyámiigyi eljaľĺásokĺól szóló

l49l1997. (IX.lc.) Koľm. rendelet, (Gyer.)
- a gyeÍmekvédelmi és a gyiĺmügyi feladat-és hatáskörtik ęllátásáról, valamint a gyámhatő-

sźlgszervezetéről és illętékességéről szől'ő 33|/2006. (XII.23.) Korm. rendelet,
- a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehaj-

tásĺáľól szől.ő 27312007. (X.l9.) Korm. ľendelet (Vet vhĺ)
- a ťo|dgźzellátasról szóló 2008. évi XL. ttirvény rendelkezéseinek végrehajtasaról szóló

1'912009. (I'30.) Korm. rendelet (Get vhĺ)
- a kĺizforgalmú szemé|yszźllít'ĺsi utazasi kedvezményekľől sző|ô 8512007. (IV. 25.) Korm.

rendelet
- a nemzeti ktiznevelésről szóló tcirvény végľehajŁásáĺól szóló 2291201.2. (Vn. 28') Korm.

rendelet,
- az 1945 és 1963 között törvényséľtő módon elítéltek, az |956-os forradalommal és szabad-

ságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkenés megszĹintetésé-

ről, továbbá, az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatrálya a|att ál|t sze-
mélyek tĺírsadalombiztosítasi és munkajogi helyzetének ľendez-esérő| sző|ő 93/|990.
(IX.z1.) Korm. rendelet

- a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatĺási adatbĺĺzisľól szóló |69lf0ll. (WII.24.) Korm. ren-
delet

- a nemzeti kdznevelésről szóló töľvény végľehajtrísźrő| sző|ő z29l20|2. (VIII.28.) Koľ-
mányrendelet

- 392120|3. (XI. 12.) Koľm. rendelet a szociális és gyeľmekvédelmi ellát'ísok országos nyil-
vĺántartásáról

Miniszteri rendęletek:
. a Staľt-szźnriźryal,kincstĺíri letéti Start-szźlm|źtva|ľendelkező gyeľmekek magasabb összegiĺ

ĺíllami tĺĺmogatiĺsra való jogosultságĺának igazo|źsźtĺől szóló |ĺ20a8. PM ľendelet

Onkormanyzati rendeletek:
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- Budapest Józsefuaľos Önkormányzatának az adósságkezelési szolgáltatĺĺsról szóló
49/2003. (x.18.) önkoľmrĺnyzati ľendelete (hatályonkívül helyeme,de ahatályosság ideje
alatt indult és még folyamatban lévő ügyekben alkalmazrri kell)

- Budapest Józsefuĺáĺos Önkormányzatanak az adósságkezelési szolgáltatrásról szó|ő
3 1 /20 1 0.(V[. 1 5.) ĺinkoľmĺányzati rendelete

- Budapest Józsefuĺíros Ônkoľmanyzatźnak a gźzsr-o|gáltatĺásból va|ő kizÁtźls időtartamára
történő fiítési díj kompenzációľól szóló 612004. (I.28.) önkoľmĺínyzati rendelete

- Budapest Fővaĺos VIII. kerület Józsefuĺĺrosi onkormanyzat Képviselő-testiiletének a
pénzbe|i és természetbeni, vďamint a személyes gondoskodĺíst nyujtó szociiĺlis és gyer-
mekjóléti ellátĺĺsok helyi szabályaiľól sző|ő 57lf013. CXII.20.) ĺinkoľmínyzati rendelete

j. cab) Humánknpcsolati lroda ügłintéző :

Törvények:
. Magyarország helyi önkoľměnyzatairő| szőlőfl|l. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
- anęmzeti köznevelégől szóló CXC' törvény (Nkt.)
- a közokÍatásról sző|ő |993. évi LXXIX. törvény (Kĺiot.)
- az źi|amháztartasľól szóló 20||. évi CXCV. tĺirvény (Aht.)
- az egészségügyrőI szóló |997. évi CLN. törvény,
- az egészségiigyi hatósígi igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény,
- a kĺitelező egészségbiaosítas ellátrísairól sző|ő |997. évi DO(XIII. törvény (Eb. tv.).
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. töľvény.
- akiza|kalmazottakjogállĺĺsáról szó|ő |992. évi )ooilI. törvény (Kjt.)
- a gyeľmekek védelméľőI és a gyámĺigyiigazgatásról szóló 1997. évi XXX. törvény (Gyvt.)
- a Magyaľ Kĺiáársasĺg ktiltségvetéséről szóló törvény tĺĺrgyévben,
- a kultuľális javak védelméről és a muzeális intézľnényekről, a nyilvános kĺinyvtari el-

látásľólés a közművelődésről sző|ő |997. évi CXL. tĺiľvény,
- a kĺĺzbeszerzésekről szóló 20|l. évi CVIil. törvény (Kbt.)
- a szociális igazgatźsről és szociális ellátĺásokľól szóló |993. évi III. törvény (Szt.)

Kormányľendeletek:
- az á||anháztartłísról szóló törvény végrehajtĺĺsĺáról szóló 36812011. (XII. 3l.) Korm.

rendelet (Ávľ.)
- 27711997. (XĺI.22.) Korm. rendelet (a pedagógus - továbbképzéstől, a pedagógus _

szakvizsgźtről, vďamint a továbbképzésben részt vevők juttatásaiľól és kedvezményei-
ről),

- a nemzeti kĺiznevelésről szóló törvény végrehajtrásźrő| szô|ő 229l20|f. (VIII.28.)
Korm. rendelet,

- a súlyos mozgĺáskorlźúozottak közlekedési kedvezményeiľől szóló 16411995. 6II.27.)
Korm. rendelet

- a személyes gondoskodrĺs igénybevételével kapcsolatos eljáľĺĺsokban közľeműkĺidő
szakértőkre, szakéľtői szervekľe'vonatkozó részletes szabályokľól szóló 340ĺ2007.
(XrI. 1 5.) Koľm. rendelet

. a személyes gondoskodást nyujtó szociális ellátlĺsok térítési díjárő| szőllő 29/|993.
(II.I7 .) Korm. rendelet

- Az egészségiigyi szolgĺĺltatrísok Egészségbiĺosítĺási Alapból tĺirténő finanszírozísĺínak
részletes szabá|yuĺćll szoló 43/1999. (III. 3.) Konn. rendelet

. A szociális, gyermekjóléti é5 gyermekvédelmi szolgáltatók,intézményekźąazatjazo-
nosítójĺíról és orszĺgos nyilvĺĺntaľtásáróI sző|ő226|2006. (XI. 20.) Korm. rendelet
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- 326lf0I3. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és akoz-
alkalmazottak jogáltásaról szóló 199f.évi )o(XIII.tv. köanevelési intézményben tĺĺrté-

nő végľehajtásáról

Miniszteri ľendeletek :
. a személyes gondoskodĺást nyujtó szociĺĺlis intézmények szakmai feladatairól és mű-

kĺidésiik feltételeiről szćiő |,|2000. (I'7.) SzCsM ľendelet
- a személyes gondoskodast nyujtó szociális ellátasok igénybevételéről szőIő 9l|999.

(XI.24.) SzCsM renđelet
- a pér,vbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapítĺásának, va-

lamint folyósítĺísának részletes szabźiyafuől szóló 63/2006. (III.27.) Koľm. ľendelet

- az ęgyęS pénzbeli szociális ellátások elszrímolásĺĺnak szabźůyairól szóló 62ĺ2006.
(III.27 .) Korm. rendelet,

- az egészségĺigyi szolgáltatások Egészségbiztosítĺási Alapból ttirténő ťlĺanszitozásának
részletes szabá|yaből szóló 43ĺ|999. (III. 3.) Korm. rendelet

- aszemélyes gondoskodástvégzó személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizs-
gáról szóló 912000. (V[I.4.) SzCsM rendelet

- a betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselő mtĺködésének fęltételeiről szóló

llf004. (I.5.) ESzCsM rendelet
- a nevelési.oktatĺísi intézmények mĹĺködéséľől és a köznevelési intézmények névhasz-

ná:ilattrőI sző|ő 2012012. (vilI. 31.) EMMI rendelet
- a személyes gondoskodást nyujtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, vala-

mint személyek szakmai ieladatairól és miĺkĺidésiĺk feltételeiről szóló I5l|998.
(IV.30.) NM rendelet

- a személyes gondoskodást végző személyek adatainak míĺködési nyilvántartasátrő| sző-

ló 8/2000. (V[I.4.) SzCsM rendelet
- az egészségĺigyi szo|gźt|tatÁsok nýjtasához sziikséges szakmai minimumfeltételekől

sző|ő 60lf003. (x.20.) ESzCsM rendelet
|5/2013. (II.f6.) EMMI rendelet a pedagógiď szakszolgálati intézmények működésé-

ľől

Onkormanyzati rendeletek :

- Budapest Józsefuáros onkoľmányzatźnaka Józsefuárosban adomĺĺnyozható kitĹinteté-

sekről szóló 1112006. (il.10.) sz. ök. ľendelet
- ahĺízioľvosi körzetekről szćńó25ĺ200z. NI.z|.) sz. ĺik. rendelet

- a Józsefurírosban műkĺidő onszervęződő köziisségek, továbbá múvészek és spoľtolók
pá|yázatitĺĺmogatrísáĺól szóló 2fl20|1. ([V.12.) sz. ök. rendelet

. Józsefuáĺos klĺľýĺĺĺól szóló 64lf0ll. (XI.07') sz. ök. rendelet

- azönkormányzatkózĺĺluvelődési feladatairól szćiő 8|1201|. (XII.22.) sz. ök. rendelet

- aJózsefuĺíľosi Difütisztĺindíjról sző|ő 35lf007. (VI.04.) sz. ĺik. rendelet

- 37/2009.(IX.]8.) sz. tjnkormányzati rendelet ą térítěsi díj a tandíj mególlapításának

szabólyairóI

3.cb) Az |;1gy:ľrtéző ĺíltal gyakorolt hatlískĺirök (kiadmányozźs)' a hataskĺiľ gyakoľlásá-

nak módja

Családtámo gatasi Iroda ĺigintézői
A kiadmányozźs és az aláírás rendjéről szóló hatĺílyos jegyzői utasítís szerinti hatás-

ktinel rendelkezik.
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A kiadmányozźs rendjéről szóló hatályos polgrĺľmesteri utasításban fogtaltak szerinti
hatáskcirrel rendelkezik.

Humánknp c s o l ąt i Ir o da ügl int éző i
A kiadmrĺnyozźs és az a|źtitźs rendjéről szóló hatĺĺlyos jegyzői utasítas szerinti hatás-
köľľel ľendelkezik.
A kiadmĺĺnyoziás rendjéről szóló hatályos polgármesteń utasítlĺsban foglaltak szeńnti
hatĺísköľrel rendelkczik.

3 .cc) Az ngyintézó feladatkörei

Cs aládtámo gatósi lrodo
cca) Eseti támogatósok.segélyező ügyintéző feladątąi :

szt 45. $ és az 57120|3. (XII.20.) ĺĺnkormányzati rendelet 1 l-16. $-a alapján:
- önkormányzati segély (SzMSz 8.l.14);

SZt 48.$ (l) bekezdése és az 57/20|3. (XII.20.) tinkormĺĺnyzati rendelet 1. $-a alapján:
- köztemetés (SzMSz8.|,I6,és SzMSz 8.1.l7);

6 / 200 4. (I. 2 3. ) ĺinkormrĺnyzati rendelet alapj án:
- fiĺtési díj kompenzáció

Szt 38. $ (1) bekezdés a) pontja a|apján..
- noľmatív lakĺísfenntartási tĺĺmogatas (SzMSz 8.|.z5. és az SzMSz8.|.26');

Szt49. $ alapjĺán:
- méltrĺnyosságijogcímen kdzgyógyellátás (SzMSz 8.1.4t.);

Gyvt. fÜ/C. $ alapjrín:
- ővodáztatĺĺsi tĺĺmogatĺás, felülvizsgálat (SzMSz 8.1.29.);

Gyvt. l9. $ és a229l20|2. (vm. 28.) Koľm. rendelet f7-f9. $-a alapjĺĺn:
- önkéntes szĹilői nýlatkozatok felvétele a hátľiányos helyzet és a halmozottan hátrányos

he|yzet megállapítlásĺához, felülvizsgá|at, nyilatkozat továbbíüĺsa az illetékes szerv felé.
(SzMSz 8.1.31.);

- ahátrźnyos helyzenĺ és halmozottan hátľĺĺnyos helyzetiĺ gyermekek nyilvántaľüísával és
a KIR-be tĺiľténő adatszolgáltatassal kapcsolatos iigyintézés Q29ĺ20|2. (V[I.28.)
Koľm.rend.27.s-29.s)

Gyvt. 19. $ alapján:
- rendszeres gyeÍmekvédelmi kedvezmény (SzMSz 8.1.30.);

Gyvt. 20lB. $ alapján:
- kiegészítőgyermekvédelmitámogatas

93lt9g0. (IX.2l.) Koľm. rendelet a|apjźn:
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- a kárpótlási ĺigyekben a folyósítas biztosítĺísa a jogosultak részére

3.ccb) ąz eseti segělyező ügintézők szakľnai munkáját szervező és ellenőrző üglintéző fela-
dątąi:

. Az eseti típusú ĺigyek clöntés-előkészítések szakmai ellenőľzése, javítźsa, szigná|źsa;

- Az eseti típusú iigyekhez kapcsolódó munkafolyamatokat szervezi, koordinálja, ellenőr-
zi, sziikség esetén a feladatokat átcsoportosítja a segélyező ĺigyintézők közĺitt;

- Az eseti segélyező ugyiĺtézó pźrokkialakítása, utcakörzetek szétosztása;

- Jogszabályok naprakész a|ka|mazása és ebből az eseti segé|yezo ügyintézők szakmai
felkészítése.

A 63lf006. (III.27.) Korm. rendelet (Sztvhĺ.) 5. $ (3) bekezdés alapjrĺn:
- az eseti államígazgatźsi és önkoľmĺĺnyzati hatósági hatáskörben megállapított pénz-

beli támogatások folyósításának előkészítése és a pénzügyi teljesítésre tĺĺrténő továb-
bítása;

- A konkrét (eseti) iigyekhez kapcsolódó kérelemnyomtatványok, téŕ1ékoztatők kaľban-
tartása, frissítése, utánĺendelése (SzMSz 8. l .a.);

- WINSZOC (eseti) adatbázis és szakmai nyilvántartó program karbantartĺísa, minta-
határozatokelőkészítése (SzMSz 8.1.4. és SzMSz 8.l.8.);

- Az eseti típusú ĺ.igyekhez kapcsolódó iktatĺĺsi és iratttlrozási tevékenységet figye-
lemmel kíséń és a ľendelkezésére adott hátralék lista teljesítését ellenőľzi.

- Ügyfélfogadás(helyettesítés);

- Altalános lakossági információnýjtĺís telefonon, szóban, íľrĺsban (papír, elektroni-
kus) (SzMSz 8.1.1.);

- Az egyedi iigyekhez kapcsolódó vagyonvizsgáiat elvégzéséhez a ftildhivatali nyil-
vĺíntartásból (TakameQ adatszolgáltatiĺs az ft o da ngyintézői részére;

3. c c c ) r ends z er e s támo gatás o k - s e gé ly e ző ügl int éző fe ladat ai :

Szt 55. $, valamint a3|l20|0. (VII. l5.) ĺinkoľmĺĺnyzati rendelet a|apjźn:
- adósságkezelési szolgáltatas (SzMSz 8.l.l3');

Szt 38. $ (1) bekezdés b) pontja alapjźn:
- adósságkezelési szolgiíltatiíshoz kapcsolódó lakĺásfenntaľtási tĺĺmogatís (SzMSz 8.|.26.

és az SzMSz&.I.Z7.);

szt 33.$ és a 35. $ (1) bekezdés alapjĺán:

- foglalkoztatźBthelyettesítő tímogatiás és felülvizsgálat (SzMSz8.I.3f.);
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Szt 33.$ 37. $ és az57120|3. (xII.20.) cinkoľmrĺnyzati rendeleta|apjźn:
- rendszeres szociális segély és felulvizsgźiata(SzMSz 8.l.33.);

Szt 33.$ ésa37. $ (1) bekezdés alapjan:
- oEP jelentés (SzMSz 8.1.11.);

Szt 33.$ a |69120|l. (v[I.24.) Korm. rendelet és az 57ĺ2013. (XII.20.) önkoľmłányzati rende-
let alapján:

- az alr,Jrív koruak ellátĺása iigytípus tekintetében a jogosultak adatainak felvitele az orczá-
gos nyilvlíntartłási rendszerbe (FoKA), a ľendszeľinformációk napi szintíĺ figyelemmel
kíséľése., munkatigyi központ és az egyiittműködésre kijelölt szerv felé adatszolgáltatás
(SzMSz 8.1.38, SzMSz 8.1.39.);

85ĺ2007. (IV. 25.) Korm. ľendelęt alapján:
- utaztsrajogosító kedvezmény igazolás kiállítás (SzMSz 8.1.37.);

- A Képviselő-testt'ilęt 57ĺ20If. (II.16.) szamri döntése alapján a lakbérhátralékkal (szoci-
ális lakbér) rendelkezők tekintetében negyedévente adats zo|gźt|tatźs;

- WINSZOC (rendszeres) adatbazis és szakmai nyilvántartó progľam karbantartása, min-
tahatźtrozatok előkészítése (SzMS z 8.| .4. és SzMSz 8. 1 . 8.);

A 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet (Savhľ.) 5. $ (3) bekezdés alapjrĺn:
- az źi|arligazgatźsi és önkormányzati hatósági hatásktirben megállapított pénzbeli üámo-

gatások folyósítĺásĺínak elĺĺkészítése és a péruíigyiteljesítésľe tĺirténő továbbítása;

- A konkrét (rendszeres típusú) ügyekhez kapcsolódó kérelemnyomtatvĺĺnyok, tétjékozta-
tók karbantartĺsą fr issítése, utánĺendelése (SzM S z 8.I .4.) ;

- Havi, negyedéves, feléves, éves statisztika elkészítésében való közremfüödés (SzMSz
8.1.s.),

. Az ügyfélfogad.ĺshoz kötődő forgó ľendszerhez beosztĺáskészítés;

- A rendszeľes típtsú ügyekhez kapcsolódó iktatási és irattźtozŕĺsi tevékenységet figye-
lemmel kíséń és a rendelkezéséľe adott hátraléktista teljesítését ellenőrzi.

- Ügyfelfogadas (hetyettesítés);

. Szt. 17. $. és az 55ĺB. $ alapjan hozott - jogosulatlanul igénybe vett szociiílis tźmogatá-
sok - jogerős döntéseinek végrehaj tásátval kapcsolatos Íigyintézés;

- Áltatános lakossági infoľmációnýjtłís telefonon, szóban, írrísban (papíľ, elektľonikus)
(SzMSz 8.1.1.);

Álulános, minden üglintézőre vonatlĺozó, feladatok:

Ket 107. $ (1) és (Z)bekezdés alapján:
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. Az źi\amigazgatási hatósági ügyekkel kapcsolatos fellebbezések felterjesáésének elő-
készítése a II. fokú szerv felé javaslattal ellátva, dĺintés végľehajtása. (SzMSz 8. 1 .34.);

- Az ĺinkormźnyzati hatósági iigyekkel kapcsolatos fellebbezések előterjesztésének előké.
szítése a II. fokťl szerv felé javaslattal eILźÍ.,ĺa, végrehajtĺĺsa. (SzMSz 8.1.3a.);

Szt 17.$-a alapjan:
- Az źi|amigazgatźsi és önkormĺínyzati hatősźtgi ügyekben benyrijtott méltĺĺnyossági ké-

ľelmek vizsgźiata, döntés előkészítés, végrehajtĺs (SztvĺSz 8. 1 .3 5.) ;

- Ket. 26. $ (1) c) ponÜa alapján belft'ldi jogsegély keretében hatósági bizonyítvány ki-
adása;

Get vhr 56. $ és Vetvhľ 30. $-a alapjan:
- Igazolás kiállítása szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyilvántartá-

sába tĺjrténő felvétel / nyilvántartźstbavétel meghosszabbításairáĺt. (SzMSz 8.l.36.);

Fenti (eseti és rendszeľes) ĺigýípusokban - mind az egyedi önkormányzatihatősźlgi tigyekbeĺr,
mind az egyedi áLlamigazgaüĺsi hatósági iigyekben _ a szociá|is igazgatási eljárás lefolytatása'
a nyilvántartások vezetése (SzMSz 8.|.42.);

- Azigazgatási eljárĺĺs lefolytatása soriĺn valamennyi esetben feladat:
o a joghatóság, hatrĺskĺĺr és illetékesség vizsgálata,
o tényállás tisztźg;ásą a szĹikséges bizonyítási eljárás lefolytatása,
o érdemi döntéshozatal előkészítése, ide értve a munkaköľébe tartoző támogatások

esetén a bizottsági előterjesztést is,
o jogorvoslati eljaĺĺás lefolytatásĺĺnak előkészítése, ide értve a bizottsági illetve kép-

viselő-testĹileti előteľjesztések ęlőkészítését is,
o szfüség esetén végľehajtási eljáras lefolytatĺása.

- WINSZOC adatbázis és szakmai nyilvrĺntartó program egyedi ugye|<hez kapcsolódó
naprakész vezetése (SzMSz 8. 1 . 8.);

. Az önkoľmĺínyzat á|tal fenntaľtott vagy miĺkĺidtetett intézményekke|, szervezetekkel
kapcsolattaľŁás, együttmĺĺködés a szociĺílisan níszoruló lakosok ügyeinek intézésében
(SzMSz 8.1.6.);

- Táľsintézményekke|, szervezetekkel, kĺiziizemi szervekkel az egyedi źl|arigazgatási
hatósági és az ĺinkormányzatihatősátgi hatĺĺsktirben megállapított tĺĺmogatások végrehaj-

. tása érdekében sztikség szeĺinti kapcsolattartás, adatszolgáltat.ĺs és adatkéľés (SzMSz
8.1.3.);

. Altalĺĺnos lakossági információnyujtás telefonon, szóbarr, írasban (papír, elektronikus)
(SzMSz 8.1.1.);

- Ügyfélfogadás (foľgó rendszerben, előre elkészített beosztĺís a|apján, ismétlődő ciklus-
b*);

- Kcimyezetüanulmĺíńy készítése - a Ket 26. $.a, azSzt.10. $.a 33I/2006.0il.23.) Korm.
rendelet, az 57ĺ2013. CXII.ZO.) 2. $ (5) bekezdés a|apjan_ egyészt jogsegély teljesíté-
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se, miísrészt az egyedi źt||arĺigazgatĺísi hatósági és az önkormanyzati hatósági hatáskör-
be és illetékességbe taĺtoző iigyekben (SzMSz 8.l.28., és az SzMSz8.I,40.);

Humónlrap c s o l ąt i Ir oda

3 ccc) Tantigł.igazgatdsi, Iöznevelési iigłintéző

Nkt., EMMI rendelet, Áht., Áur. alapján:
- óvodak alapitźsáva|, átszewezésével, fenntaľtói jogĺĺnak źttadźsáva|, megsziintetésével,

névhasznál atźpa| kapcsolatos fenntartói tevékenység, (sZMsZ 8.2.|.)

Áht., Ávľ. alapjĺĺn:
- az intézmények a|apitó okiratával, szakmai programjával, szakmai dokumentumaival,

szewezeti és működési szabáIyzatáva|, házirendjével kapcsolatos önkormányzati, hiva-
tali feladatok, (SZMSZ 8.2.2)

Nkt., EMMI rendelet alapjĺĺn:
- szakmai törvényességi felügyelet, vizsgá|atokvégzése (SZMSZ 8.2,3),

229/20If. (VilI.28.) Korm. r. alapján:
- a szakteriĺletet érintő statisztikfü, adatszolgáltatĺísok, kimutatások összeállítasa (SZMSZ

8.2.4),

- lakossági bejelentések, jelzések, egyedi kéľelmek megválaszolása, panaszok kivizsgálá.
sa (SZMSZ 8.2.9),

. a szeryezeti egységet éńntő kozbeszerzésben és versenyeztetési eljárlísban ktizremiĺkö-
dik és adatot szolgáltat, (sZMsZ 8.2.|2.),

- az ágazatra vonatkoző páiyázati kiírlások ťrgyelemmel kíséľése, a lehetőségekľől az éľin-
tett intézmények éľtesítése, páiyźľ;ati igényfü esetén a bizottsági, illetve a képviselő-
testĺileti előterjesĺés előkészítése, a pá|yźuatok szakmai végrehajtásának, valamint a
p éľrueszkozze l tcĺrténő elszímo lĺĺsanak nyomon kĺivetése (sZMsZ 8 .2, 1 4 .),

- az áęazatĺa vonatkozó jogszabályi előírríśok figyelemmel kísérése, valamint a módosítá-
sok helyi szinnĺ normákra valő áBĺezetésére vonatkozó javaslat készítése (sZMsZ
8.2.1s.),

. gondoskodik az źąazat szakmai jogszabźt|y szerinti programjainak, koncepcióinak ki-
do l gozĺásĺíró |, akt|MLizźLlĺásáró l és vé grehaj t.ĺsáró l (sZM S Z 8 .2. | 6.),

Nkt., Ket. alapjrán:

- jegyzői hatósági feladatok ellátása (sZMsZ 8.2.|7.),

Nkt. alapjĺín:
. köznevelési intézményvezetoi megbízĺsok vé|eményezésének előkészítése, (sZMsZ

8.2.18)
- nemzetiségi önkormĺínyzat humĺĺnszolgáltatási taÍgq egyetértésével kapcsolatos hatlís-

kör biztosítĺás a" (SZMSZ 8.2.20.)
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. óvodai felvétel fenntaľtói feladatai (sZMsZ 8.2.38)'
- óvodai beiratkoziíssal, jogviszonnyal kapcsolatos önkoľmanyzati teendők (SZMSZ

8.2.39),

- a köznevelési intézmények nemzetiségi nevelésével kapcsolatos fenntaľtói és önkor-
mźnyzati feladatok (SZMSZ 8.2.35),

- nemzetiség nyelvén folyó neveléssel és oktatassal kapcsolatos fenntartói feladatok
(szMsz 8.2.36)

- felvételi körzetek kialakítasa az ővodźkvonatkozásában (SZM\Z 8.2.37),
- az integľáltan nevelhető sajátos nevelési igényu gyeľmekek nevelésével kapcsolatos

fenntartói intézkedések (SZMSZ 8.2.4|),

- óvodai csoportok kialakításához kapcsolódó ferurtartói döntések előkészítése (SZMSZ
8.2.42\,

- az óvodai és az esélyegyenlőség megteremtésével összefiigső pá|yźnatok benyújtásá-
v al, a p á|y źnatok elszámo lás ával kap c sol ato s feladato k (sZMsZ 8 .2. 4 4)

- a kĺjznevelési intézményekben az intézményi tanácsok, óvodaszékek műkĺjdtetésének
biztosítása (SZMSZ 8'2.43)

- iskolaérettségi vizsgálatokkď kapcsolatos fęladatok (SZMSZ 8.2.47)

- óvoda heti és éves nyitvataľtási ideje önkoľmanyzati döntésre előkészítése (SZMSZ
8.f.48),

- intézményi munkatervhez e|őzetes vélemény intézményi munka értékelése (sZMsZ
8.2.50),

- óvodákban a gyeÍmekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések feľrntaĺó elle-
nőtzésę (sZMsZ 8.2.5|)

- munkaerő-gazdálkodási rendszer mfüĺjdtetésével kapcsolatos feladatok ellátása
(szMsz8.2.s4),

- a Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel, a keriiletben élő nyugdíjas pedagógusok részére
a jubileumi oklevél igényléséve|, źtadźsź.ľa| kapcsolatos feladatok (sZMsZ 8.2.55),

- az ĺinkoľmányzati fenntartású személyes gondoskodlĺst nyujtó szociális, gyermekjóléti,
gyeľmekvédelmi feladatokat ellátó intézmények térítési díjának felülvizsgálata, (az

önkoľmĺányzat fenrltartĺásában és mfüödtetésében lévő köznevelési intézmények vo-
natkozasában) (SZMS Z 8.2.49),

- lakossági bejelentések, jelzések, egyedi kérelmek megválaszolása, panaszokkivizsgá-
lása (SZMSZ8.2.9),

- ellátja a k<iznevelési intézményvezetői pá|yazati felhívasok előkészítését (sZMsZ
8.2.34.)
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3ccfl Szociólis, glermekjólétt, ifiúsági és egészségüggłel kapcsolatos feladatok üg,lintézője

- óvodfü, szociális, gyermekjóléti, egészségiigyi intézmények alapításáva|, źŃszewezésé-
ve|, gazÄálkodasi jogkörével, feladatĺínak és tevékenységi körének módosításával,
fenntaľtói joganak átadásával, megszĹintetésével, névhasználatátva| kapcsolatos fenn-
tartói tevékenység (SZMSZ 8.2.1.)

- az intézmények alapító okiľatával, szakmai pľogramjával, szakmai dokumentumaivď,
szervezeti és működési szabźiyzatáva|, hźnirendjével kapcsolatos ĺinkormányzati, hi-
vatali feladatok (SZMSZ 8.f .2),

- szakmai törvényességi felügyelet, vizsgálatok végzése (sZMsZ 8.2.3),

- a szakterületet érintő statisztikák, adatszo|gélltatĺĺsok, kimutatások ĺisszeállítása (SZMSZ
8.2.4),

- az önkormányzat egészségügyi alapellátása körében kĺjzreműködik a keriileti lakosság
háziorvosi ellátíĺsának męgszersł ezésében (SZMSZ 8.2.59),

- az önkormáĺyzat egészségügyi a|ape|lźtása körében közreműkĺjdíkaházi gyermekorvo-
si ellátásĺĺnak megszervezésébęn (SZMSZ 8 .2.60),

- az önkormlínyzat egészségtigyi alapellátrĺsa kĺirében k<izreműködik a felnőtt és gyeľmek
fo gorvo s i ell átĺás kial akításáb an (SZMSZ 8 .2. 6 I),

. az <inkorményzat egészségĹigyi a|ape||átása körében ktĺzľemfüödik a felnőtt és gyeľmek
ügye leti el látĺísró l mę Eszerv ezésében (sZMsZ 8 .2.6f),

- nyilvríntaľtja, e||enőrzi és egyeztetiahéaiorvosi és hrázi gyeľmekorvosi szolgáltatók te-
riileti ellátási kĺitelezettségét (SZMSZ 8.2.63),

- előkészíti, nyilvlíntartja abźziorvosi és hĺĺzi gyermekorvosi szerződéseket és javaslatot
tesz azok módosítĺsríra (sZMsZ 8.2.64),

- nyilvíntaľtj a az egészségiigyi telephelyeket és rendelési időket (SZMSZ 8.2.65),

. az átgazatra vonatkozó j ogszabályi előíľĺĺsok figyelemmel kíséľése, valamint a módosítá-
sok helyi szinttĺ normáka valrő áNezetésére vonatkozó javaslat készítése (sZMsZ
8.2.r4),

- a lakossági bejelentéseket, panaszokat megvizsgálja (sZMsZ 8.2.69),

- azátgazata vonatkozó pźiyáatikiírások figyelemmel kísérése, a lehetőségekrő|azérin-
tett intézmények értesítése, pályázati igényiik esetén a bizottsági, illefue a képviselő-
testĹileti elóterjesztés előkészítése, a pőůyźnatok szakmai végrehajĹĺsłĺnak, valamint a
péĺlz;eszközzeltoľténőelszámolĺísĺínaknyomonkövetése(sZMsZ8.2.|4),

- ifiúsági tigyekkel kapcsolatos hivatali teendők (sZMsZ8.2.23),
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- a szęrvezeti egységet éńntő kizbęszęrzésben és versenyeztetési eljárĺásban közremfüĺĺ-
dik és adatot szo|gá|tat(SZMSZ 8.f.If).

. Közalkalmazotti Tanácsok választása, mfüödéséhez kapcsolódó fenntartói feladatok
(szMsz 8.2.f2)

. lakossági bejelentések, jelzések, egyedi kéľelmek megviĺlaszolasą panaszok kivizsgálá-
sa (SZMSZ 8.2.9),

- kapcsolattartás azországos és fővlírosi ágazati intézményekkel, a keľĹileti civil szervezę-

tekkel, illetve táĺshatóságokkal (sZMsZ 8' 2. 1 0)'

- ellátja a szociális és gyermekjóléti intézmény:ĺezetői pá|yźaati felhívások előkészítését
(szMSZ 8.2.34.)

3ccg) Szociális, głermekjóĺéti, ifiúsági és egészségügglel kapcsolatos feladatok üg,lintézője

- szociális, gyermekjóléti, egészségĹigyi intézmények alapításáva|, átszervezéséve|, gaz.

dátkodási jogkörével, feladatrának és tevékenységi kĺirének módosításával, ferntartói jo-
gának źńadź.sźtval., megsziintetésével, névhasználatáva| kapcsolatos fenntartói tevékeny-

ség, (SZMSZ8.f.|),

- az intézmények a|apítő okiratával, szakmai programjával, szakmai dokumentumaival,
szervezeti és műkodési szabá|yzatával,házirendjével kapcsolatos önkoľmányzati,hiva-
tali feladatok (SZMSZ 8.2.f),

- szociális, gyermekjóléti, egészségugyi intézmények szakmai tĺĺrvényességi felügyelete,

vizsgálatok végzése, ellenőrzésükkel (szakmai, tĺĺľvényességi, hatósági) kapcsolatos

fenntartói feladatok (sZMsZ 8.2.3),

- a szakteľtiletet érintő statisztikfü, adatszo|gáltatasok, kimutatások ĺĺsszeállítźsa (SZMSZ
8.?.4),

- az ágazatra vonatkozó pźiyazati kiírasok figyelemmel kíséľése, a lehetőségekľől az érin-

tętt intézmények értesítése, páiyězati igénytik esetén a bizottsági, illetve a képviselő-
testiileti előteľjesztés előkészítése, a pźiyźratok szakmai végrehajt.ásĺĺnak, valamint a

pérr;eszközzelttĺrténőelsziĺmolrásránaknyomonkĺivetése(sZMsZ8.2.|4)'

. az ágazatra vonatkozó jogszabályi előírasok figyelemmel kísérése, valamint a módosítá-

sok helyi szintű normákľa valrő átvęzetéséľe vonatkozó javaslat készítése (sZMsZ
g.2.15), : '

- az ágazati kitĹĺntetésekkel kapcsolatos előkészítő feladatok e||átása a rendezvény meg-

szervezésének kivételével (SZMSZ 8,2.52),

. az önkormányzati fenntartĺású személyes gondoskodiíst nyujtó szociĺíIis feladatokat ellá-

tó intézmények által nyujtott szolgáltatĺísokról negyedéves, illetve féléves jelentés az or-

szágos nyilvĺĺntarhási ľendszerb e (SZMSZ 8.2.57),
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- az önkormźnyzati fenntaľtasú személyes gondoskodĺĺst nýjtó szociáIis, gyermekjóléti,
gyeľmekvéde|mi feladatokat ellátó intézmények térítési díjának felülvizsgálata(SZMSZ
8.2.58),

- gondoskodik a keriilet koza|ka|mazottainak és a Polgármesteri Hivatal kĺĺztisztviselői-
nek foglalkozás-egészségiigyi ellátasĺĺľól és szervezi annak évenkénti ťeltilvizsgálatat
(s2i!/4s28.2.66,)

- az tinkormányzat fenntaľtásában miĺködő jĺĺĺóbeteg szakellátassal és gondoző intézęti e|-
látrással kapcsolatos fenntartói felađatok ellátása érdekében bizottsági, illetve testĹileti
előterjesĺéseket készít és gondoskodik a hatarozatok végľehajĹĺsáľól (SZMSZ 8.2.67),

- előkészíti az egészségiigyi gépműszer minimumfeltételek fonásigényének biztosítását
és azok beszerzését (sZMsZ 8.2.68),

- a lakossági bejelentéseket, panaszokat megvizsgá|ja (sZMsZ 8.2.69),

- megszervezi a Polgĺĺrmesteri Hivatalban képeľnyő előtt dolgozó munkatĺírsak szűrő-
vizsgźiatát (SZMSZ 8.f .7 0)

- felvilágosító előadasokat és sziĺrővizsgálatokat szeÍvez a Polgármesteri Hivata| koz-
tisztviselői szálmára a megbetegedések megelőzése érdekében (sZMsZ8.2.7|),

- az ágazatra vonatkozó jogszabĺĺlyi előírĺĺsok Íigyelemmel kísérése, valamint a módosí-
tások helyi szintű normákra va|ő źttvęzetéséľe vonatkozó javaslat készítése (sZMsZ
8.f.r4),

- a szervezeti egységet éľintő kozbęszerzésben és versenyeztetési eljárásban közremű-
ködik és adatot szolgáltat (SZMSZ 8.2.|2),

- a szakteriiletet érintő statisztikák, adatszo|gáltatiĺsok, kimutatĺísok összeállítása
(szMSZ 8.2.4),

- telepiilési esélyegyenlőségi pľogrammal kapcsolatos fenntaľtói feladatok (SZMSZ
8.2.21)

- Közalkalmazotti Tanácsok vźtlasztźsa, mfücidéséhez kapcsolódó fenntartói feladatok
(szMSZ 8.2.22)

- gondoskodik az ágazat szakmai jogszabźty szerinti programjainĄ koncepcióinak ki-
dolgozásáľó|,akętua|izÍllĺásĺĺľólésvégrehajt^aÍől(sZMsZ8.2.|6)

- lakossági bejelentések, jelzések, egyedi kérelmek megválaszolĺĺsą panaszok kivizsgá-
lása (SZMSZ8.2.9),

- kapcsolattartrĺs az orszźlgos és ffivĺĺrosi ágazati intézményekkel, a keriileti civil szerve-
zetekkel, illetve tłĺrshatóságokkal (SZMS Z 8.2. I0),

ellátja a szociális és gyermekjóléti intézményvezetői pá|yánti felhívások előkészítését

3cch) Kulturális és civil szervezetelrlcel lrnpcsolatos feladatok ügintézője
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8I|20II. (XÍI.LL.) sz. ök. rendelet alapján:
- az ágazati kittintetésekkel kapcsolatos előkészítő feladatok ellátrása a rendezvény meg-

szervezésének kivételével (SZMSZ 8.2.52),

- azéryazatravonatkozó jogszabályi etőírasok figyelemmel kísérése, valamint a módosĹ
tasok helyi szintíĺ normákľa va|ő źtvezetésére vonatkozó javaslat készítése (SZMSZ
8.2.15),

- ellátja a Józsefuĺĺros kĺĺrtya rendszer mfüödtetésévelkapcsolatos feladatokat (SZMSZ
8.2.31),

- címerhasznźiati engedélyekkel kapcsolatos feladatok e||átása(SZMsZ8'2.33)

- előkésziti a nemzetiségi és civll' pá|yázatokat, az e|számoliíst, a feladatok végrehajtását

megszervezi (SZMSZ 8.f .26);

- az önkoľmányzati művészeti tevékenység támogatása köľében ellátja a művészęti te-

vékenységgel kapcsolatos véleményezési és szakmai feladatokat (sZMsZ 8.2.30)

- ellátja a páIyźzati és egyedi tźmogatźtsok elszámolásának szakmai ellenőľzését
(szMSZ 8.f.f9.)

- aZ idegenforgalmi adó differenciát kiegészítésének felhasználásĺĺavl kapcsolatos fela-

datok ellátása (SZMSZ 8.2.3f)

- az ágazatra vonatkozó pźiyázatí kiírások figyelemmel kíséľése, a lehetĺĺségęV'ró| az

érintett intézmények értesítése , pźiyázati igényiik esetén a bizottsági, illetve a képvise-
lő-tęstületi előterjesztés előkészítése, a pát|yźnatok szakmai végrehajtĺísának, valamint

a p étueszkozze| tofténó elszímo l ás ának nyomon kövętése (sZMsZ 8 .2.I 4),

- testvérvĺáľosi kapcsolattaľĺĺs kulturális feladatainak e||átźsa (sZMsZ 8.2,24)

- e||átja a kulturális tź,rew kérelmekkel (pl. könyv megielentetés) kapcsolatos feladato-

kat (SZMSZ8.2.25)

- az önkoľmĺányzati,va|amint civil szewezetek által fenntartott személyes gondoskodĺást

nyujtó szociális, gyermekvédelmi' gyermekjóléti intéTÍ|ényekkel kapcsolatos folyama.
tos koordináció, szakmai felügyelet a jogszabźůyok és az lĺanyitólfenntartó által megha-

tźtr o zott keľetek k<izött (sZMsZ 8 .2. 5 6),

- civil szervezetekhelýségbérleti kéľelmeinek esetén a Kisfďu Kft. megkeľesése alap-
jźn u Embeń Erőforrĺĺs Bizottság ülésére előterjesztés készítése (SZMSZ 8.2.19),

- a szenrczeti egységet éľintő közbeszctzśsben és versenyeztetési eljánísban köaemű-
ködik és adatot szo|gá|tat (sZMsZ 8.2.|2),

- hirđeünények kifiiggesztésével, nyilvĺíntaľüásával kapcsolatos feladatok (sZMsZ
8.2.1 1).
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- a szakterületet érintő statisztikák' adatszolgĺíltatiások, kimutatĺĺsok összeállítása
(szMSZ 8.f.4),

- kapcsolatot tart a keriileti közmiĺvelődési intéanényekkel, Helyttirténeti Taĺráccsal, a
kulturális civil szervezetekkel, alapíwanyokkal, miivészeti csoportokkal, segíti azok
bemutatkozását kapcsolattartás az országos és ňvárosi ágaz.ati intézményekkel, a ke-
rĹilęti civil szervezetekkel, illetve társhatóságokkal (SZMS z 8.2.10).

- résztveszakultunĺlis táľgyu helyi tĺnkormányzati renđeletek megvalósítĺísában, segíti
a ľendelętękből adódó feladatok előkészítését, végrehajtását (SZMSZ8.2.6);

- közreműködik a kulfurális, közmiĺvelődési, sport, civil tervek, koncepciók összeállítá-
sában (sZMsZ8.2.7),

- lakossági bejelentések, jelzések, egyedi kérelmek megválaszolása, panaszok kivizsgá-
lása (SZMSZ8.f.9),

3cci) Pedagógiai, Irnzművelődési és sportszervezetekkel lrnpcsolatos feladatok ügłintézője

- az ágazati kitiintetésekkel kapcsolatos előkészítő feladatok ellátása a rendezvény męg-
szervezésének kivételével (SZMSZ 8.2.5f),

- Bursa Hungarica pźiyázatta| kapcsolatos feladatok (sZMsZ 8.2.58)

- az ágazatra vonatkozó jogszabályi előíľások f,lgyelemmel kísérése, valamint a módosítá-
sok helyi szintii normiĺka va|ő átvezetésére vonatkozó javaslat készítése (sZMsZ
8.2.1s)

- előkészíti a spoľt és egyhĺĺzi pźt|yánatokat, az elszímolĺíst, a feladatok végrehajtását
megszervezi (SZMSZ 8.f .26);

- támogatĺási szerzőďések előkészítésével kapcsolatos feladatok (sZMsZ 8.2.27)

- e|Iátja a támogatási szerzőďésekben rogzített tĺĺmogatĺĺsok elszámolĺísával kapcsolatos
feladatokat (befogadrás, értékelés, előkészítés jőváJnagyásra), el|źĺja a pźlyéľ;ati és

egyedi tĺímogatások elszáľnolĺásának szakm u e||enftzesét (SZMSZ 8.2.29.)

- az önkormányzati miivészeti tevékenység támogatrĺsa kĺirében el|átja a művészeti tevé-
kenységgel kapcsolatos véleményezési és szakmai feladatokat (sZMsZ 8.2.30)

- az ágazatra vonatkozó pályźzati kiíľások figyelemmel kísérése, a lehetőségekĺől az érin-
tett intézmények értesítése, pźůyźuati igénytik esetén a bizottsági, illętve a képviselő-
testtileti előtedesztés előkészítése, a pźiyźuatok szakmai végrehajtásiírrak, vďamint a
pélueszkozzeltdľténőelszímolĺásanaknyomonkövetése(sZMsZĺ.f .I4),

- jogszabály szerinti rendkívüli sziinet ęlrendelése (sZMsZ8.2.45)

. pedagógus továbbképzési progľamok j óvahagyása (SZMS Z 8.2.46)
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- a szervezeti egységet érintő kozbeszerzésben és versenyeztetési eljárásban közreműkö-
dik és adatot szolgáltat (SZMSZ 8.2.|2)'

- a szakteľületet érintő statisztikák, adatszolgáltatasok, kimutatasok összeállítrísa (SZMSZ
8.2.4),

- Közalkalmazotti Tanácsok v,á|asz|Ása, miĺkĺidéséhez kapcsolódó fenntaľtói feladatok
(szMsz 8.2.22)

- gondoskodik az źryazat szakmai jogszabźĺ|y szerinti programjainak, koncepcióinak ki-
do l go zásar őI, akn;ol|izÁl ásáró l és vé grehaj tásáró l (sZMsZ 8 .f . I 6)

- kapcsolatot tart a kerĹileti közművelődési intézményekkel, Helyttirténeti Tanáccsa|, a|a-

pítványokkal, mrĺvészeti csopoľtokkal, segíti azok bemutatkozásźlt. A' tájékoztatás és a
rendezvényeken való részvétel biztosítása érdekében kapcsolatot tart a kerületi közneve-
lési intézményekkel (SZMSZ 8.2. l 0);

- jogszabály szeľinti nyilvántartások vezetése (SZMSZ 8.2.5)

- részt vesz a kulturális tarew helyi önkormányzati rendeletęk megvalósításában, segíti a
rendeletekbő l adódó feladatok előkészítésé t, v é gr ehajtását (SZMSZ 8.2.6):

- intézményi tanács, óvodaszékek működtetésének biztosítása (SZMSZ 8.f.43),

- pedagógiai, közművelődési spoľt iigýípusokkal kapcsolatban a keriileti honlap fľissí-
tésével kapcsolatos feladatok ellátása (sZMsZ 8.2.8),

- közreműködik a kulturális, kĺizmtĺvelődési, sport, civil tervek, koncepciók összeállításá-
ban (SZMSZ8.2.16),

. lakossági bejelentések, jelzések, egyedi kérelmek megválaszolása, panaszok kivizsgálá-
sa (SZMSZ 8.2.9),

- kapcsolattartás azországos és fövĺíĺosi ágaz-ati intézményekkel, a kerületi civil szerveze-
tekkel' illetve táľshatóságokkal (SZM sZ 8.2. I I),

j c c) Áh at áno s ügłJé l s zo l gál at i fe l adat o k tł gl int é z őj e

- Ellátja a TAMPONT Információs Szolgálat keľetében a Hivatal általĺĺnos iigyfélszolgá-
lati feladatait, ennek soriĺn áfueszi az ugyfélkérelmeket, tźtjékoztatja az igyfe|eket a Hi-
vatal által ellátott feladatokľól, a Hivatal műkĺjdéséről, a hivatali ügytípusokró|, szerve-

zeti e gy sé gek elhelyezkedésérő l, nyomtatviĺnyolaó l (sZMsZ 8 .2.7 2) .

j cck) Ügłintéző, títĺrari feladatok

- a szaktertiletet érintő statisztikĺĺk, adatszolgłĺltatiĺsok, kimutatások összeállítĺĺsa
(szMsz 8.2.4),

- jogszabĺĺly szeľinti nyilvĺĺntaľüĺsok vezetése (sZMsZ 8.2.5)'
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- szeryezeti egységet érintő adatok tekintetében a kerületi honlap frissítésével kapcsola-
tos feladatok ellátása (SZMSZ 8.2.8),

- az ágazatra vonatkozó jogszabĺílyi előírások figyelemmel kísérése (sZMsZ 8.2. 1 5),

- a szakterülętét érintő jogszabĺĺlyokat megismeń, a|ka|mazza, érvényesíti, betartja,

- ellátja azigyosztá|yvezető és aziĺodavezető mellett a titkárnői, asszisztensi, személy-
ügyi nyilvantartasi feladatokat,

- gondoskodik az ügyiratok megfelelő, szakszeĺu és pontos tĺĺroliásaról, e|végzi az lĺattá-
ri teendőket,

- nyilvánhrtja az irodavezetők és az iroda dolgozói szźměra a határidőket és feladatai-
kat, valamint a Képviselő-testületi, bizottsági hatiírozatok végrehajtĺĺsanak hatlíridejét
és beszerzi a szükséges aláíľísokat,

- nyilvĺĺntartja a képviselőtesttileti iilések és az egyéb bizottsági iilések anyagait, az
ügyosztály szakterületét érintő határozatokat, rendeleteket,

- nyilviĺntaĺtja a Humánkapcsolati Irodát éľintő szerződéseket,

- napľakész nyilvántartźstvęzet a Humiínkapcsolati lrodához Írrrtoző helyiségek és esz-
kcizök leltlĺĺi állományáľól, szfüség esetén kezdeményezi a selejtezést,

3.cd) A helyettesítés rendje és azezek'heztartoző felelősségi szabályok

Cs alddtámo gatąs i Iroda
Azugyintézó:

. ki helyettesíti: ahiźnyző ugyintézőt távollétében a páľjaként kijelölt ťlgyintéző helyet-
tesíti.

- kit helyettesít: a prĺrjaként kijelölt ugyintézőt helyettesíti.

Humánkapcsolatt lroda
A helyettesítés ľendje a munkaköri leírásokban srabźilyona.

4. A szervezeti egység szeruezeti ábľáia (graÍikus)

ffi
@@IIffiW
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5. Az üg.vosztálv munkarendie ía Hivatal dolgozóinak általános munkaľendie
szerint):

lrétffin 0800 _ l8m óráig
kedden 0800- 16móráig
szerdán 0800_ 1630 óráig
csütĺiľtökön 08Uu - 16W órĺíig
pénteken 0800_ l330 óráig

A ledolgozott munkaidő nyilvántartása és ellenőrzése céljából az ugyosztály jelenléti naplót
vezet. A jelenléti naplóban fel kell tüntetni a munkába állás és a munkábó| tź.ľozés pontos
idejét. A jelenléti napló vezetéséért aziľodavęzetők a felelősek.

Az ugyosztály dolgozói a Hivatal éptiletében a munkaidőn Í,ű| az Ĺĺgyosztályvezető engedé-

lyével, hétvégén _ előzetes írásbeli bejelentés mellett _ a jegyzó engedélyével taĺózkodhat-
nak.

A munkahelyéľől önhibáján kívĹil távol tartózkodó dolgozó akađá|yoztatásának tényéről hala-
déktal anu l kö te le s az ugy o sztźt|yv ezetot érte s íteni.

A betegségről szóló orvosi igazolást a dolgozó munkába állása első napján köteles a személy-
zeti vezetőnek átadni. Az átadás e|ótt az utolsó munkába töltött nap időpontját az iigyosztźiy-
vezetőnek atźtppéľzes lapon le kell igazolnia.

6.Az ĺiwosztá|y iiwféIfogadási rendie

Családtámogatrĺsi ĺľoda ĺigyfélfogadrĺs ideje:
hétfiĺn 0815 _ 18m óľáig
kedden 0815 _ 1600 óráig
szerdán 0815 _ |630 őráig
csütĺirtĺik<jn 0815 _ l6m ónĺig
pénteken 0815 _ l 130 óráig

Ügyfélfogadĺís helye: l082 Budapest, Baross u. 66-68.

A Humánkapcsolati lľoda ügyfélfogadĺási rendje megegyezik a Hivatal ríltalanos ügyfelfoga-
dasi rendjével

TÁMPONT Információs Szolgálat ügyfélfogadĺĺsi rendje megegyezik a Hivatal dolgozóinak
áltďĺĺnos munkarendj ével.

Soron kíviili iigyfelfogadĺĺs rendj e :

A Családtámogaüísi Iľoda soľon kívĺili iigyftlfogadásának rendje a 9lf0l0. (06.17.)

szźľĺľrű jegyzői körlevéI alapjĺĺn kiadott 5ĺ2010. (06.18.) szímú irodavezetői utasíüĺs

szeľinti, me|y az alábbiakat tarta|mazra:

,,Minden olyan esetben, ąmilror az tigłfél

- ]4 év alatti glermek,
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- súlyos foglatélros ĺrorhatárra tekintet nélktil,

- mozgássériilt lrnrhatdrra tekintet nélktil,

- vórandós,

- babalrocsivalérlrpzih

abban az esetben biztosítani lrell ügłének soron kívťili intézését, váralazási idejének a
lehető le gr övidebb időr e történő le c s öIr]rentését.

Azon tényről, hogł a váróteremben afent megjelölt lłitériumolłlak megfelelő ügfél vá-
rąlrozik ügńnek intézése céljóból, a biztonsági szolgálat munlratársa tájéIroztatja ąz ille-
tékes üglintézőt.,,

7.Értekezletek rendie:

Az igyosztály, iľodaéľtekezlet szükség szeńnt, felfogadási időn kívĹil keľĹil lebonyo|ítźsa, az
tigyosztályvezető vagy azirodavezető hívja tissze az alábbi témák megvitatĺĺsa éľdekében:
- a résztvevőknek kiadja a feladatokat, instrukciókkal segíti a megértést, biztosítja a dĺĺnté-

sek előkészítésének, végrehajtásĺínak feltételeit,
- a résztvevőkkel áttekinti a feladatok végľehaj üĺs ának á||ását,
- értelmezi az tĄ jogszabályokat, a képviselőtestületi, bizottsági, polgiĺrmesteri és jegyzői

dönté seket, valamint me ghatźtr ozza az azokbó l kĺivetkező fęl adatokat,
- tisztézza az okokat és meghatĺírozza a szükséges intézkedéseket,
- szakmai megbeszélést, üĺjékoztatót taľt új módszerek bevezetése, a munkamódszerek fej-

lęsztése érdekében,
- feltárja a konfliktus helyzeteket és fel- vagy megoldjaazokat.

Az irodaértekezletről emlékeztető készül, a résztvevők névsora a melléklet. Az értekez|eten az
ügyosztályvezeto, azlrodavezető, valamint aziroda munkatársai vesznek részt. Az ügyosztályi
értekezletre meghívót kap a jegyzo.

8.Kü|ső kancsolattartás:

Az íigyosztá|y dolgozőit az źllarĺryolgárokkal, az önkormányzatt és más kiilső szervekkel,
intézrnényekkel és gazdasági tarsaságokkal vďó kapcsolattartrísban a kulfunílt, hatékony,
gyors ügyintézésre való tĺĺrekvés, valamint a segítő színdék kell, hogy je||emezze.

A hivatali dolgozók kĺilső kapcsolatüaľtiĺsĺĺnak kĺĺrét és rendjét _ ideértve a képviselő-
testülettel, a bizottságolr:kal való kapcsolattaľtĺást is _ a jegyző źl|apítja meg és az ugyosztály
ügyľendjében, illetve a munkaköri leíľásokban szabályozza'.

Az igyosztá|yvezető feladatkĺirében eljiírva kĺizvetlen kapcsolatban á||hat az önkoľményzat
intézményeivel, gazdasági táĺsaságaival. Eĺľrek soľiín jogszabályban, önkormányzati hatiíro-
z-atban, munkáltatói döntésben meghatźtrozott adatszolgőůtatástkérhet és adhat.

Az e||enórzesre jogosult feliigyeleti és kĺilső szervekkel, a jegyz(i és a polgármester taľ$a a
kapcsolatot, illetve esetenként dönt a kapcsolattaľtó személyéről.

28



9. Zárĺí rendelkezések

Jelen ügyľend a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaĺosi onkormźnyzat Képviselő-

testiilete źita]- ...../20]4. (W.Il.) szamú határozattal elfogadott, a Budapest Fővĺĺĺos VIII. ke-

rület Józsefuaľosi Polgármestęri Hivatal Szewezeti és Működési SzabáIyzatanak 1. számú

fiiggeléke.

A szeľvczcĹi cgység aktualiaĺlt Ĺigyľendét az abbalr szfüségessé válrt vźtltonatast ktivető 60

napon belül csatolni köteles a fltggelékhcz.

Jelen ügyrend a jóvahagyását követő napon lép hatályba, és a szewezeti egységnek illętve
j o gelődj einek korábbi tigyrendj e hatályát veszti.

Budapest, 2014..

IJgyosztěiyvezető

A Humans zo|gtl|tatási Ü gyo sztál y ü gyrendj ét j óv łĺhagyom :

Danada- Rimĺín Edina
jegyző
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