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Képvĺselő.testület e számára

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testiileti iilés időpontj a: 20 | 5 . febľuar 1 9. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Józsefvárosĺ Városĺĺzemeltetési Szolgálat alapítĺó okĺľatának,
szerv ezeti és műktidési szabálvzatának módosításáľa

A napirendet nyílt ülésen kell tźrgya|ni, a hatźlľozat elfogađásához minősített
szav azatĺobb ség szfü sége s'
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Embeľi Eľőforľás Bizottságvéleményezi

Hatfuozati javaslat abizottságszźlmára: A Vráľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Emberi
Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az ělőterjesztés megÍárgya|ását.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tényállás és dtintés tarta|mának ľészletes ĺsmeľtetése

A Képviselő-testĹilet a 248120|4. Cx[.04.) számű hatźĺtozatźban dĺlntĺltt a Józsefuĺĺrosi
Vĺírosüzemeltetési Szolgálat (a továbbiakban: JVSZ) 2015. januáľ 0l. napjától hatályos
módosítasáról, valamint az egységes szerkezetbe foglalt a|apítő okiratának elfogadásaĺól,
illetveaJYSZSzervezetiésMúködésiSzabá|yzattnakelfogadásaĺól.

Az előteqesztésben ismertetett jogszabályi változások, valamint aziĺtézméný érintő tetvezett
munkaszervezési intézkedések miatt sztikségessé vźit az alapitő okirat és a szervezeti és
műkĺidési szabá|y zat módo sítása.

il. A beteľjesztés indoka

Az a|apító okirat, valamint szęrvezeti és mfüĺidési szabźtlyzat tĺĺbb ponton módosítást igényel'
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Az intézmény legutóbbi źiszewezését, a közteriilet-felügyeleti tevékenység leválást kĺjvetően
indokolttá vált a meglévő vezetói szintek feliilvizsgálata. Ennek eredményeképpen
fogalmazódott meg az a javas|at, hogy a városüzemeltetés, valamint operatív vezetói szint
keľüljön megszüntetésre, ezzel egyidejűleg egy műszaki vezetőí munkaköľ léttehozásra,
amiben egyben beépítésre keľĹil a korábbi műszaki ellenőri beosztás. E terĹileten így
sziikségtelenné vált egy asszisztensi munkakcir, ami szintén megszĹintetésľe keriilhet.

Az irrtéznrérryi k<izteľület-feliigyeleti |étszźlĺn csöklĺenésével a személyiigyi igyintézői,
valamint akészpétuforgalom váĺhatő visszaeséséve| a pénnĺírosi munkakör megszüntetését
lehet javasolni. Utóbbi munkaköĺľel kapcsolatbarL az eseti/időszakos kifizetéseket belső
átszervezéssel, eseti megbízással tudjuk megoldani más pénzügyi végzettséggel rendelkező
munkatarsak bevonásával.

Az ellenőri munkakörök köztil 1 fő megszüntetése azért |ehetséges, meft a Közteľület-
felügyeleti Ügyosztállyal meglévő folyamatos egyĹittmiĺkĺidés, munkakapcsolat lehetővé
teszi, hogy azil'|egá|is kdzteľiileti hulladéklerakást, valamint aztlt-jáľdahibákat jarőrĺizésük
sorĺĺn részĹinkre je|ezzék. A másik ellenőľi munkakörből 1 fiô monitoring munkaköľ
létrehozásźtra tettiink javaslatot, tekintettel aľra, hogy a keľtileti játszóterek napi szintíĺ
ellenőrzése, aľľól j egyzőkönyv készítése kötelező feladatunk.

A vaľhatóan egy éves időszakľa tervezett közfoglalkoztatźsi program tette sztfüségessé, hogy
a nagyobb méľtékiĺ és felelősségű munkavégzés irźnyitásźlt, szervezését, a korábbi 2 fő
közmunka csopoľtvezetői munkaköľök, közmunka-koordinátori magasabb iskolai
végzettséget igénylő munkakörré töľténő átminősítésére tegytink javaslatot.

A hosszabb ideje betöltetlen 1 fő takarítő, I fő parkfenntaľtó, és 1 fő kaľbantaľtó-segéd
munkaköľök megsztintetését is javasoljuk.

További vźt|toztatási igény, hogy a mfüödést szabáIyozó okmányokban még nem szercpel az
Ú; ľeletĺ téri piac, mfütidtetéséhez kapcsolódó kormźnyzati funkció (047120 Piacĺizemeltetés)
megielölése, valamint a közfoglalkoztatási tevékenységhez kapcsolódó 1086 Budapest
Magdolna u. 20. szttmalattitelephely, illetve egyes módosuló vagyonelemekvźitozása.

Az a|apítő okiratot módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
a|apítő okiľat (1. szrámú melléklet) tarta|mazza, hogy a JYSZ vállalkozási tevékenységet a
kĺiltségvetési szerv szabad kapacitásának terhéľe, szolgáltatásként, önköltségi áron végezhet,
legfeljebb a kiadásai 7 o/o-ig.Ennek indoka, hogy a vźitoztatássa| az iĺtézmény lakosság felé
iľanyuló szo|gá|tatő jellegét lehet hangsúlyozni, közvetve javulhat a közterĹiletek tisztasága,
valamint további bevételekkel lehet számolni.

Ezen tulmenően indokolt a korábbi szervezeti stľukturától eltérő egyes szervezetí egységek
más-más vezetoi szint a|á történő áthelyezése.Ezęnvźtltonatá.sokat a2. szźrĺÍl mellékletként
csatolt szewezeti és mfü<idési szabźiyzatban félkövér, ddltbetíĺs kíemelés, va|amint az
sZMsZ|.szźlműmellékletkéntcsatoltszervezetiábratarta|mazza.

A JVSZ | + 29 fős keľĹiletőľség |étszámábő| a29 fő keľületőr (figyelemmel a teljesíthető l74
őralf(jlhő átlag munkaőrźra) havi folyamatos szolgá|ate|Iátása sorĺĺn 5046 őrát fud teljesíteni
rendkívĺili munkavégzés elrendelése nélktil.

Ebből az ótaszétmból kell levonni az éves kötelező (22 nap x 8 óľďl fő x 29, azaz 5104 fua)



szabadság, illetve az esetleges keľesőképtelenség és egyéb távollétek miatti időtartamot.
Ezen felül, minden 12 őtás szolgálatellátás során az egyes munkavállalő tészére összesen 50
perc (munkavégzés nélktili) munkaközi sztinetet kell biztosítarli az Mt. vonatkoző előírźsai
alapjan. A felsorolt indokok miatti a teljesíthető szolgálati- idő kiesés pot|ásźra 7 fő
munkavállalónként plusz 1 fővel kell számolni, ezért a jelenlegi térőrzési feladatok
maradéktalan ellátásra ĺisszesen 1+33 fő kerĹiletőr éslvagy térgondnok foglalkoztatása
sziikséges.

Amennyiben ennél kevesebb a ľendelkezésre á||ő munkavállalók létszáma, űgy séľĹil a
feladatellátás célja vagy csak rendkívĹili munkavégzés (tulórĄ elrendelésével lehet a jelenlegi
tér őr zési feladatokat ell átni.

Ebben az esetben a rendkívüli munkavégzés Kjt és/vagy Mt. szeľinti ellentételezése
szfüséges, mely szabadidő megváltással nem kompeĺuźtlhatő, mert az újabb és újabb túlóra
teljesítését igényli. A túlórak pélubeĺ töľténő megváltása esetén pedig költségvetési fedezet
biztosítása sziikséges a kifizetésekhez.

Mindkét esetben azonban figyelembe kell venni azt, hogy a Kjt éslvagy Mt az éves túlónĺk
elľendelhetőségét 250 őral fő keretben maximálj a.

Fenti feltételek teljesiilésének hianyában az e|óírt feladatellátásra más rendelkezésľe álló,
megfelelő végzettséggel és (lehetőség szerint) intézkedési jogkönel felrĺlházott dolgozó
bevonása válik sziikségessé (pl. közteľület-felügyelő).

A 20|4. évben felújított (Golgota, Teleki L, ,,FiDo'', Kálvána, Horváth M.) teľeken tul,
további 2bekerített játszőtérltér (Losonci, Mátyás) állandó felügyeletét szfüséges biztosítani,
továbbá reggeli nyitásukat és esti zźlrásukat is meg kell oldani. A keľĹiletőľség a fentiekben
felsorolt \étszźlm indokok' illetve mobilitása hiánya miatt ezen feladatokat az előtefiesnés
szerinti intézményen belüli átcsoportosítás nélkül nem tudja teljesíteni.

Fentiek figyelembevételével javaslom a kerületőľség jelenlegi |étszźmĺĺnak megemelését
lega|źlbb l+33 forę.

A keľĹiletőń |étszźm emelésével párhuzamosan az intézménynél megszüntetésľe keriil 2 fő
takaritői, 1 fb karbantartó-segédi, valamint 1 fii parkfenntaľtói státusz, így a döntés a
költségvetés módosítását nem igényli, a ľendszeresített létszám emelésévęlnem jáľ.

A fentebb hivatkozott döntéssekkel összefüggésben sztikségessé vźit a IYSZ a|apítő
okiratának, szetvezeti és működési szabályzatának további módosítása. Az iďoszenĺség miatt
a Képviselő-testĹilet 2015. februaľ havi renđes ülés elé teľjesztés szfüséges, mely aLapján a

Képvi selő -testĺil et đclntést me gho zhatj a.

III. A dtintés célja' pénziigyĺ hatása

A dĺĺntés cé|ja: a köttségvetési szerv műktidését képezó alapdokumentumok elfogadásra
keľülnek.

A đĺintéssel többletkiadás nem jelentkezik. Ezze| szemben a költségvetési év háta|évő részére
1 8.400. 0 00, -. Ft béľj elle gű megtak aritts v árhatő.



IV. Jogszabályi környezet

Az áI|anháztartásrő| sző|ő 2O|l. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) sl,q.. $ (2)

bekezdés, a 11. $ (7)bekezdés, valamint a 111. $ (26) bekezdés éľtelmében 20|5.januáľ 1-
jétő| az alapítő, módosító és megsziintetö okiratokat a Magyaľ Áilamkincstĺír honlapjan
kozzétett foľmanyomtatvĺĺnyok (a továbbiakban: okirat mintfü) szerint kell elkészíteni.

A Képviselő-|'ęstiilet dÜrr[ése ,łz Aĺblt, 9. $ l'l) pollĹja, a 9lA. $-a és az Mĺĺtv. 42. s 7. pontja
a|apjánhozzameg.

Kéremaza|źtbbihatáĺozatí javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Kópviselő-testület úgy dtint' hory

1. elfogadja ahatźrozat l. mellékletétképező Józsefuárosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat
a|apitő okiratának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapítő okiratát, melyek a tĺirzskönyvi nyilvantaľtásba történő bejegyzés napjan lépnek
hatáIyba, és felkéri a polgármesteľt annak a|áírásfua.

Felelős: Polgáľmesteľ
Hatźlridő: 20|5. február 19.

2. elfogadja ahatźrozat,2. mellékletétképező Józsefuĺírosi Váľostizemeltetési Szolgálat
Szewezetí és Műki'dési Szabźiyzatźú, az a|apítő okirat hatźiybalépésével egyiđejűleg.

Felelős: Polgáľmesteľ
HatÁĺldő: 20|5. február 19.

A diintés végrehajtását végző
Szolgálat.

Budapest, 20|5. februaľ 09.

szervezeti erység: Józsefváľosi Váľosĺizemeltetési

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edĺna

jegyző

ft)15 Frlrĺi 1 1,

aljegyző



L. melléklet

okiľat száma:

Módosító okirat

A|őzsefvárosi Várostizemeltetési Szolgálat 2014. decembeľ 04. napián kiadott, 24B/2oI4 (xI|.
04.) KT. számú alapító okiratát az á||amháztartásľól szóllLő 2o1'í.. évi cxcv. töľvény 8/A. s.
alapián _ az á||amháztaľtásről szóilćl zoĹL, évĺ cxcv törvény módosításárći szőI'ól

368/20í-1' (xII.31.) Kormányľendelet, valamint a kormányzati funkciók és szakágazatok
osztá|yozási rendiérő| szőlLől 68/2013. (xII.29.) NGM ľendeletben foglaltakra figyelemmel
- a következők szeľint módosítom:

1

Az a|apítő okirat 1' pontja - mely a módosított okiratban 1.3 pont alatt szerepel - helyébe a
következő rendelkezés Iép:

Megnevezése: |ózsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat
Székhelye: 1084 Budapest, Mátyás téľ 15.

Telephelyei:
1084 Budapest, Németu.17-!9, iroda
1084 Budapest |ózsefu.L5-77, iroda
1082 Budapest, Baross u.81. fszt. 5. sz. iroda
7086 Budapest lhlagdolna u. 20. iroda
1086 Budapest, Dankó u.3-5. géptároló
1086 Budapest Magdolnau.2. karbantartó műhely
1086 Budapest Magdolna u. 24. közĺisségi kert
1086 Budapest Tolnai Lajos u' 23. közösségi kert
1086 Budapes! Teleki L. tér 3. Ú1 ľeletĺ téľi piac
1086 BudapestSzeľdahelyi u' 19. parkoló

2.

Az a|apítő okiľat 2. pontja - mely a módosított okiratban2.2 pontalatt szerepel - helyébe a
kĺivetkező rendelkezés lép :

Budapest Főváros VIII. kerület |ózsefuárosi önkoľmányzat Képviselő-testületének 392/1994. (X'

11.) számú határozata.

Módosította: a303/2007 (V. 06.) számú képviselő-testületi határozat, a27 /2008 [I. 16.) számú
képviselő.testtileti határozat, a 234/20L1. ry. 19.J számú képviselő-testületi határozat, a
408/2017. (x. 20.) számú képviselő-testületi határozat, a 223/2012, (vil. 05.), a 366/20L3.

[x.02.) számú képviselő-testületi határozat és a 440/2013. (KI.04.), a 248,/2014, (XII,04.)
számú képviselő.testiileti hatúrozaL



3.

Az a|apítő okirat 3. pontja - mely a módosított okiratban 4.3, 4.4, 4.6 pont alatt szerepel -
helyébe a következő rendelkezés lép:

A |őzsefváľosi Várostizemeltetési Szolgálat alaptevékenysége:

- a vásárokľól, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13') Korm.
rendelet szeľint piac tizemeltetése: az Ú1 Teleki téri piacot fenntartó Budapest Főváľos VIII.
keľület |ózsefuáľosi önkormányzat Képviselő-testülete által kijelolt, a piac, termelő piacok, az
idényjelkgűí píac vezetését, annak műkodtetésével, tizemeltetésével kapcsolatos feladatokat látja
el, a fenntartó nevében eljárni jogosult.

- Takaľítja |ózsefuáros közterületeit, biztosítja a hulladék ľendezett átmeneti
elhelyezésének feltételeit mege|őzi az illegális hulladék-lerakást.

- Gondoskodik a teľet parkok rnagas szintíĺ élhetőségéľől, fenntartja a n<}vényzetet
gondoskodik az utcabútorok és a sziláľd buľkolat karbantartásáról.

- Gondoskodik a kerület kezelésében Iévő utak burkolatának karbantartásáľól,
állagmegóvásáľól, megúj ításáról'

Kormányzati funkció: 066020
megnevezése: Város- kozséggazdálkodás egyéb szolgáltatások

Államháztaľtásszakágazatibesorolása: 3B1100
Megnevezése: Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Szakmai alaptevékenységek kormányzati fu nkció szerinti megjeltilése :

04L23L Rövid időtaľtamú közfoglalkoztatás
041232 Staľt-munka program- Téli ktizfoglalkoztatás
047233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
O45L2O Út, autópálya építése
051030 Nemveszélyes (települési) hulladékvegyes (ömlesztett) begyííjtése,

szállításą átrakása
051050 Veszélyes hulladékbegyíijtése,szállítása, átrakása
066010 Zöldterület-kezelés
047720 Piaciizemeltetés

VállalkozúsÍ tevékenységet a kćiltségvetési szerv szabad kapacitdsúnak terhére,
szolgtźltatósként, ćjnktiltségi óron végezhet, legfeljebb a kiadősai 7 o/o.ig,

4.

Zátadék=

Az a|apítő okirat zárő rendelkezése - mely a módosított okiľatban 7. pont alatt szerepel -
helyébe a következő rendelkezés lép:

Jelen alapító okiľatot módosító okiľatot a torzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés
napjától kell alkalmazni, ezze| egtrlidejűleg a költségvetési szeľv 2014. december 04. napján kelt,
24B / 2.074' [x I.04') KT. számú alapító okiratot visszavonom.



Budapest, 2o1s. februáľ .....

Danada.Rĺmán Edina
iegyző

P.H.

dr. Kocsis Máté
polgármester



L. melléklet

okirat száma:

Alapító okirat
m ó d o s ítás o kkal e gys é ge s szerkezetb e fo glalva

Az államháztartásről szóló 2oí-í.. évi cxcv. töľvény B/A. $-a alapián a(z) a |ózsefuáľosi
Váľosüzemeltetési Szolgálat alapító okiratát a kiivetkezők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megneve zése, székhelye, telephelye

]..1. l A költségvetési szeľv

1'.1.Ĺ. megnevezése: lózsefuárosĺ Városüzemeltetési Szolgálat
I'I.2. rovidítettneve: |VSZ

L,2. A költségvetési szeľv idegen nye|vű megnevefése

t.Z.I. ... nyelven: -

1.2.2. ... nyelven: -

L.2.3. ... nyelven: -

1'3. .A költségvetési szerv

1.3.1. széliňelye: 1084 Budapest Mátyás tér 15.

I.3.2. telephelye[i);

1084 Budapest, Német u'77-L9. iľoda
. 1084 Budapest |ózsefu. 15-77. iroda
1082 Budapest Baross u.81. fszt.5. sz. iroda
7086 Budapest lulagdolna u. 20. iroda
1086 Budapest, Dankó u' 3.5. géptáľoló
1086 Budapest Magdolnau'2. karbantartó műhely
1086 Budapest Magdolnau'24. közösségi kert
1086 Budapest, Tolnai Lajos u' 23. közösségi kert
1-086 Budapest, Teleki L. tér 3. Ú1 ľeletĺ téri piac
1086 BudapestSzerdahelyi u.19. parkoló

z. Aköltségvetési szeľy
alapítiísával és megszűnésével összefüggő ľendelkezések

z.L. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1994.xI. 11.



2.2. A köItségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabá|y:

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkoľmányzatKépviselő-testületének39211994. (X.
l1.) számú hatfuozata.

Módosította: a 303l2łJ07 (V. 06.) számú képviselő-testiileti hatáltozat, a 27/2008 (I. 16.) szźtmtl
képviselő-testtileti hattrozat, af34/2011. (V. 19.) számű képviselő-testületi határozat, a408lf0II.
(X. 20.) számú képviselő-testiileti hatźrozat, a f23l20|f. (V[. 05.)' a 366/20|3. (X.02.) szźtmtl
képviselő.testtileti határozat és a 440/f0I3. (Xil.04.) számú képviselő-testtileti határozat.

z.3' A költségvetési szeľv alapításáľa, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.3.L. megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzaÍ.
Képviselő-testülete

2.3.2. szé|<helye: 1084 Budapest Baross u.63-67 '

3. A költségvetési szeľv iľányíüĺsa, feltigyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervénekffelüryeleti szeľvének

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerület.|őzsefuárosi onkormányzat Képviselő-
testülete

3,L,?. szé|<helye: 1084 Budapest Baross u.63-67.

4. Aköltségvetési szeľv tevékenysége

4'I. A költségvetési szeľv kĺizfeladata:

A Magyarország helyĺ önkormányzatairól szől'ő 20LL. évi CL}OfiIX. törvény [a továbbiakban:
Mötv.) 23. s (5) bekezdés 1' pontja szerint: ,,a helyi kozutah kĺjzterek és paľkok kezelése,
fejlesztése és üzemeltetése''; a 16. pontja szerint ,,a kistermelőt ősteľmelők számára -

jogszabályban meghatározott termékeik . értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideéľnle a
hétvégi árusítás lehetőségét is,'.

4'2. A költsésvetési szerv főtevékenvséeének államháztaľtási szakásazati besoľolása

szakáeazatszáma szakásazat me gn eve z és e

I 381100 nem veszélves hulladék svűitése

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:



- a vásárokról, a piacokról, és a bevásáľlóktizpontokró| sző|ő 55/2009' (III. 13.) Korm.
rendelet szeľint piac üzemeltetése: az Ú1 ľeleki téľi piacot fenntartó Budapest Főváros
uII. kerület |ózsefuárosi onkormánpat Képviselő-testiilete által kijelölt, a piac
vezetését, annak működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat látja el, a
fenntartó nevében eljárni jogosult.

. Takarítja|őzsefuáros közteľt'ileteit, biztosítja a hulladék rendezett átmeneti
elhelyezésének feltételeit, megelőzi az illegális hulladék.lerakást.

- Gondoskodik a teret parkok magas szintű élhetőségéről, fenntartja a növényzetet
gondoskodik az utcabútoľok és a szilárd burkolat karbantartásáról.

. Gondoskodika keľületkezelésében lévő utakburkolatánakkarbantartásáról,
állagmegóvásáról, megújításáról.

4.4, A költségvetési szeľv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

Kormányzati funkció: 066020
megnevezese: Város- kozséggazdálkodás egyéb szolgáltatások

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szeľinti megjelölése:
04123I
047232
04L233
045120
051030

051050
066010

Rövid i dőtartamú ktizfo glalko ztatás
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
H osszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Út, autópálya építése
Nem veszéIyes fteleptilési) hulladék vegyes (ömlesztett) begýjtése,
szá||ítása, átrakása
Veszélyes hulladék beg5rííjtése, szá||ítása, átľakása
Zöldterület-kezelés

047720 Piaciizemeltetés

4.5' A költségvetési szerv illetékessége, működési teľülete:

Budapest Főváros VIII. keľül e t |ónsefu áros kiizi gazgatásĺ területe.

4.6. A koltségvetési szeľv vállalkozási tevékenységének felső határa:

Vállalkozási tevékenységet a koltségvetési szerv szabad kapacitásának terhéľe végezhet'

A ko lts é gvetés i s z e rv j o gáll ás át meghatár oző j o gszab á|y :

Az államháztartásról sző|ő 20Ĺ1'. évi cxcv. töľvény.

5. A költségvetési szeľv szervezete és mííködése

5.1' A költségvetési szerv vezetőjénekmegbízási rendje:



A költségvetési szerv vezetőjét a közalkalmazottakról sző|ő L992. évi )üXIII. törvény és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 7992. évi XXKII. torvény végľehajtásáľól a helý
önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési
intézményeknél szóló 77 /L993. U, 7z.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a Budapest
Főváros VIII. kerĹilet!őzsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testiilete határozatban nevezi ki 5

éves határozott.időre, illetve menti fel. A vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat az Motv. 67 '
$ g) pontja alapján a polgármester gyakoľolja.

A kĺiltségvetési szeľv gazdasági vezetőjének kĺnevezése, vaw megbízása, felmentése, vagy a
megbízás visszavonása, díjazásának megállapítása a polgáľmesteľ hatáskörébe tartozik az
á||amháztartásról sző|ő 201L. évi CXCV törvény 9. s t6) bekezdése alapján'

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat. a költségvetési szerv Szervezeti és
Műktidési Szabá|yzatában meghatáľozottak szerint . a költségvetési szerv vezetője gyakoľolja a
gazdasági vezető kivételével , az a|ábbiakban felsorolt jogszabályoknak megfelelően.

- kĺizalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottakról szőI'ő 1992' évi )OüIII. ttiľvény,
- 77 /1993. (v. 1z.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 7992, évi XxxIII.
törvény végrehajtásáről' a helyi önkormányzatok áItal fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó
egyes kciltségvetési intézményeknél;
- eryéb [megbízási stb.) jogviszony, melyre a Polgári TörvénykönyvrőI sző|ő 7959. évi IV.
ttirvény és a Polgári Töľvénykönyvről szől'ő 2013' V. töľvény ľendelkezéseit kell alkalmazni.

A kĺiltségvetési szeľv szervezeti felépítése és műkĺjdése:

A IVSZ működését és szervezeti felépítését a .''..../2015. 0I.19.) KT. határozattal elfogadott
szervezetiésműködésiszabá|yzattarta|mazza.

5.3. Egyébrendelkezések:

A költségvetési szerv képviseletét a költségvetési szeľv vezetője,vaw az általa megbízott dot.goző

ryakorolja.
6. Zárő ľendelkezés

Jelen alapító okiľatot módosító okiratot a tĺjrzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés
napjától kell alkalmazni, ezze| eryidejűleg a ktĺltségvetési szerv 2074' decembeľ 04. napján kelt,
248 / 2074. (XI I. 04.) KT' számú alapító okiratot visszavonom.

Budapest, ?oÍs. február .....

Danada-Rimán Edina
iegyző

dr. KocsÍs Máté
polgármesteľ

P.H.
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2. melléklet

A JóZSEFvÁRoSI vÁnosÜzEMELTETÉsl szorcÁre'r

1084 Budapest, Mátyás téľ 15.

A JOZSEFVAROSI VAROSUZEMELTETESI SZOLGALAT

g.,Í}Í,Í7Í}.r.ĺ'mr úc nĺíírzÄnńśT Q'7 ł p í ĺ l.7., A.T A.'zl.c/.f\ Y 
':'I)I) 

L L I:/Ď lvllJI\\,,''l}ĚI |J2)t'.|'t1I) l z)t.LL 
^

Jóváharyta:

Budapest Fővláľos VIII. keľület Józsefuáľosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete a ....120|5.
(II. 1 9.) szźnrÍl határ ozatáv al

dľ. Kocsĺs ľĺáúé
polgáľmesteľ

Budapest, 2015. februaľ .....



I. Általános rendelkezések

1. A Szeľvezeti és Műktidési Szabályzat cé|ja,hatálya
A Szervezeti és Műkĺidési Szabźiyzat (a továbbiakban: SZMSZ) a Budapest Főváros VI[I.
keľĺ.ilet Józsefuarosi onkormźnyzat, Józsefuĺíľosi Vaľosüzemeltętési Szolgálat (a
továbbiakban: JVSZ l intézmény) költségvetési szervként miĺkĺjdő szervezetí tagoződásának,
fęlaúalailrak és tevékelrységi kiiľÚrrck, ľrulŔáltatr3i, gazdálkodási ľelrdjének els(ídleges
szabźĺIyozźtsa. Az sZMsZ hatá|ya az intézmény minden koza|kalmazottjaru (a továbbiakban:
dolgozó) kiterjed.

Az SZMSZ az źt||anhánafiásról sző|ő 2011. évi CXCV t<iľvény 10. $ (5) bekezdése alapján
keľült megalkotásra, figyelemme| az á||aĺnháztartástőL szóló töľvény végrehajtásźlra kiadott
36812011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. $-ában meghatźrozott ktitelező tafta|mi elemekĺe.

Az sZMsZ-t az intézmény honlapjĺán közé kell tenni, papíľalapú elérhetőségét székhelyén
bizosítani kell.

2. Azintézmény meghatározása,jogállása' tevékenységeiaz alapító okĺrat szerint

Azintézmény neve:
Józsefoárosĺ Városüzemeltetésĺ Szolgálat

AzintézményAlapítóokiľatanakvonatkozóadatai:
Azintézmény alapításanak időpontja: t994. november 01.
Aza|apítő okiratkelte: 1994. október 11.

Az a|apítő okiratot elfogadó hatźrozat szánla: 39211994. (X.1 1.)

Az iĺltéznény törzskĺinyvi azonosító szźlma: 67 9 | 43
Az alapító okirat utolsó módosítlÍsónak kelte: 20lí.február 19.

Az intézmény székhelye :

1084 Budapest, VIII. keľület Mátyás tér 15.

Az iĺtézmény frĺbb elérhetőségei :

Levelezési cím: 1084 Budapest Mátýs tér 15.

Elektronikus levelezési cím: info@jvsz8.hu
Weboldal: http://wwwjvszS.hu/
Telefonszám: 06-I-782-3537
Fax sziĺm: 06-|-799-42t3

Az intézmény telephelyei :

1084 Budapest' Német u. I7-|9. iroda
(aJőzsefváĺosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálattal és a Polgáľmesteri Hivatallal
közös hasznáIat)
1084 Budapest, József u. I5-|7. I7m" iľoda
(a Polgĺĺľmesteľi Hivatallal közĺjs hasznźiat)
1082 Budapest, Baľoss u. 81. fszt.5. sz. iroda



1086 Budapest Magdolna u 20. iroda
1086 Budapest, Dankó u. 3-5. géptaroló
1086 Budapest, Magdo|navZ. kaľbantaľtó műhely
1086 Budapest, Magdolnau.24. közösségi keľt
1086 Budapest, Tolnai Lajos u.23. közösségi keľt
1086 Budapest, Teleki LászIő tér 3. Uj Teleki téri piac
1086 Budapest, Szeľdahelyi u. 19. parkoló

Az intézmény számlas záma:

1 4 1 003 09- 1 9063242-01000003

Az intézsnény adőszáma:

16923656-2-42

Az intézmény alapítőja:
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuarosi onkorményzatKépviselő-testülete
Budapest VIII. kerület Baross u. 63-67.

Az intézmény iľányító szerve :

Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkoľmáĺyzatKépviselő-testülete
Budapest VIII. kerĹilet Baľoss utca63-67.

3. A JVSZ alaptevékenységei

Azintézmétyźl|ta|ellátott, jogszabálybanmeghatáľozottkozfeladat:

- Magyaľorszźlg helyi önkormanyzatairő| szőIő 20||. évi CLxxxx. törvény (a
továbbiakban: Mĺitv.) 23. $ (5) bekezdés 1. pontja szeľint a helyi közutak, közterek és parkok
kezelése, fejlesztése és tizemeltetése; a 16. pontj a szerint a kisteľmelők, ősteľme|ók szźmźra -
jogszabályban meghatźrozott teľmékeik - éľtékesítési lehetőségeinek biĺosítasa, iđeéľtve a
hétvégi ĺáľusítás lehetőségét is; melyek az a|apítő kötelező és önként vá||a|tfe|adatai.

- a vásáľokról, a piacokról, és a bevásáľlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Koľm. rendelet szerint
piac iizemeltetése: az Uj Teleki téri piacot fenntartó Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat Képviselő-testiilete által kijetölt, apiac, termelő píacok, az idényjettegíí piac vezetésé|
annak miĺködtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat látja el, a fenntaľtó nevében eljárni
jogosult.

- Takaľítja Józsefuáros közteľiileteit, biztosítja a hulladék rendezett átmeneti elhelyezésének
feltételeit, megelőzi az illegális hulladékJerakást.

- Gondoskodik a teľek, paľkok magas szintrĺ élhetőségéľől, fenntaľtja a ĺövényzetet,
gondoskodik az utcabútorok és a szilard burkolat kaľbantaľtásĺĺľól.

- Gondoskodik a keľület kezelésében lévő utak burkolatának kaľbantaľtásáról.
ál l agme góv ásár ő|, me gúj ításáĺól.



3.1 Äzintézmény az irányító szeľv kíiliin határozataĺ alapján ellátandó feladatai

A JVSZ az a|aptevékenységének ellátása keretében végzi a ,,Budapest-Józsefuĺĺľos, Magdolna
Negyed Program III. Integľált szociális vaľosrehabilitációs Pľogram''-hoz (a továbbiakban:
MNPIII), valamint annak fenntaľtási időszakźůloz kapcsolódó feladatokat. Ezen belül
kĹilönösen a ,,T1 Epiilet-felújításhoz kapcsolódó, a lakosság bevonását segítő programok''
kapcsán a ,,T1lI Tarsadalmi akciók megszervezése (lomtalanítős, parkok takarítása)'' és a
,'Tll2 Helyi környezetľudatosság elősegítése (zo|ď udvarok kialakítása)'' projektek
végrehajtását, valamint a ,,T3l2 Szomszédsági rendőr progľam'' végrehajtásához kapcsolódó
önkormlínyzati feladatokat, amelyeket az MNPIII Tlĺmogatási szerzodése, és ennek
végrehajtźsához kapcsolódó, a Budapesti Rendőr-főkapitanysággal kötött szerződés és

egytittmÍĺktidési megállapodás szabá|yoz. Ilyen feladatok ktilöntisen a kommunikációs,
konfliktuskeze|ési, szociális ismereteket oktató szakembeľek beszeruési eljárásának
bonyolítása, nyitó rendezvény, maľketing anyagok beszeľzése, lakossági szabadidős
rendezvények szervezése, és kapcsolódó beszerzései a szomszédsági járőr megkülĺjnböztető
jelzésének e|készíttetéséhez kapcsolódó beszerzések, valamint a jźtrőrszolgáůat ľendőri
végrehajtásanak ellenőľzésével és kapcsolattaľtással ĺjsszeftiggő feladatok.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testĺilete a 8120|3.
(I.23.) szárrlűhatározatźtban elfogadta [módosította6512013. (II.27.),a46312013.(XII.18.)' az
58120|4. (IV.23.) szźlmű hatfuozatf az MNPIII. projekt megvalósításában résztvevő
szervezetek együttmfüödési rendszerét, oly módon, hogy a T1l3 Lakossági táĄékońatás,
tanácsadás projektelemet a szomszéđsági házfelügyelő feladat és programelem megvalósító
szervezete a Józsefulĺrosi Közteľület-feltigyelet és Varosüzemeltetési Szolgálat (a

további akban : JKFV S Z) a,,T I l 3 S zomszéds ági hźzfelugyelők'' es etében.

Az MNPIII végľehajtását a Nemzeti Fejlesztési Ügynĺikség, mint támogató képviseletében
eljaró Pro Regio Kĺizép-Magyarorczági Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit
Kozhasznú Korlátolt felelősségű társaság, mint közremfüĺidő szervezet és a Budapest Fővaľos
VIII. keľület Józsefuaľosi onkormányzat, mint kedvezményezett kĺizött 2013. janurír 30-an
aláirt Támogatási szerződés és annak mellékletei szabá|yozzák (azonosítő sztm: KMOP-
s.r.t tB-12-k-20 I 2-000 1 ).
A JVSZ tevékenységi körében megvalósuló projekteket a Támogatási szerzodés és a Budapest
Józsefuaľosi onkoľmźnyzat Képviselő-testtiletének dĺintései, különösen a 8120|3. (I.23.)

számű hatátozat 1. pontjában elfogadott, a ,,Magdolna Negyed Progľam III. pľojekt
megvalósításában résztvevő szewezetek együttműködési rendszete', a|apjtn hajtja végľe. A
felsoľolt szo|gá,|tatálsok részletes leírásai a Tźłnogatásí szerzódés mellékletét képező ,,Teljes
Akcióteruleti Terv 3/b kĺitet''- e tarta|mazza.
A 6512013. (II.27 .) szźlmí képviselő-testiileti hatfuozat a|apjźn e feladatellátáshatźrozott időre
_2015. május 30-ig _ szól.

A JVSZ az a|aptevékenységének ellátása keľetében _ ahhoz kapcsolódóan - végzi a
kerületgondnoki rendszer mfüĺidtetését, az abban közľemúköđő szemé|yek foglalkoztatásáva|,
a rendszer e||tltásáv a| kapc so l ato s feladatokat.
A347/2013. (Ix.18.) képviselő-testiileti határozathatfuozza meg a feladat ellátĺást.

A JVSZ az a|aptevékenységének ellátása keľetében _ ahhoz kapcsolódóan - végzí az
ősteľmelők, kisteľmelők szźmára létrehozott Palotanegyedi Gyulai Pál utcai Teľmelő Piac, a
Bláthy ottó 36-40. szźtm előtti Teľmelői Piac és a Szeľdahelyi utca 19. szźlm a|atti idény
j ellegű piac mfüödtetésével kapcsolatos feladatokat.

],



A 225l20|3.(VI.05.) szźlmű, 471r|20I3.(XII.18.) sztLm: és a |7|/2014. (VIII.Z7.) számil
képviselő-testiiletihatározathatźlrozzamegafeladatellátást.

4. Äz intézmény feladatainak szakfeladat szeľĺnti besorolása

Kormźnyzati funkció: 066020
megnevezése: Varos- kozséggazdálkodás egyéb szolgáltatások

A|lar*tztartźsszakágazatibesorolása: 38l100
Megnevezése: Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkc ió szerinti megj elölés :

041231 Rövid időtaľtamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munkaprogram.Téliközfogla|konatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045|20 IJt, autőpá|ya építése
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyíĺjtése, szźi|itźsa,

átrakása
051050 Veszélyeshulladékbegyiĺjtése,szźi|itása,áitakása
066010 Zö|dteru|et-kezelés
047120 Piaciizemehetés

Vállalkozósi tevékenységet a kiiltségvetési szerv szabad kapacittúsúnak terhére,
szolgdltatúsként, iinkćiltségi úron végezhet legfeljebb o kiadúsai 7 o/o.iq,

5. Az a|aptevékenységét szabályozó jogszabályok:

Töľvények:

. Magyaľorczághelyi ĺinkormźnyzatairól szóló 20||. évi CL)oilX. tĺĺľvény (MötV.)
o asztlmvitelről szóló 2000. évi C. törvény
. azźL|LanháztaÍtásrólszóló 20||. évi CXCV. tĺirvény
. anerÍtzeti vagyonĺólszól 20|l. évi CXCVI. tĺirvény
. az élelmiszerlĺĺncról és hatósági feliigyeletéľől szóló 2008. évi XLVI. t<iľvény

. az információs ĺinľendelkezési jogró| és az információszabadságĺól szóló 201I. évi
CXII. törvény

. a7. állatok védelméľől és kíméletérő| sző|ő 1998. évi xxvil. töľvény

. ahulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
o azépített köľnyezet a|akításáről és védelméľől szóló |997. évi LXXVIII. törvény
. a Polgáľi törvénykönyvľől szőIő 1959. évi IV. törvény és a Polgáľi Törvénykĺinyvről

sző|ő20|3. évi V. törvény
. a munkavédelemről sző|ő 1993. évi XCIII törvény
o aközbeszeruése|łól szóló 20||. évi CVIII. tĺĺrvény
o akoza|kalmazottak jogá|Iásaről szóló |992. évi )o(xIII. tcĺľvény (Kjt.)
C a munka törvénykiinyvérdl szóló 2012. éví I. ti;rvény

Koľmányrendeletek:

. az á|Ianhánarúsrő| sző|ő 20lI. évi CXCV töľvény végĺehajtásáról szőlő
368ĺ20|1.(XII.3 1.) Koľm. ľendelet (Ávľ.)



o a költségvetési szervek belső kontrollľenđszerérő| és belső ellenőrzéséről szóló
37 0 lf}I 1.(xII.3 1.) Korm. renđelet

. az áI|aľr'hźEtaÍtás számviteléről szóló 4l20l3. (I.1 1.) Korm. ľendelet
o a kozéptiletek fellobogózásanak egyes kérdéseiről sző|ő 132/2000. (V[. 14.) Koľm.

rendelet
. az európai zász|ő és az európai lobogó haszná|atának részletes szabá|yairól szóló

30812004. CXI. 13.) Koľm. rendelet
o avásźttokĺól, a piacolaól, és a bevásĺáľlókĺĺzpontokról sző|ó 5512009. (III.13.) Korm.

rendelet
o a Fővĺĺľosi onkormźnyzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közteriiletek

kijelöléséről szóló 43212012. CXII.29.) Koľm. rendelet
o a koza|kalmazottak jogállásrĺľól szóló 1992. évi X)oilII. t<iľvény végrehajtásźtrő| a

helyi ĺlnkormányzatok áIta| fenntartott szolgźůtatő feladatokat ellátó egyes
költségvetési intézményeknél szőIő 7 7 l 1993. (V. 1 2.) Koľm.rendelet

lĺ fr 2..2 -ł ^-.! .^.. J ^ĺ ̂ r^ĺ-.lvtllllsZLęI l lęIlugltrLtrlĹ.

o 41lI997. (V. 28.) FM rendelet az Allategészségügyi Szabźiyzat kiađásárd| az n]ľlat
egészségüg yi SzabáIy zat kiadásaról szóló

o 711986. (II. 21.) Évľĺ-p,tilĺ együttes rendelet akoztisztasággal és a települési szilard
hulladékkal összefüggő tevékenységekről

o ll|975. (II. 5.) KPM_BM egyiittes rendelet akoztltikĺizlekedés szabźůyairőI
. 65l|999. (Xil. 22.) EÍjľl{ rendelet a munkavállalók munkahelyen töľténő egyéni

védőeszkijzhaszĺá|atźnak minimális biĺonsági és egészségvédelmi kcivetelményeiről
o I|l20O3. (Ix. 12.) FMM rendelet az ipan alpintechnikai tevékenység biztonsági

szabźiyzatźrő|
. a kormźnyzati funkciók, á||anháztartási szakfeladatok és szakźąazatok osztályozásí

rendjéről szó|ő 6812013. (XII. 29.) NGM ľendelet

Fővlĺrosi közgytĺlési rendeletek:

o |0/2005. (il. 8.) Főv. Kgy. rendelet a fővárosi zĺildfeliileti rendszeľbe tartoző
zĺlldteruletek és zöldfeltiletek véđelméről, hasznáIatźrő|, fenntaľtásaról és

fejlesztéséľől
o 5l|998. (|I. 27,) Főv. Kgy. rendelet a vźlasztási plakátok egyes középtileteken és a

köZterület meghatározott ľészein toľténő elhelyezésének tilalmaľól
o 58l|994. (IX. 14.) Főv. Kgy. ľendelet egyes fővárosi ĺinkoľmányzati jelképek

hasznźlatárő|
C 48l|994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. ľendelet a fováros köztisztaságarőI
o |4lI993. (IV. 30.) Főv. Kgy. ľendelet a kiemelt kozcéIí ZöldteriiletekÍől
o 8l|99|. GII.21.) Főv. Kgy. rendeletaközépületek éS köZterületek fellobogőzásátő|

onkoľmányzati rendeletek:

o 6212007. CXI. 13.) önkoľmányzati rendelet a közterületek, ingatlanok rendjéről és a
köztisztaságró1

C 28/2014. (WI. 01.) önkormdnyzati rendelet a jóuefvórosí természeti környezet
védelméről



6. A JVSZ tinálló jogi személy.

7.A JvsZ az onkormźnyzat á|ta| alapitott köItségvetési szerv. Jóvĺáhagyott költségvetésén
belĹil a mindenkori hatályos jogszabáIyi keretek közĺĺtt önállóan mfüĺidik, és gazdálkodik. E
tevékenységen belül önálló bér és munkaerő gazđá|kodásí jogkorrel ľendelkezik.
Tevékenységének e|lttásźútoz a szfüséges foľrást az irányító, fenntaľtó költségvetési
támogatása és az alapító okiratban meghatározott fe|ađatokból saját bevételei biztosítják.
PćnzĹigyi és gazdá|kodási feladatait a költségvctési szcľvck kdltsćgvctósi, gazdálkodási
előírasai szerint végzí.

8.A gazdá|kodás általĺĺnos vitelénél a mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései szerint
kell eljáľni. A hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően az a|aptevékenységbe tartoző
pétlztd;gyi, gazdasági és egyéb feladatait önálló hatáskönel |źtja eI, a rábízott vagyonnal
önállóan gazdá|kodik, k<jtelezettségeinek teljesítésééľt felelősség terheli.

9.A JVSZ képviseletét az igazgató, mint a költségvetési szerv vezetője |átja e|, aki e jogkĺirét
esetenként, vagy az igyek megllatározott csopoľtj ěra nézve a vonatkozó jogszabályok keretei
kĺizcitt átrvházhatja. Kiadmanyozásraazigazgatő, távollétében vagy akađá|yoztatása esetén az
igazgatő-helyettes, a gazdasági vezetó' az operatív vezető jogosult.

10.A JVSZ az irányitő szervlfenrttartő źllrtal meghatározott iĺínyelvek alapján készíti e| az
intézméĺy költségvetési tervezetét és küldi meg a fenntaľtó által kijelölt szervezetnek.

1l.A JVSZ a Képviselő-testtilet á|ta| jőváhagyott intézményi költségvetési keretszámok és a
jogszabźiyok, valamint a fenntartő áIta| meg}latźlrozattak figyelembevétele a|apján á|Iítja
ĺissze elemi költségvetését.

I2.A IvsZ a sajźt ktĺltségvetése és gazdálkodási hatásköľébe utalt feladatok és előirlínyzatok
tekintetében előirányzat fe|használási jog illeti meg. A szabályos gazdálkodáséľt a JYSZ
igazgatőja felelős.

13. A költségvetésben jóvahagyott költségvetési e|őirźlnyzat módosítási hatásköľt a magasabb
szintíĺ jogszabályokon felül az onkoľmźĺnyzat mindenkoľi költségvetéséről szóló rendelet
szabáIyozza. Azintézmény új feladatot l<lzźlrőlag a Képviselő-testĹilet dĺintése és kĺiltségvetési
fedezetének megjelölésével, biĺosításáva| végezhet. A Képviselő-testtilet a fe|adatvźitozást,
költségvetési e|őirźnyzat módosítasthatźrozatta| l vagy költségvetési ľendeletében fogadja el.
A hatáĺ ozat a kĺi ltsé gveté si ľendeletb en źúv ezetésre kerĹil.

|4. A IvsZ magasabb szintu jogszabźiy előírása a|apjźn kĺiteles havi bontásban éves
k<iltségvetési felhasználási ĺitemteľvet és likvid tervet készítení, aĺnit az évkozi e|oirźnyzat
módosításokkal és teljesítésekkel aktua|izźllni kell, továbbá negyedévenként péluforga|mi
jelentést, feléves és éves költségvetési beszámolót készíteni mindazon költséghelyek,
címrendek e|őirźnyzatainak fe|hasznźt|źlsaľó1, amelyeknek a pénzügyi nyilvantartźsát vezeti.
Ezen feltil azirźnyítő szerv azintézménytől más kimutatást és nyilvantartźstkérhet.

15. A JVSZ vezetőjét (igazgatćfiát) akoza|ka|mazottakjogállásrĺľól szóló 1992. évi X)oilII.
töľvény és a kĺizalka|mazottakjogállásĺĺľól szóló 1992. évi )ooilI. töľvény végľehajtásárő| a
helyi önkormźnyzatok által fenntartott szolgá|tatő feladatokat ellátó egyes kĺiltségvetési
intézményeknél szóló 77ll993. (V. l2.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a Budapest
Fővaros VIII. keľület Jőzsefvátosi onkormáĺyzat Képviselő-testülete határozatban nevezi ki



5 éves hatźrozott időre, illetve menti fel. A vezetó (igazgatő) fe|ett az egyéb munkáltatói
jogokat az Mötv. 67. $ g) pontja a|apjźn a polgármester gyakorolja.

16. A JVSZ gazđaságivezetójének kinevezése' vagy megbizása, felmentése,vagy a megbízás
visszavonása, đijazásanak megállapítása a polgármester hatáskĺirébe tartozik az
á||amháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 9. $ (6) bekezdese a|apjtĺn.
A dolgozók felett a munkáltatói jogokat _ az ittézmény Alapító okiratában meghataľozottak
szcľint _ az intézmény v ezctőjc gyakoľolj a a gazdasági v czcto kivótclóvcl.

|7. A JVSZ vezetője - a gazđasźtgi vezetó kivételével _|<lnevezési okmányban meghatározza
az adott beosztás (munkaköľ) betöltéséhez szĹikséges iskolai végzettséget (képesítési
kcivetelményt).

|8. Az a|kaLmazottak jogviszonyáta a Kjt-ben és a közalka|mazottakjogállásaľó| sző|ő |992.
évi )ooilIl. törvény végľehajtásárő| a helyi önkormźnyzatok által fenntaľtott szolgá|tatő
feladatokat eIIźúő egyes k<iltségvetési intézményeknél sző|ő 77/|993, (V.12.) Korm.
ľendeletben foglaltak az irányadők.

l9.A Képviselő-testiilet évente egy alkalommal áttekinti a JYSZmúkĺidését és megtargyalja
az éves tevékenységet tarta|maző írásos beszámolót, melyet az igazgatő készit eI a tźrgyévet
követő év januar 3l-ig.

20.A Képviselő-testĺilet, a JYSZ feladatváltozása esetén, illetve afeladat hatékonyabb ellátása
érdekében _ az a|apítő okirat módosításával egyidejűIeg _ źúszervezheti, illetve módosÍthatja
tevékenységi köľét.

2|.A IvsZ saját döntéséve| az alapítő által meghatározotĺfeladat- és működési körét nem
vźitoztathatja meg. A szźmźtra Képviselő-testiileti döntéssel meghatfuozott tĺjbblet feladatok
végrehajtźtsának szabáIyozása igazgatói utasításban is tĺiľténhet. E kĺirben az igazgatő
utasításában határozhatja meg kiilĺĺnösen: a többlet feladatok ellátásának mődját
(munkaidőben, vagy a rendes munkaidőn tul történjen munkavégzés, ľendkívüli munkaiđő,
célfeladat kitíĺzés, stb.) a résztvevők kijelölését, a végrehajtás során nyújtott teljesítményiik
éľtékelésének szempontjait, mindezeknek megfele|ően díjazásuk szabályait (céljutalom, a
kereset kiegészítés más lehetőségei).

22.A JVSZ összességében és szervezetĺ egységenként engedé|yezett álláshelyeit
(munkaköľöket) számszeruen a szervezeti źtbra (1. számú melléklet) tarta|mazza. Az
intézmény összesen I29 engedé|yezett álláshellyel ľendelkezik, ebből If9 fő Kjt. szerinti
foglalkoztatott.

II. A JvsZ szervezeti felépítése

1. A'szervezetĺ erységek felépítése

1.l.Az lgazgafuí

Az igazgató kiizvetleníil, és/vagl akaďdlyoztatds esetén az ígazgató-helyettesen keľesztĺil
irdnyí.tj a alúbbi vezetóket, illetve teriiletet:



- igazgató-helyettes,
- Gazdasúgi VezetĘ
- Gazdaságíszervezet,
- operatív szervezet, ide értve a személyiigl részleget, az gdmínisztratív részleget, a

keríiletőrsěget,
. Mííszaki s7ervezet, íde érne a szakmai ľészleget, a köztísztasági részleget, a kertészeti

részleget,
- Uj Teleki térí píac, ide értve a píacvezetőt, piacvezető-helyetteseket, adminisztrátort,

piactakarítókat.

1.1.1 Gazdasági Szervezet felépítése

A Gazdasági vezető irányítja és vęzeti a

- pénzÍigyifőelőadóból'
- pénzijgyielőadókból,
- gazdasźryifőelőadóból,
- könyvelőből,

źiIő gazđasági szeruezetet.

Az Aw. 1l. $ (6) bekezđése ételmében a gazdasźryí vezetó a fe|adatait a költségvetési szerv
vezetőjének közvetlen vezetése és ellenőľzése mellett lź./rja e|. A gazdasági vezetó az á|ta|a

ellátott feladatok tekintetében a kĺlltségvetési szeÍv vezetőjének helyettese abban az esetben
is, ha munkakĺiri elnevezése, beosztása ezt nem jelöli.

l.1.2. Opeľatív Szerv ezet felépítése

Az igazgató-helyettes irźnyitja és vezeti a

- a személyiigłi vezetőből,
- a személyĺigli iiglintézőkbdl,
- a titkámőből,
- az aĺryagbeszerzőbó|,
- adiszpécseľ-infoľmatikusból,
- közmunka-koordíndtorokból,
- kézbesítőből,
- keriiletőrivezetőből,
- keriiletőriikből

źilő szervezetet.

1. 2.A Műíszaki Szervezet felépítése

A Mííszaki vezető irányítja és vezeti a

- Szakmai részlegből, ide értve a szakmaí ľészleg vezetőből, karbantartókból,
k ar b ant art ó -s e g é de k b dl,

- KöztÍsztasdgí ľěszlegbdl, ide értve a köztísztasúgi részleg vezetőből, telephely-
vezetőből, csoportvezetőkből, gépkocsívezetőĄakaľí,tókból, takaríüíkból,

- Kertészet részlegből, ide értve a főkertészből, kertészbdl, gépkocsivezető-
p arkfen ntaľtó b ól, p arkfenntarfuí kbó l,



- a mííszaki vezető kijzvetlen irdnyítdsa alatt diló asszisztensből, monitoringból

á|Iő szervezetet,

f. A szervezetĺ egységek feladataĺ

2.1. Az Igazgató (tdvollétében és/vagl akadúlyoztatds esetén az ígazgató-helyettes)

feladata: a kĺiltségvetési szerv, irányítási, koorđinációs és szeľvezési feladatainak
e||átása' biĺosítja a JvsZ feladat-ellátásĺĺnak adminisztratív és gazdálkodási
hźtterét. Ellátja az adminisztratív, ezeÍL belül ügykezeléssel, adatkezeléssel,
személyzeti és munkaügyi, fegyelmi, káľtérítési, jogi ügyekkel, panaszokkal,
bejelentésekkel kapcsolatos, valamint a gazdasdgi vezetőn keresztiil a gazdasdgí
szervezettel, piaciizemeltetéssel kapcsolatos feladato kat.

2.1.1. A Gazdasági Szervezet feladata:
- a kĺiltségvetési szerv mfüddtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok e||ź"/rása,

a kĺiltségvetés tervezése,
- a működéshez szĹikséges pénze||átás,pénzkeze|és biztosítása, apéĺlztár műkcidtetése
- az e|őirźnyzatok módosításának, átcsopoľtosításának és fe|haszná|ásĺának (a

továbbiakbanegyiittgazdá|kodás)végrehajtása,
- a finanszítozási felađatok teljesítése'
- a kĺitelezettségvźů|aláshoz kapcsolódó pénzügyi e|(eĺjegyzési feladatok e||átása,
- az uta|v źny ozáshoz kapcsolódó érvényesítési feladatok e||átása
- az ađatszolgźtltatźsi, és beszámolási feladatok teljesítése,
- a vagyo n haszná|atával, és védelmével ĺisszefiiggő feladatok telj esítése,
- a pénnjgyi, számviteli rend betaľtása. a pénzugyi, számviteli nyilvĺántaľtások

napľakész, és pontos vezetése,
- akönywezetésbiztosítása,
- bankszĺĺmlakezelés.

2.1.2. ,ąz Új Teleki téri piac:

- Az ai reteti téri piacot fenntarftí az onkormónyzat tźltal kijelölt, a piac ve4etlísét,
annak mííkiidtetésével kapcsolatos feladatokat ldtja el, a fenntartó nevében eljdrní
jogosult a kťilön szabúlyzat szerint.
Elllźtja az őstermelők, kistermelők szdmóra az iinkormdnyzat dltal létrehozoitt
termelő píoc(ok) mííködtetésével kapcsolatos feladato kat.

2. l.3 Az operatív Szervezet feladatai:
- Az íntézmény személyzeti, személyiłgĺi feladataínak az sZMsZ 10. pontjúban

részletezettek szerinti ellátdsónak szervezése, bíztosítds a,
- a titktźľnőí feladatokat elldtja a postai és elektronikus kiildemények érkeztetése,

tovóbbítása, az intéanényí kézbesítés megszervezése, e feladatokhoz kapcsolódó
r e n ds zer mííkij ďtetés e, v a lamint

- az intézménybe érkező panaszok, bejelentések fogadása, azok elsődleges kivizsgálást
és adatszolgźitatást követően soron kívül töľténő továbbítása az általános igazgatő-
helyettes részére,

- az intézmény dÍszpécseľ, infoľmatikusi, és kiizmanka koordindtori' feladatainak
elldtús a, az ah hoz szĺiks é ges feltételek bíztosítds a,

- az any agbeszerzéssel kapcsolatos feladatok szerv ezése, ellź.lrása.
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- A keriiletőrséggel kapcsolatos aldbbifelaďatok elldtdsa:
a) az onkormdnyzat tulajdonúban lévő közteriłletek míĺtdrglaí, parkok és terek

felszerelései, niivényzet, épíiletek, az ijnkormónyzati vggyon ľészét képező egłéb
dolgo k őrzése, dllagdnak megóvús a,

b) íllegdlís hulladék elhelyezések felderítěse, a felíigĺelői intézkedést nem igénylő
esetekben észlelés, informócilíaďds,

c) jogsértěsek, jogellenes cselekmények személyes jelenléttel tijrtěnő
megakadályozdsa,

d) a jogsértő magatartdsok elkiivetőível szemben a jogellenes magatartds
megsziintetés ére felhívlÍs alkalmazds a,

e) afeliigłelők életének, egésuégének, testi épségének védelme,

"D rés zv étel a kij zle kedés renděszetí feladato k ellátlÍs ában.
' ilz íntézmény mds szervezeti egységeivel _ kíiliinösen a míÍszakÍ szervezettel, szoros

kapcsolat kialakí'tdsa, sziikség szerint tevékenységiikhijz koordinócilís, logísztíkai
tómo g atds bizto s ítás a.

2.1.3. A Műĺszaki Szervezetfeladataí:
- A Szakmaí részleg elldtja a WSZ kiizteľťileti vagĺonvédelemmel, dllagmegóvdssal

összffiggő mííszaki szakmai feladatait.
- A Ktiztisztasdgi részleg elldtja a WSZ a kiizteriileti ki)ztisztasdgifeladataiĹ
- A Kertěszeti részleg elldtja az önkormdnyzat tulajdondban és/vagł kezelésében lěvő

kiizteriiletek kertés7etí, fa- és paľkfenntartdsi feladatait, kíilijnijs tekintettel a
kiirnyezetvědelmí szempontokra, valamint aľra, hogy a Jóaefvdrosban lévő
zöldfeliiletek lehetőség szerint niivekedjenek, e7zel az egészségesebb környezetet
biztosítva

- a mííszaki ellenőri, monitoringfeladatok meghatúrozúsa, azok ellenőr7ése,
- az intézmény mds szervezetÍ eglségeivel _ kíiliinösen az operatív szervezettel szoros

kapcsolat kíalakítása, sziikség szerínt tevékenysěgiikhiiz koordíndcilÍs, logisztikai
tdmogatós biztos ítds a.

2.4.Szerv ezeti egys égek köztitti kapcs olattartás ľendj e

Azigazgató tital', az igazgató-helyettes és a szervezeti egységek vezetői részvéte|ével, heti _
sziikség szeľint napi - rendszerességgel tartott vezetoi értekęzIet keľetein belül tájékoztatják
egymást az adott időszak fontos kéľdéseiről, és egyeztetnek a több szeľvezeti egységet érintő
feladatok végrehajtási rendjéről. Az értekez|eten elhangzott feladatok, továbbá az igazgatői
utasítások végrehajtźsában résztvevő, kiilönbĺjző szewezetí egységek munkatiĺrsai
személyesen, elektronikus úton és telefonon taľtanak kapcsolatot. Az éľtekezletek
dokumentálásáľól kiilön utasításľa az á|ta|ános igazgatő.helyettes gondoskodik.

III. A JvsZ vezetése és avezetők feladatai, hatáskiiľei

1. Az|gazgató feladatai
- A JVSZ ügyeiben önállóan és egyszemélyi felelősséggel dĺint a hatályos jogszabályok
keretein belüI.
- Felelős azintézménytevékenységéért,múködéséértés gazdálkodásáéľt.
- Képviseli a JVSZ-t ktilső szervek előtt, gyakorolja a kiadmĺányozási jogot' részt vesz a
képviselő-testiileti iiléseken, bizottsáryi üléséken, értekezleteken.

ll



- Teľvezi, szervezi, írźnyítja és ellenőrzi a IvsZ szal<rnaí, gazdasági működésének
valamennyi teľtiletét. Ennek keretében jőváhagyja az intézmény éves munkatervét, illetve
pénzljlgyi, illetve szakmai beszźlmo|őjźń.
- Gyakorolja a munkáltatói jogokat.
- Ellátj a a 'IYSZ mfüödését érintő jogszabáIyokban, önkoľmanyzati döntésekben a
vezető részére előírt feladatokat.
- Elkészíti a JVSZ kötelezően előiĺ szabá|yzatait, rendelkezéseit, kapcsolatot tart a
tźttsintézményekkel,helyiszakmaiszervezetekkel.
- Iľanyitja - az igazgató-helyettes bevonásáva|. -, a gazđasági vezető, a mfüzaki vezető, a
piacvezető, valamint az igazgató-helyettes últal irónyított operatív szewezeteket, ez utóbbin
beliil a személy iigyi vezető munkdj dĺ
- Jóváhagyja és kiadja a péĺuijgyi-költségvetési gazdáLkodásľa vonatkozó valamennyi
szabźiyzatot.
- Elkészíti az intézmény kockźzat kezelési szabźt|yzatl rendjét, valamint az intézmény
múkö dé s ével o s szefü g gő kĺitelező szab áIy zatokat.
- Az intézmény tevékenységének ęIlátásźna vonatkozóan saját hatáskörben igazgatői
utasítást adhat ki a mindenkon jogszabźiyok és az irźnyítő szerv döntéseiben foglďtak keretei
között.
- Kültinbĺjző módszerekkel feltaró-segítő jelleggel ellenőtzi a vezetói beosztása a|źt

tartoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összefiiggő szabályok érvényesĹilését.
- Javaslatot teszafenntaľtónak azSZMSZ, az A|apítő okirat módosításara.
- A helyben szokásos módon meghirdetett időpontban havonta fogadóóľát tart az
intézmény székhelyén, annak mfüödésével ĺĺsszefüggő kérdésekben.

2. Äz igazgató-helyettes feladatai
- Az igazgatőt annak távollétekoL vagy akadá|yoztatása esetén helyettesíti, képviseli a
JVSZ-t és gyakorolja a kiadmźnyozás jogkört, részt vesz a képviselő-testi.ileti üléseken,
bizottsági ülé séken, éľtekezl eteken.
- Szervezi, fuányitja és e||enorui a JYSZ, ezen belĺil kťizvetleníil az operatív szervezet
beosztottjainakmunkájátazaĺábbiakszerint:
- Irányítja a titkámo, kézbesítő munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységét,
gondoskodikavonatkozőĺyi|vźntaľtásokszabźiyszeruvezetésérőI.
- Intézkedik azíntézmény e-mailcímére elektľonikus úton, illetve postai érkezo levelek,
bejelentések érkeztetésére, az ezzel kapcsolatos sztikséges intézkedéseket megtételére, az
elektronikus és postai ktildemények továbbításáta.
- Gondoskodik az intézmény web oldalának folyamatos múködtetéséről,
karbantaľtásaľó1.
- Gondoskodik az intézmény telephelyein a belépési ľend kialakításáľól, műszaki
feltételek esetén a belépési kódok, riasztási kódok nyilvĺíntaľtásról, aktua|izá|ásátő|.
- Gondoskodik az anyagbeszeľzéssel kapcsolatos feladatok intézĺnénysziĺťĺ
szerv ezésér ő|, e||źtásźr ő|
- Gondoskodik az intézmény egészét érintő karbantaľtói feladatok
meghatarozásźxőI, a szfüséges feltételek biztosításávala folyamatos miíködés biztosítĺísríľól.
- Szervezl és irányítja a közmunka-kooľdinátorok, és a diszpécser-informatikus
munkáját.
- Szerveziésfuźnyítjaazanyagbeszerzomunkáját.
- A JVSZ szakmai tevékenységéľől rendszeresen beszĺímol azigazgatőnak.
- osszefogsa és e||áttatja a szer,ľezet adminisztratív, ezen belĹil ügykezelési,
adatkezelési, személyzeti és munkaügyi, fegyelmi, kĺíľtérítési, jogi, pafiasz tigyekkel,
bej elentésekkel kapcsolatos feladatait.
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- Irźnyítja a személyĹigyi területen dolgozók, munkavégzéssel kapcsolatos
tevékenységét, gondoskodik a vonatkozó nyilvantaľtások szabályszeni vezetéséľől.
- Irźnyítja, szewezi és koordinźl|ja az irźnyítő szerv kiilĺin döntései a|apjźn ęllátandó
feladatokat.
- Gondoskodik az intézményi feladatellátás, ügyviteli rendszeľének hatékony
mfüödéséľől és ellenőľzéséről. Figyelemmel kíséri a JYSZ működésének jogszabályi
köľnyezetét, javaslatot tesz az igazgatőnak az sZMsZ' az A|apítő okirat, az ügyrend, és a
JVSZ szabá|y zatainak aktual izá|ásźra.
- Felügyeli a szerződések előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos szakmai
feladatokat.
- Előkésziti a szewezet időszakos (szakmai) besziímolóit, a képviselő-testĺileti
előterjesztéseket. A társ-vezetőkkel egyeztet:le gondoskodik a munkakezdéssel,
munkavégzéssel kapcsolatos szabályok érvényestiléséľől.
- A vezetőkkel tĺirtént előzetes egyeztetést követően elkészíti az intézmény éves
munkatervétés jóvahagyźsrafelteľjesxiazigazgatónak.
- Az igazgatő kiilĺin engedélye alapjźn kapcsolatot tart a sajtó képviselőivel, elókészíti a
ĺyilatkozatokat, sztikség szerint előzetesen egyeńet a polgáľmesteri hivatal illetékeseivel.
- A szakmai szempontok kivételével felügyeli az intézmény minden dolgozója
tekintetében a munkavégzéssel, túlmunkával, adatkezeléssel, ügykezeléssel, egyéb
adminisztrźrciőva| kapcsolatos szabályok érvényesülését. E tekintetben a szeľvezeti felépítés
szerint az igazgatő távollétében ktizvetlenül gyakorolj a a vęzetoijogokat.
- Ktilĺjnbĺiző módszerekkel feltaľó-segítő jelleggel ellenőrzi a vezetői beosztása altt
tartoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összeftiggő szabályok érvényestilését.

3. A Gazdaságivezető feladatai
- Az intézméĺy szĺĺmviteli, péĺugazđźikodási rendjének szakmai megszervezoje és
vezetője. Ennek 

Yn.Jľ;" zi és irźnyítja a gazdasźęi, péĺ'^".ogyi tevékenységet, kooľdinálja a
gazdasági,péluůgyiszervezetbenfoglalkoztatottakmunkáját.
Elkészíti a pérzld;gyĹ költségvetési gazdźůkodásra vonatkozó kötelező
szabá|yzatokat.

:,łxľ:łJ::r#ł:;,}xä:Ĺ.ľ::ľ.'Jl5Łxíľľľ"illľffi 
'iTiĘ#:*,betartását.

- Elkészíti az előzetes és végleges költségvetést az aktuá|is jogi szabáIyozěls szerint,
valamint a fenntartó által előírtaknak megfelelően.
- Ellátj a az előirźnyzatfe|használással, módosítással kapcsolatos feladatokat.
- Ellátja az izemeltetési, fenntaľtási, mfüĺidtetési feltételek biztosítástůloz kapcsolódó
pénzngyi feladatokat, műkcidteti az ECOSTAT rendszert.
- Ellrárja avagyongazdá|kodással kapcsolatos feladatokat.
- Ellátja a munkaeľő- és bérgazdá|kodással ĺisszefüggő felađatokat.
- Ellátjaapénzkezelésselkapcsolatosfeladatokat.
- Végzi akote|ezó adatszo|gáltatásokat és vezeti a sziĺmviteli nyilvantaľtást.
- Beszámo|őkat,pénzngyijelentéseket, likvidterveketkészít.
- Gazdasági intézkeđéseket hoz.
- Akĺitelezettségvállalásokéskövetelésekellenjegyzését|atjae|.
- Kiilönböző módszerekkel feltlĺľó-segítő jelleggel ellenőrzi a vezetői beosztása aIá
tartoző dolgozók munkavégzését, amunkavégzéssel összefiiggő szabályok érvényesülését.
- Bankszámláva| kapcsolatos szerzőďések megkötése, a Nemzeti Adó-, és Vámhatóság
és egyéb hatóságok feléjelentési és bejelentési kötelezettségek teljesíti.
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4. A Kerületőrivezető feladatai
- Biztosítja, hogy a keľiiletőrök a közterület-felügyelői intézkedéseknél a hivatalos
személy segffieként vegyenek részt.
- A keľĺiletőrök jelenlétévelmege|ózi, és szóbeli felhívásával megszakítja a közterĹileten
megvalósuló j ogséľtő cselekményeket.
- Intézkedik az i||egállis hulladék elhelyezések felderítésére, eljar a kĺizteľiilet-felügyelői
intéf<edést nem igénylő esetekben.
- Feladata az önkoľményzati vagyon védelme, orzése.
- Yéezi aszabá|yséľtési hatóság által elkobzott dolgok ł5tzését.

Orzo-, védő feladatok önálló ellátása.
- Ktilönböző módszerekkel feltáró-segítő jelleggel ellenőtzi a vezetoí beosztása a|źl

tartoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzésselösszefiiggő szabályok érvényesülését.

5. A Műszakĺ vezető feladatai
- Irányí.tja a szakmai részlegvezető, a köztÍsztasdgí részlegvezető, a kertészeti
ľészlegvezető (fĺĺkertész) feladatellátúsóL Figlelemmel kísérí e teriiletek zijkkenőmentes
mííködését, szíikség esetén hatdskiirében intézkedést kezdeményez, íntézkedést tesz a
fe lt é t e l e k b izt o s ít tÍs lŕ h o z.
- Előkésziti és elkészíti, időszakosan felülvizsgá|ja e szewezet mfüĺidését befolyásoló
szabályokat, figyelemmel kíséri a múködést érintő jogszabályok vá|tozásźi.
- A feladatok végľehajtásaľól, annak akadáIyaről hetente, szükség szeľint soron kívül
beszámol az igazgatőnak, távollétében helyettesének.
- Kiilönbtjző módszerekkel feltáró-segítő jelleggel ellenőrzi a vezetoi beosztása alá
tartoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel ĺisszefiiggő szabályok érvényesiilését.
- A főkertész szakmai javaslata alapjarl közreműködik rdvid- kozéptźuon a
kerĹilet zöldfelületeinek megúj ítására, lehetséges fej lesztésére.

- A szakmai részlegvezető javaslata alapján kiizľemíĺki)dík rövíd- közĘtávon a keľĺilet
karb antartds i, fel új í.ttúsi munkóinak elvégzés ére.
- A k?,ztísztasdgí részlegľezető szakmai javaslata alapjdn kijzremííködik rijvíd.
közeptdvon a keríilet köztísztasúgifeladatainak hatékonysdgdnak niivelésére.
- a mfüzaki ellenőri, elldtdsa, a monitoring feladatok meghatórozdsa, azok
ellenőrzése,
- Tevékenységét szoros munkakapcsolatban látja eI az operativ és keľĺiletőń (csopoľt)
vezetőkkel.

6. A Szakmai részlegvezetőfeladataí
- Szervezi és fuányítja a JVSZ kozteruleti vagyonvédelemmel, állagmegóvással
összefüggő műszaki szakmai feladatait.
- Gondoskodik a helyi utak karbantaľtásáról, az a7,lhoz kapcsolódó mutárgyak
karbarfiartásaró 1, pótl ásáľó l.
- Szakmai javaslatot tesz ľĺivid- középtávon a keľület karbarltartźlsi, felújítási munkáinak
elvégzésére.
- A ktilönböző módszerekkel feltáľó-segítő jelleggel ellenőrzi a vezetői beosztása a|źt

tartoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összefiiggő szabályok éľvényesiilését.

7. A Kiiztisztasúgí részlegvezetőfeladataí
- Szervezi és irányítja a JYSZkoztisztasźęgal kapcsolatos szakmai feladatellátását.
- Gondoskodik a köĺeľiiletek tisztĺán és ľendben tartásárőI.
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- Figyelemmel kísérí az illegális szemétlerakásra utaló folyamatokat' arrő|' soron kívül
jelzést adnak az igazgatőságnak, kĺizremfüĺjdik azok felszámolásában.
- Szakmai javaslatot tesz rĺjvid- kĺĺzéptávon a kerület koztisńasági feladatainak
lehetséges fej lesztésre.
. A különböző módszerekkel feltáró-segítő jelleggel ellenőrzi a vezetói bęosztása alá
taĺtoző dolgozók muĺlkavégzését, a munkavégzéssel ĺjsszefiiggő szabályok éľvényesülését.

8. 
^,Í]i 

Telekĺ téľi Piac vezetőjének feladatai
- Gondoskodik az Uj Teleki téri piac jogszenĺ és szakszenĺ működéséhez szükséges
feltételekĺől, akadályoztatás esetén azt je|zi a varosüzemeltętési vezetőnek.
- Szeľvezi és irźnyítja apiac működésével kapcsolatos szakmai feladatellátását.
- Különösen felügyeli a piac terĹiletén akozegészségiigyi, munkavédelmi, tiizvédelmi és
egyéb óvó- védő szabályok érvényesülését.
- Gondoskodik a piac működéséhez szükséges adminisztratív, pénztigyi feladatok
teljesítéséről, figyelemmel kíséri a szerzódések érvényességének alakulasát. Ezze| kapcsolatos
elszĺĺmolási és beszĺímolási kötelezettségétteljesíti aziĺtézmény és az ĺinkoľmĺĺnyzat felé.
- Gondoskodik a beosztott munkatarsak mlxkavégzésével kapcsolatos tevékenység
szabá|yszenĺségérő1.
- A külonböző módszeľekkel feltlíľó-segítő jelleggel ellenőrzi a vezetőí beosztása a|á
tartozó dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel tisszefiiggő szabályok éľvényesiilését'
- Yégzi az őstermelők, kistermelők szźlmára létrehozott teľmelő piac(ok)
mfüĺidtetésével kapcsolatos feladatokat.

9. A főkertész feladataĺ
- Gondoskodik a fźk, paľkok karbarftartásĺíról, frĺnyírásľól, ĺintözésről, parlagfii- és
gyommentesítéséľől, etlhez munkafeltételek biztosítj a.

- Gondoskodik a kerĺilet közteľĹileteinek egyéb zöldfęlületei kezeléséről.
. Szakmai javaslatot tesz rövid- középtźłvon a keľĹilet zöldfelületeinek megújításáľa,
lehetséges fej lesztésére, illetve a zo|d stratégia kialakításĺáľa.
- A külcĺnb<iző módszerekkel feltaró-segítő jelleggel ellenőľzi a vezetői beosztása a|źt

tartoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel ĺisszefriggő szabá|yok éľvényesülését.

10. A személyüryivezető feladataĺ
- Azigazgatő utasításának megfelelően kĺjzreműködik a humaneľőforrás gazdálkodással
és pénzügyeivel kapcsolatos feladatok ellátásában, ktilĺinösen: a kö,ltségvetés előkészítésében
és elkészítésében.
- A JVSZ koza|ka|mazotti állományával, illewe munkaviszonyban, továbbźl
megbizásijogviszonyban álló teljes személyi állomĺínnyal kapcsolatos személyzeti-ĺigyviteli
feladat e||átása,jogszabá1yban előírt adatszo|gźtltatások teljesítése, nyilvrĺntaľtások vezetése.

1I. A vezetői munkakijrtjk

A 77lI993. N. 12.) Koľmĺĺnyrendelet a köza|ka|mazottak jogá|Iźsźről szóló |992. évi
X)oilII. tĺirvény végľehajtásrĺľól a helyi tinkormĺĺnyzatok á|ta| fenntaĺtott szo|gá|tatő
feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél 3. $ (1) bekezdésę szerint magasabb
vezető a költségvetési szerv vezetóje és helyettese(i).
A (2) bekezdése szeľint vezeto az intézmény szervezeti és működési szabáIyzatźlbart
megllatźrozott tinálló szervezeti egység vezetéséve| megbízott, illetőleg ezze| azonos
j o gállású koza|ka|mazoÍtj a.
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A 36812011. (XII.31.) Koľmanyrendelet az á||aĺnháztartásról szóló törvény végrehajtásaľól
11. $ (6) bekezdése szerint agazdaságivezető a feladatait aköltségvetési szerv - a 9. $ (8)

bekezdése szęľinti szervezeti egység vezetóje a szakigazgatási szerv - vezetőjének kĺizvetlen
vezetése és ellenőrzése mellett |átja e|. A gazđasági vezető az áitala ellátott feladatok
tekintetében a koltségvetési szerv - a 9. $ (8) bekezdése szeľinti szewezeti egység vezetője a
szakigazgatási szerv - vezetőjének helyettese abban az esetben is, ha munkaköri elnevezése,
beosztása eń' nemjelĺili. Ezek a rendelkezések nem vonatkoznak a Legfőbb |Jgyészség, az
önkoľmányzati hivatal, a koľmányhivatal, az autonőm á||aĺigazgatási szerv, valamint - a (7)
bekezdésben foglaltak kivételével - a minisztéľium gazdasźryi vezetojére, akik a szewezeti és
mfüödési szabáIyzatban megjelölt személy vęzetése és ellenőrzése alatt |árjak el feladataikat.

Az intézményben egyéb vezetói elnevezést tarta|maző munkakör<ik nem minősiilnek vezetői
munkaköľnek.

Iv. A JvsZ műkiidésének főbb szabályai

1. A míĺkiidésĺ rendet meghatáľozĺó dokumentumok és szabályzatok
- Alapító okirat
. Szervezeti és Mfütiďési Szabáiyzat
- Szervezeti egységek Ügyrendje
- Munkavédelmi szabá|yzat
- Munka-, és védőruhaszabá|yzat
- Tuzvéđe|mi szabźiyzat
- Közbeszetzési ésbeszerzési szabźlyzat
- Iratkeze|ési szabá|yzat
- A személyes adatok kezelésének, a kozérđekii adatok megismeľésére inĺnyuló

kérelmek intézésének és a kĺitelezőenkozzéteendő adatok nyilvánossźryrahozatalának
szabá|yzata.

- Teljes k<'nĺ Gazdálkodási Szabźůyzat
- Számviteli politika és szabáIyzatai, szĺĺmlarend, szĺĺmlatiiköľ, <jnköltség szźmitási

szabźiyzat,leltaľ és selejtezési szabá|yzat, pérz és értékkezelési szabźt|yzat, arlyag és

eszkoz szabá|y zat, értékelé si szabźiy zat.
- SzabáIytalanságok kezelésének rendje.
- Kockázat kezelés szabźiyzatí rendje.
- Belfi'ldi és külft'ldi kikĹildetések elrendelésével és lebonyolításával kapcsolatos

szabá|yzat,
- Repľezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének, elszámolásźnakszabáLyzata
- Gépjĺĺrmíĺ igénybevételnek és használati ľendje
- Utazási költségtéľítésľe vonatk oző szabźiyzat
- Yezetékes és rádiótelefonok haszná|ati rendje
- Haziľendek
- Ú: Teleki téri piac üzemeltetésével kapcsolatos szabźůyzat

2. A munkavégzéssel kapcsolatos szabályok

A JVSZ foglalkoztatottjainak munkaktlri feladatait, jogosultságait, kötelezettségeit a
beosztásnak megfelelő, részletes munkaköri leíľásban kell rögzíteni, melynek egy péIdźnyát a
dolgozónak kell átadni.

a) A közalka|mazottĺ jogviszony létrejötte
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A közalkalmazotti jogviszony létľejötte: a közalkalmazotti jogviszony a kinevezéssel és annak
elfogadásával j ĺin létre.

b) A munk av égzés telj esítése, m un kakiiri kötelezettségek:

A munkavégzés teljesítése az igazgatő által kijelĺilt munkahelyen, teľĹileten az ott érvényben
lévő szabályok és a kinevęzési okmányokban, munkaköri leírásban, valamint a
munkaszerződésben leíľtak szerint töľténik. A dolgozó köteles a munkak<lrébe l'artozó és a
munkaköľi leírásában nevesített munkát képességei maximális kifejtésével, az e|vtrhatő
szakéľtelemmel és pontosan végezni.

c) Munkarend

A JVSZ-nél a következő munkarendek keľiilnek alkalmazásra a dolgozók tészéte..

Általanos munkaľendben dolgoznak munkanapokon

Hétfőtől-csütöľtökig 07.30. - 16.00 óľa,
Pénteken 07.30. _ l3.30. őraközött,

a személyĹigyi vezető' személyiigyi ügyintézó(k), a pénnigyi foelőadó, pénzugyi előadő, a
gazdasźęí foelőadó, a könyvelő, a diszpécser-infoľmatikus, a titkárnő, az asszisztensek.

Az ígazgatő, az igazgató-helyettes, a keľĹiletőti vezető, műszaki vezető, a gazđasági vezető, a

szakmai tész|egvezető, koztisztasźryi rész|egvezeto, a piacvezető, a piacvezetó-he|yettesek,
keľtészeti tészlegvezető, a közmunka koordinátorok heti 40 órás (teljes munkaidős) kötetlen
munkaidőb en |átja el feladatait.

Az egyéb (munkasztineti-, pihenőnapon' délutani, éjszakai) munkaidőrendekĺől, a ľendkívĹili
munka elrendeléséről és elszámolásźtrő|, a szabadságok ľendszeréró|, arész|etszabályokľól - a
JvsZ minden dolgozójaru kiteľjedő hatá||ya| igazgatői utasítás ľendelkezik. A
munkaidőrendek, az allhoz kapcsolódó kiilön megállapodások a kinevezési okmányban,
munkaszeľződésben szerepelnek.

Munkaľendľe vonatkoző igazgatôi utasításnak kell tekinteni a havi tewezetben egyedileg
meghatarozott munkarendet is, amennyiben a:ľól a dolgoző a jogszabźllyilag előíľt időben és
módon táj ékoztatásra keriil.

A munkavégzéstaszervezeti egységenként minden dolgozónakjelenléti ív pontos kitĺĺltésével
kell ľĺlgzíteni, melyet a szervezeti egység vezetője ellenoĺiz, és továbbít az igazgatősźry
tészére.

d) Szabadság

Az éves rendes és ľendkívüli szabadság kivételéhez e|őzetesen a munkahelyi vezetőkkel
egyeztetett tervet kell készíteni. A rendkívüli és fizetés nélktili szabadsźry engedélyezésére
minden esetben csak az ígazgatő jogosult. Az éves szabadság méľtékét a hatályos
jogszabźt|yoknakmegfelelőenkellmegállapítam.

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

e) A helyettesítés rendje
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Az igazgatőt az igazgató-helyettes helyettesíti, továbbá segíti a JYSZ beosztottainak szakmai
iľányításában.

Azintézményben folyó munkźú a đo|gozó időleges, vagy tartós távolléte nem befolyásolhatja.
A dolgozó távolléte esętén a helyettesítés rendszerének kidolgozása a munkakör szerinti
közvetlen munkahelyi felettes (továbbiakban: munkahelyi vezető) feladata. A helyettesítéssel
kapcsolatos' egyes dolgozókat éľintő konkľét feladatokat a munkakĺjľi leírásokban kell
rögzíteni.

f) A munkakiiľtik átadása

A munkakörĺik átadásáról, illetve átvéte|&ő|, személyi vźitozás alkalmával jegyzőkönyvet
kell felvenni.

Az átadástól, átvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tiíntetni:
- az źLtadás _ átvétel időpontját,
- afolyamatban lévő konkľét iigyeket, hataridőket
- amunkavégzéshezszĹikségeseszkĺĺzĺik źLtadásźń,

- ajelenlévők a|źirásźÍ.

A munkakör átadás _ átvételével kapcsolatos eljiíľás lefolytatásaľól a munkahelyi vezető
gondoskodik.

g) A varyonnyilatkozat tételi kiitelezettség

A 2007 . évi CLII. törvény 5. $ (1) bekezdés cb) pont éľtelmében, az igazgatő és a gazđasági
vezető a megbízásźÍ, vagy kinevezését mege|őzően, ezt kĺivetően kétévente tesznek
vagyonnyilatkozatot.

h) A munkába jáľás, munkavégzés kiĺltségeinek megtéľítése

A munkába jźttás kĺiltségeinek megÍérítése a39l20I0. (IL 26.) Koľm. rendelet helyközi és az
igazgatő által kiadott szabźtlyzat szerint történik.

Í) Továbbképzés:

A JVSZ csopoľtos oktatás, továbbképzés megszeľvezése, illetve a dolgozóval kötött egyedi
tanulmányi szeruodés révén gondoskodik _ az egyes munkaköľök vonatkozásában _ a
j o gszab áIyi elő írások v źl|tozása fo lýan szfü sé ge s s é v źiő képe s ítés me gszeľzé s éľő l.

j) Eryéb juttatások

Az intézmény foglalkoztatottjainak egyéb juttatásait az iranyító szeľv á|taI nem
szabźiyozottak határozzźk meg. A költségvetési szeľv a foglalkoztatottak'ra csopoľtos
balesetbiztosítást és általanos felelő ssé gbiztosítást köthet.

A költségletési szerv vezetője egléb juttatdsľól csak abban az esetben di)nthet, amennyíben
a költségvetésben a fedezet biztosított, és az tiibbletktiltséggel, tartós kiitelezettségvúllalóssal
nem jdr.

3. Felelősségiszabályok
A dolgozók a kĺizalka|mazottijogviszonyukból, a munkaviszonyrkból eredő kĺitelezettségiik
vétkes megszegésével okozott kďrért fegyelmi és krĺľtérítési felelősséggel taftoznak.
Szandékos karokozás esetén ado|goző a teljes kárt kĺlteles megtéríteni.
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A dolgozó vétkességére tekintet nélkül a teljes kán koteles megtéľíteni a visszaszo|gá|tatási,
vagy elszámolási k<ltelezettséggel źfiĺett olyan dolgokban bekövetkezett hiany esetén,
melyeket állandóan ónzetbentart,kizźtőlagosan haszná|, vagy kezel és azokat jegyzék,vagy
elismervény alapj an vett źfi .

Fegyelmĺ felelősség

A fegyelmi felelősségľe a Kjt., valamínt az Mt. hatályos szabźiyai azirźnyadők.

Anyagi felelősség

A JVSZ valamennyi dolgozója felelős a berenđezési, felszerelési targyak rendeltetésszeľíĺ
hasznáIatáéľt, gép ek, e szkĺizök, me góvásáéľt.
A JvsZ a dolgozó haszná|ati taľgyaiban a munkavégzés folyamĺín bekövetkezett kaľéľt
vétkességre tekintet nélkül felel, ha a kar a ďo|goző munkahelyén, vagy más, megőrzésre
szolgáló helyen elhelyezett dolgokban kęletkezett.

4. Az iigyĺľatkezelés ľendje
Azugyiratkezelés ľendjét azigazgatő IratkezelésiSzabźiyzatbanhatátozza meg.

5. A kiadmányozás ľendje

A JVSZ-né1 a kiadmźnyozásijogkön az igazgatő' távolléte vagy akadá|yoztatása esetén az
ígazgatő -helyette s gyako ľo lj a.

6. Abé|yegzők használata
Valamennyi hivatalos a|źtírásnźi, a jogosult a|áitása mellett szerepelnie kell a JVSZ hivatalos
bé|yegző lenyomatának. Az JYSZbé|yegzőit naprakész állapotban nyilvan kell taľtani.

A JVSZ-né| bé|yegző hasznźĺIatáĺa az igazgatő távollétében vagy akađáIyoztatása esetén a
következők : "':."'ooĹazgató -helyette s

gazđaságivezető

Az źúvevók személyesen felelősek a bé|yegzok megőrzésééľt. A bé|yegzők beszerzéséľől,
kiadásaľól, nyíIvántartásárőIazigazgatői titkáľnő gondoskođik, illewe abéIyegzó elvesztése
esetén az előírások szerint jĺĺľ el.

7 . Védőľuha' védőeszktiz biztosítása

Az intézmény az ,,egyéni védőöltĺizetek és védőfelszerelések hasznźůatáĺa kötelezett
munkakörök, védőeszközök jegyzéke,, alapjźtn biztosítja az érintett dolgozók vonatkozó
védelmét.

A keľületőľi csopoľtvezető és a kerĹiletőriik (segédfeliigyelők) foľmaľuha e||źńását az igazgatő
által kiadott szabá|y zat hatźr ozza meg.
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v. A JVSZ kapcsolattartásának ľendje

1. Együttmíĺkłidés szakmai szew ezetekkel, társintézményekkel

A JVSZ weboldalt üzemeltet a lakossági bejelentések fogadásaľa és a hozzá forduló ügyfelek
tájékoztatása célj ából.

A JVSZ a szakmai munka színvonalának fejlesztése elősegítése érdekében kapcsolatot taľt és
együttműködik más hasonló gazdálkodási tevékenységet folytató szeľvezetekkel, a
rendőrséggel, a hivatásos katasztrófavédelmi szerwel, a Nemzeti Adó- és Vĺĺmhivata||al, az
egyéb állami e||enóruó és önkoľmányzati szervekkel, taľsadalmi szervezette|, így ktilönĺisen a
Budapesti Rendőr-főkapitrĺnyság VIII. keľületi Rendőrkapitźnysáąga|, Józsefuĺírosi
Kĺizteriilet-feltigyelettel, a helyi polgarőr szervezettel továbbá a fe|adatai ę||źtásźlhoz
segítséget nýjtó egyéb szervezettel.
A ľendvédelmi szerwel, aNemzeti Adó- és Vámhivatalla| egyiitt eljaľó közteriilet-felügyelő
a rendvédelmi szeľv, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal segítője. A ľendőrséggel történő'
egyiittmfüĺidés keretében tevékenysége e||átásáről, annak köľĹilményeiľől a rendőrséget
rendszere s en táj éko ztatj a.

A JVSZ egyĹittmfü<ldésre törekszik minden feladatkĺirével összefüggő tevékenységi k<ĺrľel
rendelkező hazai és nemzetközi szervezettel.

2. Sajtóval való kapcsolattaľtás
A sajtóval töľténő kapcsolaffaľtás a polgármester, vagy polgármesteri hivatal éslvagy kabinet
által kijelölt személlyel ttiľtént előzetes egyeztetés, engedély után töľténhet.

3. A személyes adatok kezelése

A személyes adatok kezelése a jogszabáiyokban, és az JVSZ-né1 ,,a szeméIyes adatok
kezelésének, a kĺizérdekiĺ adatok megismeľésére iranyuló kérelmek intézésének és a
kötelezően kozzéteenđő adatok nyilvĺĺnosságrahozata|źnak szabá|yzatźlbaď, meghataľozottak
szeľint töľténhet.

vI. A JVSZ gazdálkodásának ľendje

A JVSZ gazđá|kodźlsával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával
összefüggő feladatok, hatáskcirok szabá|yozása a jogszabályok és a fenntaľtó
rendelkezéseinek figyelembe vételével _ az igazgatő fe|ađata. A gazđźlkodási feladatokat a
külĺin Ĺigyrendben meghatározott módon kell végezni.

1. Bankszámlák feletti ľendelkezés
A banknál vezetett szállrĺźl< feletti rendelkezésre jogosultakat az igazgatőjelöli ki. Nevfüet és
a|áír ás bej elenté s i kaľtonj aik e gy- e gy p é|darry át a gazdaságí v ezetó kdtele s órizĺĺ.

2. Kiitelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés ľendje
A kötelezettségvállalás, uta|ványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét az igazgatő a
Gazdálko d ási Szabźiy zatban szabźiy o zza.

3. Belső kontľollrendszeľ
A belső kontrollrendszeľ kialakításáért, míĺködtetéséľt és nyomon követéséért az igazgatő
felelős. IVSZ belső ellen&zését független, regíszttáciőval ľendelkező, külön szeľződésben
tilgzített módon (szervezeĺIel, személlyel, és feltételekkel) Iźltja eI.
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vil. A JVSZ óxő,védő elÍĺĺrásai

A JVSZ óvó, védő e|őírźsait tarta|maző szabáIyzatai a JVSZ munkavédelmi és túzvédelmi
szabá|yzatai.

vlil. Zárőrendelkezések

A Szervezeti és Mfüĺjdési Szabályzatot a Képviselő-testiilet hagyja jővá.

Ielen Szervezeti és Múíködési Szabdlyzatot Budapest Főváros WII. keriilet Jóaefvdrosi
onkormdnyzat Képviselő-testiilete a ...../2015.(II.t9.) szómú hatdrozatdval hagłta jóvlÍ és
ezzel egliďejíÍleg a Képviselő-testiilet 248/2014. (XII.04.) szdmú hatórozatóval jóvdhagłott'
2015. janudr 01. napjdtól hatdlyos Szervezetí és Mííkijdésí Szabdlyzata helyébe lép.

Hatályos a JYSZ alapító okĺľatának ttiľzskiinyvĺ nyilvántaľtásba ttiľténő bejegyzésének
napjátĺól.

Az SZMSZ hatáLybalépését kĺivető 60 napon belül a városĹizemeltetési vezető, az operatív
vezető és a gazdasági vezető szewezeti egységĹikre vonatkozó ügyľendet elkészíteni,
koľlŕbban elkészített iigyrenďet mlődosítanź és jóvláhagyástaazigazgatőnak felteľjeszteni.

A JVSZ munkahelytvezetoi kötelesek gondoskodni arról, hogy a IvsZ dolgozói azSZMSZ-t
a|áítás ellenében megismerjék, illetve hogy minden egyes újonnan belépő dolgozóval
ismeľtessék.

MellékIetek:

1 . Szerv ezeti źtbr a (szerv ezeti tagozódás és címĺend szerinti bontásban)

Budapest, 20|5. február ....

Készítette:

Ács Péteľ
a J őzs efv álro s i Váľo s üzem eltetés i Szo l gáIa t igazgatőja
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