
Budapest Józsefvárosi onkoľmá nyzat

Képviselő-testĺilete számára

Tisztelt Képviselő-testĺi|et!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Képviselő-testtilet 204/2013. (v.f2.) száĺműhatározatával elfogadta a Polgármesteri Hivatal Szeľ-

vezeti és Míĺködési Szabályzatát (a továbbiakban: hivatali sZMsZ), valamint annak mellékleteit és

fiiggelékeit,2013. május Z3-ihatźůyba lépéssel, amelyet legutoljára f014. december 04-én af48ĺf0|4
(xII.04.) száműhatfuozatźlval módosított 2015. januźtr |-jeihatáiyba lépéssel.

A Képviselő-testiilet 2014. november 05. napjźn tartott testtileti ülésén elfogadta a Képviselő-testiilet
Szervei Szervezeti és Miĺködési Szabźůyzatfuól szóló 3612014. (xI.06.) önkormányzati rendeletet,

amely 2014. novembeľ 6. napján lépett hatá|yba,

A Polgáľmesteľi Hivatal miĺködési alapdokumentumai jelenleg nem tiikrözik a2015, évben hatá|yba

lépett jogszabályi változásokat, ezért szükségessé váit a Polgármesteri Hivatal A|apitó okiľatĺának,
Szervezeti és Működési Szabá|yzatának, a feladatváltozással éľintett szervezeti egységek üryľendjeĹ

L!,ľ

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testületi ůilés Ídőpontja: 2015. februáľ 19. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Képviselő.testület és Szeľvei Szervezetĺ és Műkiidési Szabályzatárő| szőI'ól

36ĺ2014. Qil.0É.) ľendelet, i|letőIeg a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratánat valamĺnt Szeľ-
v ezeti és Mĺĺ kti d és i SzabálV zatán a k m ó d os ításá ľa

A napirendet nyilvános iilésen kell tárgyalni, a rendelet és ahatározat elfogadásához minősített sza-
vazattöbbség szükséges
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VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi x
Embeľi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi x

}latár ozati jav as|at a bizottsźĘ széłmár a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság és az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|otenesztés megtárgyalását.
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nek valamint a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Miĺködési Szabźiyzatáról szóló 36/2014.
(XI.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítása is.

il. A beteľjesztés indoka

2015. januáľ l-jétől az ěů|amhá-ztarhásról sző|ő 201l. évi CXCV tĺirvény 8/A.$ (2) bekezdés és 1l. $
(7)bekezdése, valamint a 111.$ (26)bekezdése értelmében okirat minták szeľint kell elkészíteni az
alapító, módosító ĺts megszüntető okiratokat, mivel csak ennek megfelelően összeáIlított dokumentu-
mok fogadhatók be a törzskönyvi nyi|vántartásban.

20 1 5. január l-i hatállyal tö'bb ponton vźńtozott a 6812013 . (XII.29.) NGM rendelet, ame|y módosítot-
ta a kormányzatifunkciókĺcal és szakfe|adatokkal kapcsolatos rendelkezéseket.

A szociális iganatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. töľvény 2015. évi vá|tozásaira, az
tlj szociĺźlis támogatósi rendelet megalkotására tekintettel szükségessé vált a Humánszolgáltatási
IJgyosztát|y Családtámogatĺási Iroda feladatainak és az[Jgyosztály ügyrendjének a módosítása.

A fenti töľvényi, rendeleti, aszervezeti egységek fe|adate||tttását közvetlenül érintőjogszabályi, va-
lamint a Polgármesteri Hivatalt érintó feladatvźitozźso|<ra tekintettel szükséges mind a Hivatal AlapĹ
tó okiľatának valamint Szervezeti és Működési Szabá|yzatának, mind pedig a Hivatal szervezeti fe|-
építését (1. melléklet) és a kormányzati funkciókat tarta|maző (2. melléklet) Rendeletnek is a módosĹ
tása.

A jogszabályi megfelelésen túl a Rendelet 4. mellékletében rögzített önként vállat feladatok jegyzéke
isfelülvizsgá|atĺaésaktl:a|izźiásrakerült.

Továbbá a Rendelet 2.$-a kiegészi| atź$ékoztató fogalmával, a 45.$ módosítása pedig a nemzetiségek
jogairól sző|ő2011. évi CLXXIX. t<irvény legutóbbi módosításainak való megfelelés érdekében indo-
kolt.

A jogszabályi változások a Rendelet 8. mellékletében rogzitett polgármesteri hatĺáskörök felülvizsgá-
latát is indokolĺá teszik, amelyre az ö'nkormányzati rendeletek hatályba lépését követően, a Rendelet
következő módosítása alkalmával kerül soľ.

A Polgáľmesteri Hivatal Alapító okiratát Módosító okirat az e|oĄesúés l, számú melléklete, a mő.
dosításokkal erységes szeľkezetbe foglalt Alapító okirat pedig az előteľjesĺés 2. szómťl melléklete.
Az előterjesztés 3. szómú melléklete a Polgármesteri Hivatal Szeľvezeti és Működési Szabźůyzata. A
Rendelet módosítás je|en előterjesztés 4. számú melléklete, annak általános és részletes indokolását
pedigaz előterjesztés 5. sz, melléklete tarta|mazza.

ilI. A dtintés célja' pénzügyi hatása

A döntés célja a Polgármesteri Hivatal alapdokumentumainak, illetve a Rendeletnek a felülvizsgźlata,
módosítása a hatékony és szabźiyszeľiĺ működés biztosÍtása érdekében.

A döntés pénzügyivonzattal nem jár.

IV. Jogszabá|yi köľnyezet

A Rendelet módosítására vonatkozóan a Képviselő-testiilet hatásk<jľe a Magyarország helyi cinkor-
mányzatairől szóló 20II. évi CLxxxIX. töľvény 53. $ (1) bekezdésén, a Polgáľmesteri Hivatal Ala-
pító okiratanak valamint Szervezęti és Míĺködési Szabźůyzatának elfogađźsźra vonatkozőan az źi-
|amhźztartälsról szóló 20|I. évi CXCV. törvény (Aht.) 8/A. $ (2)bekezdésén és a 9. $ a) b) pontján
alapul.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testĺilettől ahatározati javas|at és a mellékelt rendelet elfogadását.



II.ą.rÁRoza.TI JAvAsLAT

A Képviselő-testĺi|et úgy dönt' hogy

1. az előterjesztés l. számű mellékletét képezó, Polgármesteri Hivatal Alapító okiratát
Módosító okiratot, valamint az e|őterjesżtés 2. számű mellékletét képezo, módosítĺások-
ka| egységes szęrkęzętbe fog|alt Alapító okiratot, melyek a tĺirzskönyvi nyilvántaľtlásba
történő bejegyzés napján lépnek hatályba.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. február 19.

2. felkéri a polgármesteľt és a jegyzót ahatáltozat 1. pontja alapján elfogadott Alapító ok-
iľatot Módosító okirat valamint egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat a|ákásźtra.

Felelős : polgáľmester, jegyzi5
Határidő: 20|5. február 25.

3 . a Polgáľmesteri Hivatal - az e|őterjesztés 3. szämű mellékletét képező, egységes szerke-
zetbe fog|a|t - Szervezeti és Működési Szabźiyzatát jővźhagyja 2015. március l-jei ha-

tźiyba lépéssel elfogadj a.

Felelős: polgáľmester, jegyzó
Határidő: 2015. februáľ 19.

4. felkéri a polgáľmestert és a jegyzőt ahatfuozat 3. pontja a|apjźn Polgáľmesteri Hivatal
egységes szeľkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabá|yzatának a|áirásáĺa.

Felelős: polgármester, jegyzó
Hat'áridő: 2015. februźr 25.

szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, va|amennyi érintett szervezetiA dtintés végľehajtását végző
egység

Budapest, 2015. február 09.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyzó
nevében és megbízásából

wĹ
dr. Kocsis Máté

polgármester



előterjesztés 1. sz. melléklete

okirat száma:

Módosító okirat

Budapest Főváľos VIII. keľület }ózsefuárosi onkormányzatKépvĺselő-testĺilete á|ta|2o14.
december 10. napián kĺadott, 24B/2oI4 (xII.04.) számú alapító okiratát az
államháztartásról sző|ő 2011. évi Cxcv. ttiľvény B/A. S-a alapián firyelemmel - a
következők szerint módosítom:

Ĺ, Az a|apítő okirat 1.3. pontja - mely a2oL4. december 10-én kelt okiratban 1. pont
alatt szerepe| - az alábbi két telephellyel egészül ki:

7.Ĺo84 Budapest |ózsef u. Ls-Ĺ7. (hrsz: 352t8/o/A/a) (kozČ's használatú a
árosi Városiizemeltetési

B. 1084 Budapest Német u. Ĺ7-Ĺ9. ( hľsz: 352Ĺ7/A/Ĺ; 3Ś2Ĺ7/A/3i
35217 /A/4ĺ3s2I7 /A/t6] (ktiztis használatú a lózsefuárosi Paľkolás.
üzemeltetési Szolgálattal és a |ózsefuáľosi Váľosüzemeltetési Szolgálat

szeľve

2. Az a|apítő okiľat 4.4. pontja - mely a2oL4. december 10-én kelt okiratban Ĺ.7.
pont alatt szeľepel - a ktivetkezőkkel egésziil ki:

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
to7 o14 Támogatott lakhatás hailéktalan személyek részére
03 1030 Közterület rendjének fenntaľtása
o 4 43 10 Ép íté süry igazgatása

)elen módosító okiratot törzskönyvi nyilvántaľtásba történőbejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Budapest, 2015. február

P.H.

dr. Kocsis Máté
polgármesteľ

Danada-Rimán Edina
jegyző



előterjesztés 2. sz. melléklete

- okiľat száma,.

Alapító okirat
mó d o sítás okkal egys éges szerkezetb e foglalva

Az államhäztartásrő| sző|ő 2o1í.. évi cxcv. ttiľvény B/A. s-a alapián a Budapest Főváľos
VIII. kerület |ózsefuárosi Polgáľmesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint
adom ki:

1. A költségvetési szeľv
megneve zése, székhelye, telephelye

11. A költségvetési szerv

1.1.1.megnevezése: Budapest Főváľos VIII. keľület |ózsefuáľosi Polgáľmesteri
Hivatal

1. 1.2.rövidített neve : |ózsefu árosi Polgármesteri H ivatal

Lz' A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése

1.2.1.Angol nyelven: Mayor's office of Jőzsefuáros Local Government of the Eighth
District of Capital Budapest

I'2'2'Francia nyelven: Maiľie de la Municipalité de le Huitiéme Arrondissement |ó-
zsefuáros de la Capitale Budapest

1'2.3.Német nyelven: Bürgermeisteramt der Selbstverwaltung |ózsefuáros ĺn der Achten
Bezirk von Haupstadt Budapest

L.3, A kĺiltségvetési szerv

1.3.1'székhelye: 1082 BudapestVlII. keľület Baross utca 63-67.
'1, 3.2 )helyelr

telephely megnevezése telephelv címe

L
1082 Budapest, Baross u.66-68.
(brsz.:3527r I A / L, 35277 / A / 3)

z
1082 Budapest, Német u. 25.
(hrsz.:3 5 2 1 2 / A/ 24, 35ZIZ / A/ 25,
35272/A/26)

3
1084 Budapest, Víg u. 35. fszt. Lf ' és fszt'./||'
ĺhrsz: 3492L)



4
10B4 Budapest, Rákóczi téľ 3. (hrsz.:
348e9/B/t)

5

1084 Budapest, Víg u. 32. (hľsz.:
349 44 / 0 / Al r, 34944 / 0 / A/2, 34944 / 0 / A/3,
349 44 / 0 / Al 4, 34944 / 0 ĺ Al 6-)

6 1082 Budapest Kisstáció u. 5. (35604/A/3)

7

1084 Budapest, |ćnsef u. I5.L7, (hľsz:
3s21B/o/^/4) [ kiizös használatú a
|őzsefvárosi Városüzemeltetési SzolgáIat
költséwetési szerwel)

I

1084 Budapest Német u, 17.19. ( hľsz:
3s217 /A/Iĺ 3Ś217 /A/3;
3s2t7 / Al 4;352Ĺ7 / A / L6.)
(közös használahĺ a |ózsefvárosĺ Paľkolás.
üzemeltetési Szolgálattal és a |ózsefuárosi
Városiizemeltetési Szolgálat ktiltségvetési
szervekkel)

z. Aköltségvetési szeľv
alapítĺís áva| és megszíínésével összeftiggő ľendelkezések

2.7. Aköltségvetési szerv alapításának dátuma: L990. október 20.

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabá|y: Magyarország he|yi
önkormányzatairő| szól'ő 2077. évi clxxxx' törvény 84.s (1) bekezdése {az
államháztaľtásról szóló törvény végrehajtásáról sző|ő 36B/20LL. (xII. 31.) Koľm.
ľendelet (a továbbiakban Ávr.) 13.s (1) bekezdés a) pont}.

z.3, A kĺiltségvetési szerv alapítására, átalakításáľa, megszüntetéséľe jogosult szerv
2.3.1'megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerület|őzsefuárosi Önkoľmányzat

Képviselő-testĹilete

2.3.2'szé|<helye : 1 082 Budapest Baross u. 63 - 67,

3. A kiiltségvetési szeľv irányítása, felügyelete

3.7. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
3.1.1.megnevezése: Budapest Főváros VIII. kertilet|őzsefuárosi onkormányzat

Képviselő-testülete

3.I.2'szé|<helye: 10B2 Budapest Baross u' 63-67.

4. Aktiltségvetési szeľv tevékenysége



4.7. Aköltségvetési szerv közfeladata: A Motv. B4.s (1) bekezdése értelmében:
,,A helyi önkormányzat képviselő.testülete az önkormányzat működésével, valamint a
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartoző ügyek dontésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt
vagy közös ĺĺnkoľmányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműkĺjdik az önkormányzatok
egymás kĺizötti, valamint az állami szervekkel történő eryüttműködésének
összehangolásában.,'

4.3. A költségvetési szeľv alaptevékenysége: az Önkormányzat működésével, valamint az
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok ellátása, valamint a kĺizterület-felüryeleti és kerékbilincselési feladatok.

ese:

4.2. A költséevetésl szerv államháztartási szakágazati besorolása

szakásazatszáma szakáeazat m e gn evez és e

L
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási

tevékenvsége

4.4. A költséwetési szerv alaptevékel kormánvzati funkció szerinti megielö

koľmánvzati fu nkciószám kormánvzati funkció megnevezése

L
011130 onkormányzatok és önkoľmányzati hivatalok jogalkotó

és általános ieazgatási tevékenysége

2
0L1L40 o rszágos és h elyi nemzetĺs égi ĺi nko rm án yzatok

ieazeatási tevé ke nvs éee

3
013350 Az ö nko rm ány zati vagyo n n al v a|ó gazdá|ko dá ss a|

kapcsolatos feladatok

4
016010 o r szággyíi|é s i, ö nko ľm ányzati é s e u ľó p ai p a rl a m e nti

kéoviselővá|asztáshoz kaocsolódó tevékenvséeek

5
0r6020 országos és helyi népszavazással kapcsolatos

tevékenvsések

6 016030 Állampolsáľsási üwek
7 031030 Kiizteľiilet rendi ének fenntaľtása

B 041237 Rövid időtartamú közfoslalko ztatás

9 041232 Start-munka program- Téli közfoslalkoztatás

10 04L233 Hosszabb időtaľtamú közfoelalko ztatás

17 o4rz37 Kłizfoslalkoztatási mintaproqľam

12 0443L0 Énítésüev ieazeatása

73 o47LLĺ Kis-és nasvkereskedelmi tevékenvsé e ieazeatása

14 053010 Körnvezetszennvezés csĺikkentésének isazeatása

15 LO70r4 Támogatott lakhatás hailéktalan személvek részéľe

4.5. A költségvetési szeľv illetékessége, műktidési területe:

|ózsefuáros közigazgatási tertiletén a székhelyén és
tevékenység ellátása.

Budapest Főváľos VIII. kerület
a telephelyein a közhatalmi



4.6. A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: az Mötv. 41.s (1) bekezdése, az
Áľlt. z.stĺ) bekezdése, valamint a Polgári Törvénykönyvről sző|ő 2OL3. évi V. törvény
alapján önálló jogi személy, amely jogszabályban vagy az Alapító okiratban
meghatározott közfe|adatokat |átja el.

5. A köttségvetési szeľv szeÍvezete és mííködése

5.1. A kĺiltségvetési szerv vezetőjének megbízásĺ rendje: A polgármesteri hivata| vezetője a
MötV. 81.s [1) bekezdése szerint a jegyző.
A jegyzőt a Mötv. 82. s [1) bekezdéséneĘ valamint a közszolgálati tisztviselőkľől szóló
20L1. éVi cxcx. torvény 247. $.ban foglaltaknak megfelelően nyilvános pályázat
alapján a polgármester nevezi ki. A kinevezés időtaľtama határozatlan.
A költségvetési szerv vezetője a képviseleti jog gyakorlója.

5.3. A ktiltségvetési szerv szeľvezeti felépítése és miĺkĺidése:

Budapest Főváros VIII. keľület |ózsefuárosi Polgármesteri Hivatal szervezeti ábráját a
Szervezeti és MűködésiSzabá|yzatának 2. számű' melléklete (3. A Polgármesteri Hivatal
belső szervezeti tagozódása), szervezeti egységeinek feladatait a 3. számri melléklete
tartalmazza.

6. Zárő rendelkezés

|elen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba töľténő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezze| egyidejííleg a költségvetési szerv 2014. december 10. napján ke|t' 24B/z014 (x|I.12.)
Képviselő-testületi határozaLtal elfogadott okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

KeIt: Budapest, 2015' február

P.H.

4

foelalkoztatási iosviszonv i osvisz o nyt szabá|v oző i o gszabály

1

A költségvetési szerv dolgozói
köztisztviselők és eryéb
munkavállalók

a kozszo|gálati tisztviselőkről sző|ő 20IL. évi CXC IX'
ttirvény

z
Egyes foglalkoztatottj ai
munkavállalói j ogviszonyban
állnak

a munka tö rvénykön yv ér ő| sző|ő 2072. évi I. tö rvény

3

Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszony (pI.

meebízási iowiszonv)

a Polgáľi Töľvénykonyvről sző|ő2013. évi V. törvény



dr. Kocsis Máté
polgármester

Danada-Rimán Edina
jegyző



előterjesztés 3. számú melléklete

Budapest Főváros VIII. kerůilet Józsefuárosi

Polgáľmesteľi Hivatal

SZERVEZETI ÉS ľĺuronÉSl SZABÁLY ZAT A

azá||amháńaľtásľól sző|ő2011. évi CXCV. töľvény 10.$ (5) bekezdésére, valamint azźi|anháztar-
tásról szóló tcirvény végrehajtásátőI sző|ő 36812011. (XII.3l.) Koľm.ľendelet l3.$ (5) bekezđéséľe
figyelemmel.
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BEVEZETÉS

Jelen Szervezeti és Mfüĺjdési Szabá|yzat céIja a Polgáľmesteri Hivatal, mint jogszabźiy alapján lét-
rehozott önálló jogi személy koltségvetési szerv feladatellátására vonatkoző részletes belső rend
megállapítása.

HatáIya kiteľjed a Polgáľmesteri Hivatal, mint jogi személy feladatellátasźxa| ĺisszefüggésben az
<isszes vagyonÍa' a polgáľmester vagy a jegyző munkáltatói joggyakor|ása aIá eső minden Íbglalkoz-
tatottra (ideéľtve a tisztségviselőket is), valamint az eze|<ke| összefüggő szeruezeti- és jogviszonyok-
ra.

1. A PoLGÁRMESTERI HIVATAL MEGNEVEZÉSE, SZEKHELYE, trELzoszÁvu.r

1.1.a) A Poleármesterĺ Hĺvatal alapításáról szóló iogszabálv telies meeielölése:
Magyaľorszźryhe|yi ĺinkoľmányzataírőLszőlő 20|1. évi CLx)oilX. t<irvény 84.$ (1) bekez-
dése {az á||anhźEtaÍtásľól szóló tĺiľvény végĺehajtásźtő| szől'ő 368/20|1. (XII. 31.) Koľm.
rendelet (a továbbiakban Ávľ.) 13.$ (1) bekezdés a) pont}.

1.2.

. . . l 20 | 5 .(02.|9 .) Képviselő-testiileti hatźltozat 2 0 1 5 . febru aÍ | 9 .

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

a) A Polgáľmesterĺ Hĺvatal megnevezése: Budapest Fővaľos VIII. kęrület Józsefuaľosi
Polgáľmesteri Hivatal

b) A Poleármesteri Hĺvatal riĺvidített megnevezése: Józsefuaľosi Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hĺvatal nemzetktizi kapcsolataiban az alábbi megnevezéseket használ.
iei

1.3.

1.4.

Angol nyelven:

Fľancia nyelven:

Német nyelven:

A Polgármesterĺ Hĺvatal székhelye:
1082 Budapest,V[I. kerĺilet Baross utca 63-67.

Mayor's offrce of Józsefuaľos Local Govemment of the Eighth
Distľict of Capital Budapest
Mairie de la Municipalité de le Huitiéme Aľľondissement Józsefuaľos
de la Capitale Budapest

Büľgermeisteramt deľ Selbstverwaltung Józsefuĺĺľos in deľ Achten
Bezirk von Haupstadt Budapest

l.5. A Polgármesteľi Hivatal ie|zőszámai:

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

Adószám:
Szektor:

KSH kód:

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

15508009-2-42
t25l
012540-5
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Megye: 01

Statisaikaiszźtmjel': 15508009-.84|I-3f5-0I
Fejezetszám: 13

Szakági besorolása: 841105 (Helyi önkormányzatok és tarsulásokigazgatási tevékenysége)

Kciltségvetési intézményi tĺirzsszám: 50800 1

1.6. A Polgármesteri Hivata| szźmlavezetője a Sberbank MagyaľországZrt. költségvetési elszámo-
lĺísi szómlaszómo l 4 1 00000- 1 9975649 -01 000004.

1.7. A Polgáľmesteri Hivatal alaptevékenvséee és annak koľmánvzati funkcĺóÍ {Avr. 13.$ (1)

bekezđés c)}

TEÁOR szálmz 841I Általános közigazgatáłs
Szakágazat szám: 841105 Helyi iinkormányzatok,valamint tiibbcélrĺ kĺstéľségÍ társulások
igazgatási tevékenys ége

S zakmai alap tev é ke ny s é g e k (e k) ko rmúny zat í funkc üí s ze r inti me gj elö lés e :

01Il30 onkormúnyzatok és önkormdnyzati hívatalokjogalkotó és últalános
ig azg atús Í tevé keny s ég e

011140 orczdgos és helyí nemzetiségí iinkormdnyzatok igazgatási tevékenysége
013350 Az önkormdnyzati vagyonnal való gazddlkodlźssal kapcsolatosfeladatok
016010 orszdgglíílésí,önkormdnyzatiéseurópaiparlamenti

képvÍs elővdlas ztlźs h o z kap cs o lóďó tevé kenys ég ek
016020 orszúgos és helyí népszavazdssal kapcsolatos tevékenységek
016030 Állampolgdrsdgi iigłek
031030 Közteriilet rendiěnek fenntartdsa
041231 Riivid időtartamú kii4foglalkoztatds
041232 Staľt-munkapľogľam-Télikö4foglalkoztatós
041233 Hosszabbíďőtartamúkö4,foglalkoztatds
041237 Klizfoelalkoztatdsí mintaprogram
044310 Epítésiigv igazeatósa
047110 KÍs-ésnagykereskedelmitevékenységígazgatósa
053010 Köľnyezetszennyezés csijkkentésének igazgatdsa
107014 Túmoeatottlakhatdshailéktalanszemélvekrészére

1.8. Az alaptevékenyséeet szabálvozó ioeszabályok meeieliilése {Ávr. 13.$ (1) c)}
- Magyarországhelyi önkormźnyzatairőIsző|ő20|1. évi CLXXXIX. tciľvény (Mĺitv.)
- az a||anhźLztartásľól szóló 20II. évi CXCV. törvény (al't.)
- akozígazgatási hatósági eljaľás és szolgáltatás á|ta|źnos szabá|yairól szóló 2004. éví

CXL. töľvény (Ket.)
- anemzetiségek jogaiľól sző|ó2011. évi CLXXIX. törvény (Nek. tv.)
- akozszolgálati tisztviselőkĺől szóló 20||. évi CXCIX. töľvény (Kttv.)
- a munka töľvénykönyvéľől sző|ő 20|2. évi I. tĺirvény (Mt.)
- a közfog|a|koztatźlsľól és akozfogIa|koztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények

módosításaĺól szóló 201'|. évi CVI. törvény
- akonerület-felügyeletľől szóló 1999. évi. LXIII. töľvény
- ajogalkotásról szőIő2010. évi CXXX. törvény (Jat.)
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- az źiLanháńartźtsról szóló törvény végrehajtásárőI szőIő 36812011. (XII.31.) Korm.
ľendelet (A*.)

- a költségvetési szervek belső kontľollľendszerérőI és belső ellenőrzéséľől szóló
370120|1. (xII.31.) Korm. ľendelet (Bkr.)

- ajogszabályszerkesztésről szó|ő 6|12009. CXII. 14.) IRM rendelet
- Budapest Fővĺáros VIII' kerület Józsefuarosi onkormźnyzat 36120|4, CxI.06.) ök. szá-

mú ľendelete a Képviselő-testĹilet és Szeľvei Szervezeti és Mfüödési Szabźiyzatárő|
(onk. sZMsZ)

- Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testiiletének a
Józsefuarosi Kcizerület-felügyeletről szóló l9lf0|1. (N.08.) szźmű önkoľmányzati
ľendelete

1.9. A Polgármesteri Hivata| gazdáLkođó szervezetek tekintetében alapítói, fulajdonosi jogokat nem
gyakorol {Aw. 13.$ (1) bekezdés d)}.

l.l0. A Polgáľmesteri Hivatalhoz más kĺiltségvetési szerv nincs rendelve {Ávr. l3.$ (1) bekezdés
i)).

l.l1. A Polgáľmesteri Hivatal szervezeti ábrźtját a2. szźlműmelléklet tarta|mazza {Ávr. 13.$ (1) be-
kezdés e)}.

I.12. A Polgáľmesteľi Hivatal szervezeti egységeinek feladatait a3. szźm,Ú melléklet tarta|mazza

{Aw. 13.$ (1) bekezdés e)}.

2. A POLGARMESTERI HIVATAL JOGALLASA ES FELADATKORE

2.I. A Polgríľmesteri Hivatal a Möfu. 41.$ (t) bekezdése, az ĺł'ht.7.$(1) bekezdése, valamint a Pol-
gári Töľvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapjén ĺinálló jogi személy, amely jogsza-
bályban vagy az Alapító okiratban meghatározott közfeladatokat |źijae|.

2.2. A Polgríľmesteľi Hivatal, mint a Képviselő-testület szerve aközfe|adatok ellátása éľdekében az
cinkoľmĺĺnyzat működésével, valamint a polgáľmester vagy a jegyzł| feladat- és hatáskörébe
tartoző ügyek dĺjntésre való előkészítésével és végrehajtásáva|, az ĺinkormźnyzati és állami
szervekkel töľténő egyĹittmfüödés összehangolásával, abizottsćtgok működésének ügyvitelével
kapcsolatos feladatokat, valamint _ megállapodás alapján _ a nemzetiségi önkormanyzatok
gazđasźryi-péĺullgyi,belsőellenőrzésifeLađataít|átjaeI.

2.3. A Polgármesteri Hivatal Alapító okiratát az I. szźlműmelléklet tarta|mazza.
2.4. A Polgĺĺľmesteri Hivatal által ellátott ĺinkoľmányzati és hivatali kötelező és önként vállalt fela-

datát az 5. sztlĺní melléklet tarta|mazza.

3. A POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDÁLKooÁsĺ.. JELZO$ZÁMAI

3.1. A Polgáľmesteri Hivata| gazdá|kodźsa:
A Polgáľmesteri Hivatal költségvetési szerv, amely vállalkozási tevékenységet nem folytat.
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3.2.

aa
J.J.

3.5.

3.4.

A Polgĺĺľmesteri Hivatal mint költségvetési szeÍv az 4ł,ht., azÁvľ., valamint a gazđźikodására
vonatkozó egyéb jogszabályok _ különosen a Mötv. _ szerint |áftja e| alaptevékenysége köré-
bę tartoző költségvetési és gazdálkodási feladatait.

Az Aw.9. $. (1) bekezdés, valamint (3) és (5) bekezdése atapjan a Polgáľmesteri Hivatal
gazdasźęi szervezete az e|Iźtandó feladatok alapján aPéĺlzagyi Ügyosĺály, a Gazdźůkodási
Ügyosztály, valamint a Belső Ellátási Iroda. A Polgáľmesteri Hivatal gazdasági szervezeté-
nek vezetőj e aPéĺlziigyi Ügyosztály jogszabáIy á|tal meghatźrozott végzettséggel és szakké-
pesítéssel rendelkező iigyosztályv ezetóje.

A Polgármesteri Hivatal az Önkormźĺlyzat, a Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkoľ-
mźnyzatok költségvetésének első félévi teljesítéséľől június 30-i fordulónappal féléves elemi
költségvetési beszámolót, a költségvetési évről december 3l-i fordulónappal éves elemi kĺilt-
ségvetési beszámolót készít. A Képviselő-testĺilet a féléves beszámolót hatáĺozaÍtal fogadja
eI' az éves költségvetés teljesítésről rendeletet alkot. A Polgĺáľmesteľi Hivata| a jogszabá|y-
okban foglaltak szerinti tartalommal és hataridőkľe teljesíti az á||amma| szembeni beszámo-
lási kötelezettségeit. A kĺiltségvetést és a végrehajtásról szóló tźĘékoztatőt és beszámolókat
fü g getlen könywizs g á|ó e|Ienőr zi.

A költségv etési gazdźůkodás kĺivetelménye:
Az eľedeti költségvetéshez a költségvetési szerv a költségvetési rendeletrészét képező elői-
rányzat-fe|használási tervet készít, év kĺjzben likviditási teľvet készit, melyek a kötelezett-
ségvállalás és a likviditás megtaľtásának alapját je|entik. Ezek biztosítjak a Polgáľmesteri Hi.
vata| gazdálkodásának az előkźnyzatok keretei közĺĺtt tartásźń. Az e|őirányzatok felhasznźiá-
sát, akiađttsok teljesítését a Polgrármesteľi Hivatal szervezetében lévő, az adott feladatot vég-
rehajtó szervezeti egységek kezdeményezik.

4. A PoLGÁnľĺľsľERI HIVATAL sZERvE ZF]TI FELEPÍTESE

A Képviselő-testĹilet meghatátozta a Polgármesteri Hivatal szervęzeti felépítését. A Polgĺĺľmes-
teri Hivatal szervezeti egységei jogi személyiséggel nem rendelkeznek, az egységes Polgar-
mesteriHivatalmunkaszeľvezeténekrészeítképezik.

A Polgármesteľi Hivatal szervezeti egységei:

1. Polgármesteľĺ Kabinet

2. JegyzőiKabinet
. Jogi Iroda
o Személyugyi Iroda
o Belső Ellátási Iroda
. Szervezési és Képviselői Iľoda
o Ügyviteli Iroda

3. Belső Ellenőnési Iroda (önálló iľoda)

4. Váľosfejlesztésĺ és Főépítés zi |J gy osztáiy
o Főépítészi Iľoda
. ViíľosfejlesztésiIľoda

4.r.

4.2.
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Gazdálkodási Ügyosztály

Pénzügyi Üryosztály
. Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iľoda
o Számviteli és Péľzngyi Iroda
o Adótigyi Iroda

Hatósági Üryosztály
. Építéstigyi Iroda
o lgazgatási Iľoda
o Anyakönyvi Iroda

Humánszolgáltatási ÜgyosztáIy
o CsaládtĺĺmogatásiIľoda
o HumankapcsolatiIľoda

Közteľület.felüryeletĺ tiryosztály

4.3. APolgáľmesteri Hivatal szervezetiegységeinek engedé|yezett|étszáma {Avr. 13.$ (1) bekezdés
e))

5.

6.

7.

9.

Hĺvatalvezetők

Polgáľmesterĺ Kabĺnet

o nko ľmán y zati főtaná cs a d ó k

Jegĺzői Kabinet

Belső Ellenőzési Iroda

Városfejlesztésĺ és Főépítés zi IJ g5ĺ osztáiy

Gazdálkodásĺ Ügyosztály

Pénzügyi Ügyosztály

HatĺĎsági Üryosztály

Humánszolgáltatási Ügyosztály

Ktizteľület-felĺi gyeletĺ Ügyosztály

Mindtisszesen:

engedé|yezett
Iétszźrĺl

(fő)

3

13

aJ

53

2

10

l1

34

39

26

69

263

4.4. A Polgáľmesteľi Hivatal azon ügyktireit, amelyek során a szervezeti egységek vezetoi a költség-
vetési szerv képviselőjeként jarhatnak el, a kiadmtnyozásrő| és a képviseletről sző|ő jegyzői utasítá-
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sok, illetve a szerzóđéskötés rendjéről szóló polgáľmesterĹjegyzői egyiittes utasítás tarta|mazzák.

{Ávľ. l3.s (1) bekezdés Í)}

4.5. APolgármesteri Hivatal telephelyei és az azokkal kapcsolatos feladatellátás:

a) 1082 Budapest, Baross u. 66-68. (hľsz.:352l1lNI,352I|lN3)
feladatellátás: Humánszo|gá|tatási Ügyosaály Családtámogatási Iroda Ĺigyfélszolgá|atának
elhelyezése valamint a kerĹileti közfoglalkoztatással kapcsolatos ügyfelszolgálat

b) 1082 Budapest, Német u. 25. (Llĺsz.:352l2l N24, 352l2l N25, 35f|2l N26)
feladatellátás: Humlínszo|gáItatási Ügyosztály Csaláđtámogatasi Iroda iľatainak elhelyezése

c) 1084 Budapest, Víg u. 35. fszt. |2. és fszt./Il. (hľsz: 3492I)
feladatellátás: Belső Ellátási Iroda raktlírozásifeladatainak biztosítása

d) 1084 Budapest, Rákóczi tér 3. (hľsz.: 34899lBl|)
feladatellátás: Váľosfejlesztési és FőépítészíIJgyosztá|y keze|ése a|att źi|ő tervtźr

e) 1084 Budapest, Víg u. 32. (hľsz.: 34944l0lNl, 34944l0lN2' 34944l0lN3, 34944l0lN4,
34944t01N6)
feladatellátás: a Polgármesteľi Hivatalminden szewezeti egysége iratainak elhelyezése

Đ 1082 Budapest, Kisstáció u. 5. (35604lN3)
feladatellátás: Nemzetiségi onkormźnyzatok működésével kapcsolatos hivatali feladatok el.
|átása

g) 1084 Budapest, József u. |5-I7. (hĺsz: 3521'810lN4)

1084 Budapest, Német u. |7-|9. (352I7lIlNl,35217lllN4,352|7l|lN16, 352I7|I/N3,
35217ltlN21.) (közös hasznáIatű helyiség aJőzsefvźtrosi Parkolás-iizemeltetési Szolgálattal
és a Józsefuiĺrosi Városüzemeltetési Szolgálattal)
feladatellátás: KözteľĹilet-feltigyeleti Ügyosfály mfüĺidésével kapcsolatos feladatainak ellá-
tása

5. A HIVATAL SZERVEZB,TIEGYSÉGEINEK TÍPUSAI, JOGÁLLÁSUK' VEZETESÜK, A
uŰrolÉs RENDJE

5.1. A Polgármesteľi Hivatal szervezete tigyosztályokra, önálló irodákra és iigyosztáiyi irođźt'ĺata-
golódik azza|, hogy az tigyosztĺlyokon, irodlíkon belül szakmai és irányítasi szempontból önálló
feladatellát ást v égzó refeľensek mfüĺjdhetnek.

5.2. Apolgáľmester, alpolgáľmesterek, jegyző és a|jegyzőkjogszabá|yban meghatérozott külĺinleges
stéillszára tekintettel speciális jogállású ügyosztályok: Jegyzői Kabinet és Polglĺľmesteľi Kabinet.
Önálló iroda a Belső Ellenőrzési lľoda.

A Hivatalban a jegyző felügyelete a|á tartoző ügyfélkapcsolati vezető és belső adatvédelmi felelős
működik. Az ügyfélkapcsolati vezetőt és a belső adatvédelmi felelőst a jegyző nevezi ki vagy bízza
meg.

5.3. A szervezeti egységek jogźl|ása
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a.) üeyosztályok:
Célja a több cisszefiiggő terĹilet egységes kezelése, tevékenységének összehango|ása, az adott szak-
ágazathoztartoző tcjbb irodát összefogó szervezeti egység, melynek é|én az ügyosztályvezeto źi|. Äz
tigyosztályvezető irźnyitja, szewezi és ellenőrzi az ügyosztály munkáját, az igyosttályvezetőnek
kooľdinációs tevékenysége és felügyeleti jogkoľe vaÍL a szewezeti|eghozzátartoző irodfü tekinteté-
ben. Egy ügyosĺálynak egy ügyosztályvezetője lehet.

b.) ügyosztályi irodak:
Azugyosztályi irodak esetében azirođákvezetóí avezetoijogosítványukat azigyosztá|yvezeto á|ta|

meghatźnozott keretek között ĺinállóan gyakorolják. Egy iľodanuk egy irodavezetője lehet.

c.) ĺĺnálló irodák:
Jegyzoi irányítás a|att á||ő, az iroda vezetője tĺ|ta| vezetett szewezeti egység. Egy iľodanak egy iro-
davezetóje lehet.

5.4. A vezetoi megbízások

A KtťV. 236. s (5) bekezdés c) pontja alapjáĺ fővarosi keľületi önkoľmanyzatnźi a jegyzői, aljegyzői
kinevezésen fulmenően osztályvezetői és főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezetői ki-
nevezésen tul további vezetői kinevezés is adható. A Kttv. 129. $ (l) bekezdése szerint akoztisztvi-
selő - kiilön tö'rvényben íľtakon tulmenően - osztályvezetőí, főosztályvezetó-helyettesi, főosztályve-
zetői munkakdľ betöltésére is kinevezhető.
Fenti ek fi gyel embevétel ével az elfo gado 11. szerv ezési struktura alapj źn:
. az tigyosztályvezetői kinevezés főosztályvezetői szintlivezetó megbizásnak felel meg, és hatlĺro-

zat|anidőre szóla Kttv. 129. $ alapjźn;
- az írodavezetói és az iigyosztályvezető-he|yettesi kinevezés főosztźtlyvezető-helyettesi szintĺĺ

vezetőimegbízásnak felel meg, és hatfuozat|anidőre szól a Kttv. 129. $ alapjan.

5.5. A Polgĺĺľmesteľi Hivatalban minőségirźnyitási rendszeľ mfüödik, amelynek célja, hogy biztosít-
sa a dolgozői vé|emények autonómiáját, elősegítse a hivatali szewezeti egységek dolgozóinak
egyĹittgonđolkodását, támogassa és ösztonoz-ze a Polglĺľmesteri Hivatalon beltili dolgozói kommuni-
kációt. A minőségirrĺnyítási rendszeľ működését a Minőségiľĺnyítási Tanács biaosítja, a minőség-
iranyítási vezetó vezetésével. A részletes feladatellátást aMinőségirrĺnyítasi Kézikönyv tartalmazza.

6. A PoLGÁnmsľnRI HIVATAL IRÁI{YÍTÁSĺ., VEZETESE

6.l. Polgĺíľmester

A Képviselő-testület döntéseinek megfelelően és saját hatáskorében irźnyitja a Polgármesteri Hiva-
ta|t. Azönkormányzati ügyekben meghatarozzaa munka szervezése, a dtintések előkészítése és vég-
ľehajtása teľĹiletén a jegýző javaslatait figyelembe véve a Polgáľmesteri Hivatal feladatait. onkor-
mányzati, á||aInigazgatási feladatait, hatáskĺireit a Polgáľmesteľi Hivatal kĺizremiĺktidésével látja e|.

Ezen feliil a Polgáľmesteri Hivatal irányitásávalkapcsolatos további jogkörei:
o gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyzó és az önkoľmányzati fotanácsadók tekintetében,

o ľendszeresen tart vezetői megbeszéléseket az ĺinkormányzati működéshez kapcsolódó időszeľii
feladatok meghatźrozásáta, valamint a döntések végrehajtásźnakszźtmonkérése céljából'

. szĹikség szeľint, de legalább évi kettő alkalommal appaľáfusi értekez|etet tart, melyen a jegyzove|

kĺizĺisen éľtékeli a Polgáľmesteľi Hivatal tevékenységét és meghatátrozza az elkövetkezendő
időszak feladatait.
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6.2. Alpo|gármesterek

Az alpolgáľmestereket a Képviselő-testiilet a polgáľmesteľ helyettesítésére, munkájanak segítésére a
p o lgárme ster j avaslataľ a v áIasztj a me g.

AzalpoIgtlrmesteľekközöttifeladatmegosztás:
A polgĺĺľmester helyettesítése és munkájának segítése keretében polgáľmesteri intézkeďés alapjan
ęgyęs fęlacĺat- és hatáskĺireit a polgármesteľ az alpolgármestęľęk útjan látja ęl'

Az a|po|gármesterek felađataikat a polgármester irányításával látjfü el.

6.3. Jegyző

A jegyző vezeti a Polgáľmesteľi Hivatalt, gondoskodik az ö'nkoľmźnyzat mfüödésével kapcsolatos
feladatok e|lźLtźLsáről, a hatáskĺirébe utalt tigyek intézésérő|' hatásköľébe tartoző ügyekben
szabá|yozza a kiadmányozás rendjét, meghatĺírozzaaPolgáľmesteri Hivatal szervezeti egységeinek
feladatait. Kialakítja és mfüödteti a belső kontrollľendszert, valamint biztosítja annak folyamatos
fej le szté sét és értékelé s ét, amely et évenként nyi latkozatb arl r o gzit.

6.4. Aljegyzók

A polgármester - ajegyzí|javaslataľa . a jegyző helyettesítésére és meghatáĺozott feladatoke||átásá-
ra aljegyzóket nevez ki, akik segítik a jegyzo feladatainak e|lźttásźt, részletes feladataikat a munka-
kcjri l eírásuk tarta|mazza.

7. A SZERVE ZETI EGYSÉGEK vEZEToľľľn
VALAMINT A MI]NKAVÁLLALoK FELADATAINAK

Ár,ľ,łr,Áľos MEGHATÁR oZ 
^s 

A

7'1. A szervezeti egyséeek vezetőiľe vonatkozó általános szabályok
A Polgármesteri Hivata| szeruezeti egységeinek vezetői kĺitelesek szakmailag magas szinten, a vo-
natkoző jogszabáIyokat ismeľve és azoknak megfelelően eljárni. Minden vezető köteles a vezetése
alatt áIlrő szewezeti egységet éľintő jogszabályvá|tozásokat kĺivetni, a feladat- és hatásköľi listát ak-
tua|izźini, valamint a helyettesítésről olyan módon gondoskodni, hogy a szervezeti egység ne maľad-
jon vezető nélkiil. A szervezeti egységek vezetoi kĺitelesek a fe|adat- és hatásköľöket munkavállalók
szerinti bontásban a szervezeti egység ügyrendjében ľögzíteni, valamint a Hivatal egésze szźtrľrźtra

elérhetővé tenni. A szervezeti egységek vezetői kötelesek gondoskodni a szewezeti egység keze|é-

sében lévő közérdekrĺ adatokkal kapcsolatos kérelmek kezeléséľől és teljesítéséről.

7.2.igyoszttiryezető
Az igyosztáIyhoz tartoző szewezeti egységek szakmai kooľdinálásélta a jegyző ügyosztalyvezetot
nevez ki, aki e minőségében végzett tevékenységééľt felelősséggel tartozik a Polgĺĺľmesteri Hivatal
vezetójének és a polgáľmestemek. Az igyosztályvezető és az ügyoszta|yi irodak vezetoi egymással
alá-ftilérendeltségi viszonyban állnak és kotelesek egyĹittműködni a feladatok ellátásában. Az ngy-
osztá|yvezető ktiteles az igyosztály ügyrendjében ľészletesen meghatźrozni az ugyosńá|yi iľodave-
zetók feladat- és hatásktirét.

Az ügyosztálwezető iránvítja az ügyosztály munkáját" amelynek soran:
- gondoskodik az ngyosztźiyon belüli munka megszeľvezésérő|, e||enőrzi a feladatok végre-

hajttĺsźú;
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- biztosítja a kiadott feladatok határidőľe történő szakszeru és törvényes végrehajtását;
- biztosítj a a jegyzői hatáskörok gyakoľlását az á|Iamigazgatási hatósági iigyek intézése kĺiľé-

ben;
- bizosítj a az á|tala vezetett szewezeti egységnél a folyamatba épitett, előzetes, utólagos és

v ezetoi ellenőrzés mfüĺidését;
. figyelemmel kíséń az igyosztály felađateLLátásához kapcsolódó jogszabá|yok változásait,

k ány ítj a azok érte|mezését, alkalmazását;
- kezdeményezi az önkorményzati rendeletek módosítását, tarsadalmi és központi jogi kör-

ny ezet v áItozása vagy felhatal mazása e s etén ;
- rendszeresen beszámo| az źůtala vezetett szervezeti egység tevékenységéro| a jegyzónek,

igény esetén a polgármesteľnek;
- aztigyosztályhoztartoző szer:łezeti egység dolgozói tészére szfüség szerint tart munkameg-

beszélést vagy e gyén i eligazítást;
- segíti és figyelemmelkíséľi aszer.vezeti egység dolgozói szakmai tudásanak fejlődését;
- gondoskodik az igyosztá|y dolgozói munkaköri leírásainak elkészítéséről és karbzrntartásá-

ról;
- ellenőľzí az iigyosztá|yhoz tartoző vezetok és szervezęti egységek munkáját. Az hođaveze-

tők tekintetében gyakorolja a jegyző által biztosított egyéb munkáltatói jogokat, véleménye-
zi az irodavezetok munkáltatói jogkörben tett javaslatait;

- előkészíti a belső szabźiyzatokat, azok módosításait, illetve koordinálja az źitala iľanyított
szewezeti egységek belső szabál yzatainak elkészítését, módosítását;

- kooľdiná|ja az á|tala irányított szęwezeti egységek feladat-jegyzékének (a hatályos jogi
szabá|yozástisfelttintető)elkészítését,folyamatosaktua|izá|ását;

- a testületi munka hatékonysága éľdekében egyĹittműködik abizottsági elncikĺikke|'résztvesz
a Képviselő-testĺilet ülésén a feladatkörébe tartozó napirendi pont tárgyalásakor, va|anint az
illetékes bizottságok ülésein;

- elkészíti a polgármester, alpolgáľmesterek, bizottsági elnĺik, és a jegyző nevében a
Képvi selő-testĹileti hatáĺ ozatok végrehaj tás ától' sző|ő jelentéseket;

- szĹikség szerint egyĹittműködik a taľs szęrvezeti egységek vezetőive| a feladatköľiiket éľintő
kéľdésekben;

- közremúködik az önkoľmányzati intézmények irányitástĺval kapcsolatos döntések, intézke-
dések előkészítésében, a hatfuozatok végľehajtásának megszewezésében, ellenőrzésében,
gazdasźryi taĺsaságok esetén a fulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos döntések és intézke-
dések előkészítésében, döntések végrehajtásának megszeÍ\ĺezésében, ellenőrzésében;

- azá|ta|aaItlírtvagy szignźĺ|tiraftrtszakmai, munkajogi és btintetőjogi felelősségetvźilal;
- köteles gondoskodni anőI, hogy távollétében a helyettesítés folyamatosan fennálljon;
- fotyamatos elemző munkát végez, melynek a|apjánvtitoztatást kezdeményez azigyosztźĺ|ý

érintő feladatok vonatkozásźtban a hatékonyabb, eredményesebb, gazdaságosabb, ľacionáli-
sabb feladatellátás érdekében;

- jogszabályfigyeléssel kapcsolatos feladatokkooľdinálása.

7.3. az ügvosztályvezető helyettesítése
Az irodával nem rendelkező iigyosztályon legfeljebb két ügyosztáIyvezető-helyettes nevezhető ki.
Az ugyosztályok esetében az iigyosztźiyvezetőt az źitala kijelölt irođavezeto, annak távolléte esetén

az irođavezető-helyettes helyettesíti. A helyettesítő köteles az irodavezetoi, illetve irodavezetó-
helyettesi feladatait is teljes méľtékben ellátni. Az igyosztźůyvezető helyettese az igyosztáIyvezető
által meghatározot7keretek kozott|átja eI azigyosztáIyvezetó helyettesítését.

7 .4. onáIIő irodavezető
A jegyző munkáját kĺizvetlenül segítő önálló szervezeti egység vezetője. Az írođźk működésének
szervezését, vezetését az iľodákhoztartoző irodavezetők látják el. Tevékenységiiket a jegyző, aljegy-
zők koordináljĺĺk. Az igyosztá|yvezetók és az onźi|ő fuođavezetők egymással mellérendeltségi vi-
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szonyban állnak, és kĺitelesek együttmfüödni a feladatok ellátásában. Egy irodának egy irodavezető-
je lehet.

Az önálló irodavezető irányítia az iroda munkáját. amelynek során:

- figyelemmelkíséri a központi és helyi jogalkotást,
- kezdeméĺyezi a helyi jogszabáIyok módosítását, tarsadalmi és kĺizponti jogi kĺiľnyezet

v źito zźsa vagy felhat a|mazása esetén,
- biĺosítja a jegyzői hatáskörcik gyakclľlá sźft az, źń|amigaz,gaÍási hatósági ügyek intézése kĺirébęn,
- közremfüödik az <inkoľmányzati intézmények iľanyításával kapcsolatos đĺintések,

intézkedések előkészítésében, a hatźrozatok végrehajtásának megszervezésében,
ellenőrzésébeĺ, gazđasági társaságok esetén a tulajdonosijoggyakorlással kapcsolatos döntések
és intézkedések előkészitésében, döntések végrehajtásának megszervezésében, elleĺőrzésében,

- elkés ziti a po\gármesteľ, alpolgáľmesteľek , bizottsági elnök, és a jegyző nevében a Képviselő-
testĹileti hattlrozatok végrehaj tás arő| sző|ő jelentéseket,

- előkészíti a belső szabźůyzatokat, azok szfüség szennti módosítási javaslatait a polgármester
és/vagy a jegyzől a|jegyzok intézkedésére,

- tészt vesz a Képviselő-testĹilet ülésén, a feladatkörébe tartozó napirend targyalásakoľ a
bizottsági iiléseken,

- rendszeresen beszámol az źůtalavezeteilt szervezetí egység tevékenységéľől a jegyzőnek, igény
esetén kĺizvetlenül a polgáľmesteľnek, segíti a tanácsnok(ok) munkáját'

- gondoskodik a felađat.jegyzéksek (a hatályos jogi szabtt|yozást is felttintető) elkészítéséľől,
fo lyam ato s al<tln|izá|ásaró 1,

- binosítja az źita\a vezetett szewezeti egységnél a folyamatba épített' előzetes, utólagos és ve.
zetői ellenőrzés múködését,

- azá|talaaláirtvagy szĺgná|titaÉrtszahłnai, munkajogi és btintetĺiiogi felelősséget vállal,
. kĺiteles gondoskodni anól, hogy távollétében a helyettesítés folyamatosan fennálljon,
- folyamatos elemző munkát végez, melynek a|apjánvá|tońatást kezdeményez az irodát éľintő

feladatok vonatkozásźlban a hatékonyabb, eredményesebb, gazdaságosabb, ľacionálisabb fela-
datellátás érdekében,

- jogszabáIyťĺgye|ésselkapcsolatos feladatokellátása.

7.5. Ĺigvosztályi irodavezető és ügyosztályvezető-helyettes
Feladata a szervezeti egység vezetése, amely során azigyosztźl|yvezető szakmai koordinációs szeľe-
pet tölt be. Az ügyosztályvezetok és az ügyosztźiyszewezethez tartoző irodavezetők egymássa| a|á-

ftiléľendeltségi, az ügyosztályhoztartoző irodavęzetők egymással mellérendeltségi viszonyban álI-
nak és kötelesek egymással együttműködni a feladatok ellátásában. Egy irodĺínak egy irodavezetoje
lehet.

a) Az üeyosztályi iľodavezető által'ĺnos feladatai:
- figyelemmel kíséri akĺizponti és helyi jogalkotást;
- kezdeményezi az önkoľmányzati rendeletek módosítását, tĺíľsadalmi és kĺizponti jogi

kĺimyezetváItozásavagyfelhata|mazásaesetén;
- biztosítj a a jegyzoi hatáskĺiľök gyakorlását az á||arigazgatási hatósági ügyek intézése

kciľébenl
- kĺjzreműködik az ĺinkoľmlínyzati intézmények irźtnyítźlsétva| kapcsolatos döntések,

intézkedések előkészítésében, a határozatok végrehajtásrĺnak megszeľvezésében,
ellenőrzésében, gazdasági táľsaságok esetén a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos
dontések és intézkedések előkészítésébeĺ, döntések végrehajtásának megszervezésében,
ellenőrzésében;

. elkészíti a po|gátmesteľ, alpolgáľmesterek, bizottsági elnök és a jegyző nevében a
Képviselő-testĹileti hatźtr ozatok végrehaj tás źĺr ő| sző|ő j elentéseket;
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- aZ ügyosztályvezeto koordinálása mellett előkésziti a belső szabáIyzatokat, azok szükség
szerinti módosítási javaslatait a polgáľmester és/vagy a jegyzőla|jegyzók intézkedésére;

- tésú' vesz a feladatkörébe tartoző napirend targyalásakor a Képviselő-testület,
bizottságok Ĺilésén, a helyi nemzetiségi ĺĺnkoľmányzatok ülésein;

. rendszeľesen beszámol az źita|a vezetett szewezetí egység tevékenységéről az
ügyosztályvezetőnek;

- az ügyosztályvezeto koordinálása mellett gondoskodik a feladat-jegyzék (a hatályos jogi
szabtiyozástisfeltüntető)elkészítéséről,folyamatosaknlallizźiźlsáról;

- gondoskodik az á|tala vezętett szervezeti egységnél a munkafolyamatokba beépített
ellenőrzés mfüödéséről;

- azá|ta|aaláírtvagy szignźitiratéĺt.szakmai, munkajogí és büntetőjogi felelősséget vállal.
- folyamatos elemző munkát végez, melynek a|apjźn váńtoztatást kezdeményez az irodź./-

éľintő felađatok vonatkozásźtbanahatékonyabb, eređményesebb, gazdaságosabb, racioná-
lisabb feladatellátás érdekében,

- rendszeresen tájékoztatja az igyosztá|yvezetőt az iroda á|tal e||átott feladatok végrehaj-
tásĺának á||ásaľőL, soron kíviil tájékoztatja az igyosztźt|yvezetőt az iroda munkavégzése
soľán felmeľülő - ügyosztályvezetőibeavatkozást, segítséget igénylő - problémaról,

- jogszabályfigyelésselkapcsolatosfeladatokellátása.

b) Az ügyosztályv ezeto -he|y ettes általiĺnos feladatai :

Az igyosztźiyvezeto-helyettes az igyosztźúyvezető általanos vagy szakmai helyettese. Ügy-
osztá|yvezető-helyettes az ügyosztá|yvezetorc vonatkozó noľmfü a|apjtn, azugyosńźt|yveze-
tő közvetlen alaľendeltségében látja eI feladatait.
Feladatköre az ügyosztáIyvezetó távollétében megegyezik az ügyosztályvezetó feladatköré-
vel, amelyet távollétében önállóan, egyébként az tigyosztályvezető źital- meghatźrozott mun-
kamegosztás szerint lát el.
Feladatait egyebekben azigyosńályi irodavezeto a) pont szeľinti feladatoknak megfelelően
az igyrendben rögzítettek szerint látja e|.

7.6. az iľodavezető helyettesítése
Az őnźilőlnem önálló irodavezeto helyettesítésére az irodavezető által megbízot| személy jogosult.

Az egyes helyettesítési feladatok ellátása mellett köteles az ĺjlgyintézői fe|adatait is teljesk<inĺen el-
|átil.

7 .7 . önkormźn:ĺzati főtanácsaďő
Speciális közszo\gá|ati jogviszonyban álló foglalkońatott. Ellátja a képviselő-testület és bizottságai
dtintésének előkészítéséhez, illetve a polgármester tevékenységéhez kĺizvetlenül kapcsolódő feLada-

tokat. Jelen Szabźiyzat eltérő rendelkezése hiányában az önkormźnyzati főtanácsadőra ezen szabá-
Iyozatvezetőnek nem minősiilő kĺjztisĺviselőkľe vonatkozó rendelkezéseit kell a|ka|mazní, azzal,
hogy a munkáltatói jogkör gyakoľlója a polgármesteľ.

7.8. refeľens
Stľatégiai szempontból kiemelt folyamatért vagy átfogó önkormányzatilhivatali szintíĺ tevékenység,
szakterĹilet e||źiásáért felelős érdemi igyintézó, aki feladatkĺirét ahjvata|í szervezeten belüli elhe-
tyezkedéstől fiiggetlenül ĺjnállóan, jegyzői, a|jegyzői vagy jegyzői-polgáľmesteri vezetéssel látja el.

A ľeferens vezetésével kapcsolatos közvetlenvezetői feladatok aszervezetitagozőđźs szeľinti felet-

tes tigyosztźiy vezetőjére átnlházhatóak. A ľeferensi munkakörben ellátandó folyamatok, tevékeny-
ségek, szakterĹiletek köréľől a jegyző a polgáľmesterrel egyetéľtésben jogosult dönteni.

7.9.igyintézíĺ
A Polgáľmesteri Hivatal éľdemi ügyintézéstvégző koĺisztviselői. Feladatai:
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a.) a munkaköľi leírásbanrészére megállapított, illetve ügyosztályvezetője, iroďavezetője által ki-
adott feladatoknak a hatáńdők figyelembevételével töľténő végzése,

b.) u źllamigazgatási, hatósági tigyek érdemi döntésľe való előkeszítése fe|hata|mazás esetén ki-
admányozása,

c.) felelős asajáttevékenységéért és munkaterületén a töľvényességbetartźsáért.

7. l 0. szoleálatiľányító
Speciĺális, rendészeti feladatokat ellátó kozszo|gáIati jogviszonyban á11ó ügyintéző. A szo1'gtiathá-

nyítő az ügyosztályvezető és az igyosztáIyvezető-helyettesek aláľendeltségében látja e| feladatait,
közvetlenti|írźnyítjaaközteľület-felügyelőknapiszolgźiatźÍ.

7. 1 1. közteľĹilet.felügyelő
Speciális, rendészeti feladatokat ellátó kozszo|gáIati jogviszonyban álló iigyintézó. Fe|adatait az
ügyosztályvezeto szak-slai feladate|Iátásáĺa vonatkozó jogszabályok alapjan hivatalos személyként
az e|igazításon meghatarozottak szerint látja el.

7.12. segédfeliieyelő
A hivatalos személy támogatójaként segíti a közteľĹilet-felügyelő munkáját. A segédfelügyelő önálló
intézkeđési jogosultsággal nem rendelkezik, munkáját kizźxőIag a közterült-feliigyelő jelenlétében és

utasítása szeľint végezheti.

7. 1 3. ügyintézői besorolású titkáľnő/titkar
A szervezeti egységeknél szükséges leíľói és egyéb adminiszhatív feladatokat e||źiő lđlgyintézó vagy
ügykezelő besorolású munkavállaló. Ügyintézői besoľolás esetén a ďolgoző érdemi ügyintézést is
folýat.

7.I4. igykezeló
Gondoskodik az adminisztľációs, iigyiratkezelési feladatok ellátásarőI, az iratok źLtvéte|éro|, iktatásá-

ľó1, sokszoľosításaľól, továbbításaról. Ellátja azokat a feladatokat, amelyekke| avezetojemegbizza.

7.15. munkavállaló
Belső munkamegosztás szerint el|átjaazokatafizikai feladatokat, amelyekke|vezetojemegbízza. A
munkaköri leírásban szereplő és egyéb megbízás szeľinti feladatokat határiđőre teljesíti. A Munka
Törvénykönyve hatály a a|á tartozó munkavállaló.

7 .l 6. kozfo slalkoztatott
A közfoglalkoztatásrő| szóló tĺiľvény hatá|ya a|átartoző,hatźrozott időre foglalkoztatott teľmészetes

személy, aki ellátja a munkaköri leírásában foglalt feladatokat, amelyek e||átásźratörvény nem ír elő
kö zszo|gá|ati j o gvi szonyt.

8. A PoLGÁnn,ĺľsľnRI HIvAT.ł,r, Ár,ľĺr,Áľos F.ELADAT. És Iĺ,ł.ľÁsKoRE

8.1. A Képviselő-testĹilet működésével kapcsolatban a Poleármesteri Hivatal
- előkészíti a helyi ľendelet tervezeteket, a feladat- és hatáskĺirébę tartozó előterjesztéseket, a Kép-

viselő-testĹilet hatáskĺj rébe tartoző vá|asztást, kinevezést, megbízást,
- összegýjti és nyilvántartja az önkormányzatot éľintő kĺizéľdekrĺ bejelentéseket, javaslatokat,

panaszokat' valamint a Képviselő-testiilet rendeleteit,hatźrozatait és elkészíti alejárt hataľidejű
hatźrozatokvégrehajtásátő|sző|ő jelentést,

- biztosítja a képviselő-testületi ülések technikai és ügyviteli feltételeit, végrehajtja a Képviselő-
testiilet dcintéseit.
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8.2. A bizottságok műkĺĺdésével kapcsolatban a Poleaľmesteri Hivatal
- előkészíti a bizottságok ülésein targyalandó előteľjesztéseket, abizottságok feladat- és hatáskö-

r éb e tartozó dönté seket'
- k<jzreműködik abizotĺságok képviselő-testĺileti előterjesztéseinek előkészítésében,
- ellátja a bizottságok ügyviteli feladatait,
- végrehajtja abízottsági d<lntéseket.

8.3. A nemzetiséei önkormányzatokkal kapcsolatban
A nemzetiségi ťinkoľmźnyzaÍ"költségvetési tęrvęzési, gazdálkodási, ęllęnőrzési, finanszírozási,adat-
szo|gá|tatźlsi és beszámolási feladatainak ellátásáról _ a nemzetiségi önkoľmtnyzat elnökének kciz-
remúkodésével _ a vonatkoző jogszabźiyokban, valamint a releváns he|yi szabályozásokban, és uta-
sításokban, valamint a mindenkor hatályos együttmúködési megállapodásban foglaltak szerint a Pol-
gáľmesteri Hivatal gondoskodik.

8.4. Az önkormányzati intézményekkel kapcsolatban
Az tinkoľmźnyzatí intézményekkel elsősorban a szakmai terĹiletnek megfelelő ügyosztályok, irodák
tartanak rendszeres kapcsolatot. Az önkormźnyzati fenntaľtói feladatok végrehajtasa érdekében á|ta-
lános tĺlrvényességi, szakmai és pénzügyi, költségvetési-gazdálkodási felügyeletet Iát e|, ezekkel
kapcsolatosan vizsgálatokat végezhet. A feladat részétképezi a rendszeres informáciőárarůásbizto-
sítiĺsa és az intézményekben folyó szakmai munka segítése. A felügyelet és kapcsolattartás foľmái:
ellenőrzés, témavizsgáIat, értékelés, kooľdináció, konzultáció, munkaértekezlet, továbbképzés.

8.5. Az ĺinkoľmiĺnyzati képviselők tevékenyséeével kapcsolatban a Polgáľmesteri Hivatal
- a jegyzőn keresztĹil segíti a képviselők munkáját, jogaik gyakorlását,
- soľon kívüt megvizsgźija a képviselők javaslatait, bejelentéseit, s ana legkésőbb 15 napon belül

vźúaszt ad,
- a képviselők részére a képviselő-testtileti Ĺilések előtt a Képviselő-testiilet és Szervei sZMsZ-

ben me ghat źtr ozottak szeľint biĺosítj a az ír áso s anyagok e lj uttatását,
- kĺizremfüödik a képviselők felvilágosítás-kéľésének teljesítésében.

8.6. A polgáľmesteľ államigazgatási feladat- és hatáskörével kapcsolatban a Polgáľmesteri Hivatal
- közreműkcidik a polgármester államigazgatźsí feladat és hatáskörének ellátásában,
- ktizremfüödik honvédelmi, polgĺĺľi védelmi, katasztrőfaelhaľítási ügyekben a polgĺĺľmester ál-

Lamigazgatásifeladatainakhelyivégľehajtásában.

8.7. A jeeyző feladat- és hatásköĺével kapcsolatban a Polgáľmesteľi Hivatal
- közremfüödik az ĺinkoľmźnyzatmfüödésével összefüggő feladatok ellátásában,
- közremúködik a jegyzó á||arigazgatási feladat- és hatáskciľének ellátásában,
- gyakoro|ja a jegyzi| źůta| átrvházott jogköľben a törvény vagy koľmányrendelet alapjan a jegyző-

reruháľzott első fokú hatósági jogköľöket.

8.8. Az önkoľmányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társasáeokkal kapcsolatban a Polgal-
mesteri Hivatal
- ľendszeres kapcsol atot tart a szakmai terĹiletnek megfelelő ugyosztá|yok, iľodĺík tńjźľ^,

- az önkormányzati fonások fe|haszná|ásával ö'sszefiiggésben szakmai és pénzĹigyi, költségvetési-
gazdá|kođási felügyeletet|źLt e|, ezekkel kapcsolatosan vizsgálatokat végezhet,

- biztosítj a arenđszeľes információáľamlást, a felügyelet és kapcsolattartás kö,rében pedig az adat-

szo|gźůtatást, konzultációt, koordináciőt, értékelést, besziímolástJbeszźlmo|tatást és ellenőľzést,
- szakmailag felügyeLíaza|apítő okiratok vźitozásaival összefüggő feladatokat.
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10. A HIVATALI FELADAT. És HATÁSKOR
MEGHATÁnozÁs szaľÁr,ya.r

A hivatali dolgozók feladataikat a jelen SZMSZ-ben) a szeÍvezeti egységek ügyrendjeiben, a mun-
kakt'ri leírásban és az éves teljesítmény követelményeket megalapoző célokban foglaltak szerint,
valamint a vonatkozó noľmák betartásávalvégzik, melyek:

a) jogszabźl|y,

b) ĺinkormany zati hatźr ozat,
c) belső szabályzatok,
d) utasítás,
e) intézkedés,

Đ az a)-e) pontban meghatźrozott normák végrehajtását segítő iránymutatás, körlevéL (tźLjékoz-

tató), emlékeztető,
g) minőségirányítási eljarások.

A belső normák megalkotásaľa vonatkoző rész|etes szabályokat a noľmaalkotás rendje tarta|mazza.
A munkaköri leírás akinevezési okmany melléklete. A munkakĺiľi leírások naprakész á|Iapotaért a
szerv ezeti egysé gek v ezetoí felelő sek.

11. A PoLGÁRMESTERI HIVATAL Álľ,ł,r, ELLÁToTT
LEGFONToSABB Ücyxonor És tjcyľÍľusor

A Polgáľmesteri Hivata| az alábbi főbb ügykörĺĺkben és ügytípusokban jáľ el a felelősségvállalással
c!sszefiiggő csoportosításban:

1 0. 1 . Kiemelt vagy jelentős felelősséevállalással j aÍó tigytípusok

a) A kclltségvetés elkészítése és módosítása
b) Kötelezettségvállalás, utalvĺĺnyozás előkés zitése, feltigyelete
c) Képviselő-testtileti, bizottsági előterjesztések szakmai és törvényességi kontľollja
d) Peľes és nemperes jogi képviselet
e) A 25.000.000..Ft-ot meghaladó éľtékiĺ vagyonügyletekkel/péĺungyi tranzakciókkal kapcsolatos
ę|őkészito vagy ellenőrző munka
f) Stratégiai jellegu pľojektek ügyintézése
g) A Polgáľmesteri Hivatal, az onkoľmányzatí intézményrendszer, illetve az egyes ágazatok egészét
érintő ügyek (pl. átszervezés, belső szabźt|yzatok, stb.) előkészítése és lebonyolítása
h) Közbeszerzéssel kapcsolatos iigyintézés
i) Jogtanácsosi ellenjegyzés (pl. adásvétęIi szerzóđés,jelzá|ogszeľződés stb.)
j) Az egész keľĹilet városképét vagy váľosüzemeltetését érintő projekÍek ügyintézése
k) A đöntéshozók vagy tisztségviselők számźravégzett kcizvetlen, szervezeteĺbelüli szakmai előké-
szítő munka

1 0.2. Altalanos hivatali ügytípusok

a) A Ket. hatát|yaa|átartoző eljarások
b) Báľmely más, törvényben meghatározott. e|jźráshoz és hataľidőhöz kdtött ügyintézés (pl. adó-

Ĺigyek, közéľdekű adatszo|gá|tatás, stb.)

c) A 25.000.000.-Ft-ot meg nem haladó éľtékĺĺ vagyoniigyletekkel/péĺuugyi tľanzakciókkal kapcso-
latos előké szítő v agy ellenőrző munka
d) A személyugyi kéľdésekkel ĺisszefüggő általanos ügyintézés
e) A közbeszerzési éľtéket el nem érő,vagy akilzbeszerzési töľvény hatá|yaalá nem hrtoző beszer-
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zések tigyintézése
f) Mriszaki jellegtĺ feladatkörĺik ellátása
g) Az egészPolgármesteri Hivatal tekintetében végzett adminisztratív vagy iigykezeléssel ĺĺsszefüg-
gő tigyintézés
h) A külön törvények a|apjźnvégzett feladatok intézése

10.3. Adminisztratív. üe.vkezeléssel összefüegő vaev fizikai munkával járó iigytípusok

a) Kizárólag az aĺlott szęwęr,ęit.i egység fęladatkĺĺľébęÁrtoző adminisztratív, ügykezelői munkavég-
zés
b) A Polgáľmesteri Hivatal épületén beltili túlnyomóan ťlzikai munkavégzés

11. A SZERVEZETI EGYSÉcnx BELSO SZABÁLYOZÁSÁNAK RE,NDJE

A szewezeti egységek a hatasköľĹiket az irtnyađő jogszabályok jegyzékét tarta|maző - a jegyzo źltal
jóvrĺhagyott _ szervezeti egység ügyľendje szerint gyakoroljfü. A szervezeti egység vezstője sajźú

szewezetiegysége munkájának részletszabá|yozástiaszervezeti egység ügyrendjében rögzíti.

|2. APoLGÁRMESTERI HIVATAL xÜlso KAPCSoLATAI, A KAPCSOLATTARTÁS
RENDJE

12.1. A képviselet rendje:
Képviseletľe, külső kapcsolattaľtásra feladatkörében a polgáľmester (alpolgáľmesterek), illetve a
jegyzojogosult. Ezen jogukat esetenként vagy azigyekmeghatározott köre tekintetébenźtrvhźyhat-
ják.

A Polgáľmesteri Hivatal t a jegyző helyettesek ént e|jarva az áItala meghatźtrozott sorrendben az ďj egy-

zők, egyiťrtĺres távollétiik esetén a jegyző tita|megbízott kĺjztisztviselő képviseli. A megbízott képvise.
leti jogosultságát íľásbeli meghatalmazás szerint |áfiae|. A joýtanácsosok ajogi képviselet sorĺĺn ajog-
tanácsosi igazolvĺĺnyukban foglaltak szeľint képviselik Budapest Fővaĺos VIII. Keľület Józsefüĺáľosi

onkoľmĺĺnyzatot,éslvagyannakPolgáľmestenHivata|át.

12.2. A kĺilső kapcsolattaľtlás rendje
A Polgĺĺľmesteń Hivatal dolgozóit az á|Iarĺryolgĺíľokkal, az önkoľmźnyzati és más kiilső szeľvek-
kel, intézményekkel és gazdasági tĺrsaságokkal való kapcsolattartásban a kulfurált, hatékony,
gyoľs ügyintézésre való törekvés, valamint a segítő szanđék kell, hogy j e|(emezze.
A hivatali dolgozók ki.ilső kapcsolattaľtasának körét és rendjét - ideéľtve a Képviselő-testiilettel, a
bizottságokka|valő kapcsolattlartást is - a jegyző á||apitja meg és azugyosńáIyliroda iigyľendjé-
ben, illefu e a munkaköri leÍrrĺsokb an szabźiy ozza.
A szewezeti egységek vezetoi, valamint feladatkörfüben eljarva a dolgozók a feladatköľĹikben

e|jaĺvaközvetlen kapcsolatban állhaürak azönkormźnyzatlntézményeivel, gazdasági taľsaságaival.

Ennek során jogszabźiybarl, önkormányzati hatźrozatban, munkáltatói dĺintésben megbatfuozott
adatszo|gá|tatást kéľhetlrek és adhatnak. A jegyző tĺirvényességi ellenőrzési jogkĺlrében eljĺĺľó dol-
goző jőváhagyottellenőľzési program vagy eseti megbizźs ďapjanjogosult ellenőrzéstvégeni.
Az ellenőrzésrejogosult ktilső szervekkel, főhatóságokkal és egyéb szervekkel ajegyző és apol-
gáľmesteľ tartja akapcsolatot, illetve esetenként dĺint a kapcsolattartó szemé|yérő|.

A nyilvánosság bizositása, a közmeghallgatás szervezése, a konzultatív testĺiletek működése és a
sajtóval való kapcsolattaľtás szabźiyait az e tźlrgykĺirben alkotott belső szabáIyzatoktarta|mazzźk.
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13. MUNKÁLTATOI JoGKoR

1 3. 1 . Kinevezéshe z, vezetói megbízásho z, feLmentéshez, a vezetői megbizás visszavonásához, ju-

talmazáshoz, fegyelmi e\jáĺás megindításźůloz apolgáľmesteľ egyetéľtése, személyi illetmény
megállapításáhoza polgármester jóviáhagyása szfüséges.PźiyźnatŁjitása, eľedményes pályá-

zat esetében annak elbírálása, címadományozás, vezetők teljesítményéľtékelése és minősítése

esetében a polgĺĺrmester előzetes véleményezési jogkört gyakorol.

|3.2. A jegyző gyakorolja valamennyi köztisztviselő/munkavá||alőkozfoglalkoztatott tekintetében

az a|ábbimunkáltatói jogokat, figyelemmel a 13.1. pontban foglaltakľa:
- kinevezés'
- kozszolgálati jogviszony megszĹintetése,
- fegyelmi eljarás meginđítása,
- vezetőikinevezés és annak visszavonása'
. vezetőkteljesítményéľtékelése,
- vagyonnyi|atkozatra kĺjtelezett munkaktjrök megállapítása,
- rendkívĺ.ilimunkavégzéselľendelése,
. jutalmazás'
- kozszo|gźůatí szabá|yzatban megállapított juttatások, tamogatások, kedvezmények en-

gedélyezése, megvonásą
. szakmai továbbképzésre való jelentkezések elbírálása, engedélyezése,
- az alapilletmény eltérítése,
- Kttv.-ben meghatározottpótlékokmegítélése,
- koztisztviselő kérésére tartalékállományba helyezés,
- kicztisztviselő/ügyke ze|ő átir źnyítása más szerv ezeti egysé ghez,

- koztistviselő/ügykezelő kirendelése más közigazgatási szewhez,
- külfrldikiküldetés,tanulmányutakengedélyezése,
- fizetésnélktili szabadság engedélyezése,
. felteľjesztéskitĹintetésre,
- címek adományozása,
- szeÍvezeti egységeknél belső helyettesítés elrendelése taľtós távollét esetén,

- célfeladat és céljuttatas meghatźlrozása,
. a iigyosztáIyok és önálló iľodák vezetoi és az a\jegyzok szabadságanak engedéIyezé-

se'

13.3. Az ugyosztźiyvezetók, önálló írodavezetők a jegyző źita| źtrvházott hatáskĺitben az alábbi
munkáltatói jogosítvanyokkal rendelkeznek azzal a feltétellel, hogy az átruhźzott munkáltatói
jogköľĺik gyakoľlását esetenként az éńntett köztisztviselők egyidejiĺ éľtesítése mellett a jegy-

ző magźůlozvoĺlhatja' illetve azokat másik vezeto megbizástl ktiztisztviselőre íľásban átru-

házhatja.
Az źĺruhźľ;ott munkáltatói jogok gyakorlása az igyosztályon belül műkĺjdő iroda vezetojére

tĺiľténő źftnlhazás kivételévelnem ruházható tovább, ez esetben azugyosztá|yvezetőjogosult
és egyben kcjteles ellenőrizni azirodavezető áIta| tętt munkákatói intézkedéseket. Azigyosz-
tá|yvezető esetenként magźůlozvonhatja azźúnůlźaotthatáskör gyakorlását.

13.3.1. Önálló munkáltatói jogosítvlányok és kötelességek:
- a közisztviselők teljesítménykĺivetelményeinek kitiĺzése és éves munkateljesítmé-

nyének értékelése,
- szabadság engedélyezése,
- munkaid ő alatti e|távozás engedélyezése,
- munkavégzés helyének és feladatainak meghatározása, munkavégzés feltételeinek
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biztosítása,
- minden év februaľ 28-ig az áLta|a vezetett sze.ľvezeti egységek dolgozóit éľintő,

szabadságolási iitemterv elkészítése' az évi rendes szabadság engeďéIyezése , az
éves szabađságok december 31-ig töľténő kiadásáról való gondoskodás,

- a jelenléti ívek és távolmaradási ívek vezetésének ellenőrzése, havonta a távollétek
okának, időtartamának jelentése (GYED, GYES, betegség, továbbtanulás,
szabadság),

13.3.2. Nem önálló munkáltatói jogosíwĺányok:
- javaslatot tesz megiiresedett álláshely betöltésére,
- javaslatot tesz irodavezetők kinevezésére,
- javaslatot tesz ťĺzetés nélkĹili szabadság engeďéIyezésére,
- javaslatot tesz illetmények megá||apításźra,
- javaslatot tesz jutalmazásta,
- javaslatot tesz fegyelmi felelősségre vonásra,
- javaslatottesz a dolgozók továbbképzésére,
- javaslatot tesz egyes kĹil<in juttatások biaositásźĺra'
. javaslatot tesz dolgozó felmentésére,
- javaslatot tesz kittintetésre, illetve elismerő cím adományozásära.
- k<izľemíĺködik a minősítések elkészítésénél.

|3.4. Az önkoľmźnyzati fotanácsadóľa a l3.1.-l3.3. pontban foglaltak nem vonatkoznak. A po|-
gáľmester a munkáltatoi jogkĺiľ gyakorlását <inállóan szabá|yozza a Kttv.-ben foglaltak figye-
lembe vételével.

Mind a jegyzői saját hatásköľben fenntaľtott, mind pedig az źttrvházott jogkörben gyakorolt munká|-
tatói döntések, intézkedések a Polgáľmesteri Hivata| Jegyzői Kabinet SzemélyĹigyi Iroda szakmai
koordinálásával töĺténik.

14. ERTEKEZLETEK

Az értekęzlet a feladatok meghatźrozásźnak (kiadásának) és a feladatteljesítés követésének, a fe|a-

datellátás koordinálásának, e|Ien&zésének egyik ęszközę és módszere. AzértekezLetekfajtáját,rend-
jét a P o|gármesteri Hivatal Minőségiranyítási Kézikönyv e tarta|mazza.

15. A HIVATALoN BELÜLI KAPCSoLATTARTÁS RENDJE

1 5. 1 . A szervezeti egységek kĺizötti kapcsolatok

15.1.l. Az ügyosztáIyvezetók, ügyosztályvezető-helyettesek, irodavezetők és a Polgáľmesteľi Hi-
vatal dolgozőí egymással, valamint az önkoľmanyzatí intézményekkel és gazdasági társa-

ságokkal a Polgáĺmesteń Hivatalfeladatainak e||átásźwa| kapcsolatos munkafolyamatokban
közvetlenül mfüödnek egyĹitt. A több teľiiletet/szervęzeti egységet érintő feladatok esetén

munkacsopoľtonkénti múködés indokolt az azt vezeto felelős kijelölésével. A feladatok
e gyezteté se értekezleteken tĺlrténik'

I5.|.2. Az egyĹittmfüödés zavarai esetén a szewezeti egységelďvezetők kĺizĺitt felmertilő feladatel-
látással, munkamegosztással kapcsolatos vita esetén a jegyzó birá|ja el a problémát és hoz
döntést.

15.l.3. A problémak megelőzése érdekében töľekedni kell a megfelelő, lehetőleg foľmalitásoktól
mentestájékoztatásľąafolyamatosinformáciőáľam|źsra.
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I5.|.4. A munkafolyamatok szabá|yozására á|ta|tnosan megfoga|mazva az SZMSZ' a belső sza-
bźlyzatok, a Minőségirányítási Kézikönyv és annak fiiggelékét képező eljárások szolgál-
nak.

15.2. Egyéb kapcsolatokĺa vonatkozó szabályozás (szolgálati út):

15.2.I. A Hivatalban dolgozók, ügyosztáIyvezetők, ügyosztályvezető-helyettesek és irodavezetők
kötelezettsége, hogy a munkavégzés he|yzetéről, a feladatok végrehajtásáĺől, zavarakő|, a
vezetői lreavatkozást igérrylő eserrrcnyclľľől szóló beszámolót, jelcntóst mindcn csctbcn a
szervezet szeńnti közvetlen vezetést, felügyeletet gyakorló vezető részére adják meg.

|5.2.2. Magasabb szintíí vagy másik szewezeti egység vezetóje kérdésére, valamint feladatkĺiľük-
ben eljáró dolgozó kérdéséľe a dolgozók, illetve azirodalugyosztźůyvezetók kötelesek a te-
vékenységi köľĹikre vonatkozóan atájékoztatást megadni, és erről a hivatali felettesnek be-
számolni.

|5.2.3. AzigyosztáIyvezetok' ügyosztáýezető-helyettesek, fuodavezetőka jegyzőn keľesztĺil kti-
telesek a Képviselő-testület tagiainak a képviselői munkához szĹikséges és igényelt tájékoz-
tatást megadni, a szemé|yes adatok védelméről szóló törvényben foglalt kĺitelezettségek, il.
|etve az államĹ és a szolgálati titokľa vonatkozó szabályok egyidejtĺ betaľtásával.

|5.2.4. A hivatali felettęs utasítási joga a szęrvezeti felépítés szerint hozzá'tartoző dolgozókľa ter-
jed ki. RendkívĹili esetben vagy külön megbizás a|apjźn, illetve az ügymenet modellben
szereplő esetekben a hivatali felettes átlépheti a szęrvezeti felépítéssel meghatarozott veze-
tői lépcsőt. Ebben az ęsetben azutasítást kiadó és az utasított köteles azutasitás tényéről és

a szolgáiati út elmaľadásanak okaról, indokairól a hivatali felettest tájékoztatĺn a feladat tel-
jesítésével egyidejűleg.

16. MUNKAREND

16.1. A Polgármesteľi Hivatal dolgozóinak általanos munkaľendje:

a)

hétfő: 08.00-18.00 őrźig

kedd: 08.00-16.00 óráig

szerda: 08.00- 1 6. 3 0 óráig

csütörtök: 08.00- 1 6.00 őráig

péntek: 08.00-13.30 óráig

b)

A KözteľĹilet-felügyeleti Ügyosztá|y tarcadalmi közszfüségletet kielégítő szo|gźiatteljesítési
tevékenységéľe tekintettel, ľendeltetése folytĺĺn munkaszĹineti napon is műktidik. A munkaidő-
beosztás _ a szo|gálat ellátási feladatok figyelembe vételével _ hivatali és folyamatos (meg-

szakítás nélkĹili) munkaľendben keľül meghatźrozźsra.

A munkaľend a kĺĺztisztviselők esetében magában foglalja a munkaközi szunet idejét is. A
Munka Ttirvénykönyve hatálya a|átartozó munkavállalók esetében _ a készenléti jellegrĺ mun-
kakĺirĺik kivételével _ a munkaközi sztinet nem ľésze a munkaidőnek. A munkaszeÍvezés, a
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napi munkavégzési idő beosztása, illetve a feladatvégzéshez szfüséges optimális idő meghatá-

rczása az adot| szervezeti egység vezetójének feladata.

16.2. A ledolgozott munkaidő nyilvantartása és ellenőrzése céljából szewezęti egységenként jelen-

léti naplót kell vezetni. A jelenléti naplóban fel keIt tiintetni a munkába állás és az e|távozás
pontos idejét. A jelenléti napló vezetéséért aszervezeti egység vezetóje felelős.

16.3. A ledo|gozott munkaidőt hetenként összesíteni kell. Töľekedni kell arra, hogy a tĺirvényes
munkaidő - a heti 40 őra - az ađott héten mindenki által ledolgozásra keľüljĺin. A heti munka-
iclő átcsoportosítását a sr,ewer,et'i egység vezetoje engedélyezheti a jelenléti naplóban torténő

szignálással.

t6.4. Az ĺigyfélfogadás rendje a következő:
A Polgáľmesteri Hivatal általanos ügyfélfogadási rendj e:

hétfőn 13.30-18.00 óráig
szeľdán
pénteken

08.l5-16.30 óráig
08.15-1|.30 őrźig

A Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda szĹiletés és haláleset bejelentése esetén, munkaidőbeÍI' az
általanos iigyfélfogadási renden kívül is fogad ügyfeleket.

Humánszo|gá|tatási Ügyosztály ľ,ł.vĺpoNT Információs Szolgálat ügyfelfogadási rend-
je:

hétfő 08.15-18.00 óráig
kedd 08.15-16.00 óráig
szerda 08.15-16.30 óráig
csütörttik 08.15-16.00 óráig
péntek 08.15-13.30 óráig

Közteľiilet-felügyeleti Ügyosztály ügyfelfogadási ľendj e :

hétfő 08.00-16.00 óráig
kedd 08.00-16.00 óráig
szeľda 08.00-16.00 óľáig
csĹitöľtĺik 08.00-16.00 óráig
péntek 08.00-13.00 óľáig

|6.5. Az áLtalźnos ügyfélfogadási rendtől eltérni csak a munkasziineti és tinnepnapok munkarend-
jét meghatźl;rozó jogszabźiyok szerinti keretben lehet, amelyľől a Képviselő-testĹilet _ a pol-
gáľmestem ek a jegyző javas|aÍźlrabenyújtott előteľjesĺésére _ kiilön rendelkezik.

|6.6. Ügyfélfogadási idő a|aí| a köztisztviselők kĺĺtelesek a Hivatalban tafiozkodni, helyszínelés
csak a szewezeti egység vezetőjének ktilön engedélyévellehetséges.

|6.7. A Polgáľmesteri Hivatal épületében aköztisztviselők munkaidőn tű| a szervezeti egység ve-

zetőjének engedélyével, héwégén - e|ózetes írásbeli bejelentés mellett - a jegyző engedélyé-

veltartózkodhatnak.

16.8. A munkahelyéről önhibájan kívül tavol maradó đolgozó akadźiyońatásźtnak tény&ő| hala-
đéktalanul köteles közvetlen hivatali felettesét vagy a Jegyzőí Kabinet Személyügyi Iľodát

éľtesíteni.
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16.9. A betegségről szóló orvosi igazo|ást a đolgoző legkésőbb a munkába állása első napján kĺite-
les a közvet|en vezetője tészére átadni. Az átadás e|ott az utolsó munkában töltött nap idő-
pontját a szervezeti egység vezetőjének atáppéĺues lapon le kell igazo|nia.

16.10. Eltérő a mrrnkarend: a.) képviselő-testiileti, bizottsági ülések,
közmeghallgatások, lakossági fürumok esetén

b.) elrendelt tulmunka esetén
A Polgláľmesteń Hivatal egészétéľintő általános munkaľendtőlvaló eltérésről a jegyzőjavas-
Iatźra a polgáľmester előterjesztést nýjt be a Képviselő-testiilet részéte, (pl: iinnepnapok mi-
atti változások).

16.11. Túlmunka esetén a szabađidőt azigyosztźůyvezetők, önálló irodavezetők részére a jegyzó,

beosztott ktiztisztviselők esetében az ađott szewezeti egység vezetoje, nem ĺjnálló irodaveze-
tők részére pedig az igyosztá|yvezető biztosítja. A Polgármesteri Kabinethez taftozők tészé-
re aszabadidőt a polgármester biztosítja.

16.|2. Távollét
Azugyoszttiyvezetokés az önálló irodavezetők esetében a - napi feladatellátáson kíviili - tá-
vollétet a jegyző titkĺĺságĺín be kell jelenteni.
Egyéb kĺixiszviselők, munkavállalók - vezetői engedéllyel - a távolléti naplóban töľténő
rogzitéstkövetőentávozhatnakaPolgáľmesteriHivatalból.

17. AVEZEToK Ücyľnr-ľocADÁsl RENDJE

A iewző általános ĺĺwfélfoeadási ideie:
minden hónap második hétfojén: 13.J0 _ 18.UU -ig

Az íiwosztáiwezetők ügyfélfogadási időben kötelesek a Polgrĺľmesteľi Hivatalban taľtózkodni és

igény szerint, de legalább havonta egy alkalommal a megielölt ügyfélfogadási időben a hozzájllk
forduló ügyfeleket fo gadni.

A tisztségviselők félfogadásan a szewezeti egységek vezetőinek, illetve munkatĺĺrsainak szükség
szenntrészt kell vennie, amennyiben az előzetesen bejelentett tigyfelek pľoblémája en' igényli.

18. A HELYETTBsÍľEs

18.l . A helyettesítés alapelvei az a|ábbiak:
- Amennyiben lehetséges, az azonos képzettséggel rendelkezők helyettesítsék egymást azza|,

hogy az irányítási struktura fenntaľtásáľő| avezető köteles gondoskođni a helyettesítés rend.
jének kialakítása során.

- A megbízott vezetők taľtós helyettesítéséről felettestik vagy a jegyző gondoskodik (felfelé
iľanyuló helyettesítés)

18.2. Azugyintéz(1k a 18.1. pont figyelembe vételével a munkak<ĺri leírásukban foglaltak szerint
helyettesítik egymást. Az ügyintézók és az ugyvtteli dolgozók helyettesítését a szervezeti
egység vezetője hatźrozza meg. Fizikai dolgozók helyettesítését a Belső Ellátási lroda veze-
tője szervezi.Tartős helyettesítés ęsetén a helyettesítéssel való megbízásrő| a jegyző dont.

18.3. A helyettesítés előfeltételeiről minden vęzető köteles megfelelően gondoskodni, ideéľtve az
tigyintézők e-mailjeinek, előkészítő- és munkaanyagainakszervezetenbelüli eléľhetőségét, il-
|etve aztigyek állásanak folyamatos dokumentálását is.
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1 9. MUNKAKoR Áľa.nÁs.ÁľvÉľBr,

19.1. Munkakor átadźs-ěúvéte| a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző, valamint a kĺizvetlen hivatali
felettes által meghatátozottkörben személyi váItoztĺs, valamint taľtós távollét esetén tĺjľténik a
folyamatos,zĺĺkkenőmentesfeladate|Lźtźséľdekében.

|9.2. A munkaköľt a munkakör új betöltőjének, ennek hianyában a kĺjzvetlen hivatali felettesnek kell
átadni.

19.3. A munkakĺiľ-átadást jegyzőkönyvben kell rcgzíteni, melynek tarta|mazĺia kell:
a.) az źftadástakeľĹilő munkakör feladatait, munkakĺĺri leírását,
b.) a folyamatban lévő fontosabb feladatok felsorolźsźtt, va|amiĺrt ájékoztatást a végrehajtás

helyzetéľől, eľedmény éróI, a sziikséges további teendőkről,
c.) u źúadásra kerülő Ĺigyiratok, adatok, utasítások, tervek, szabźt|yzatok, nyilvántaľtások

jegyzékét, a munkaköľhöz kapcsolódóan keletkezett, rendelkezéséľe álló elektronikus do-
kumentumok fellelhetőségi helyét.

d.) az átadőnak és az átvevőnek a jegyzőkĺinyv taĺIa|máva| kapcsolatos észľevételeit,
e.) azźrtadź.s helyét, idejét, azátadő és azáfiłevő aláírásźÉ.

|9.4. Amunkakĺir źiadás-átvéte|ért akĺizvetlen felettes a felelős.

|9.5.Szabadság esetén a szetvezeti egység vezetője köteles a szabadság engedélyezése előtt meg-
gy(5z(5dn arról, hogy aszabaďsźlgidőtanama a|attaziigyek folyamatos intézésę biztosított.

20. UTASÍľÁSI, ELLENoR zÉslJocoK, BESZÁMoLTATÁS

ZO.t. Az ügyosztályvezetők, tigyosztá1yvezető-he|yttesek, irodavezetők és szolgálatiranyítók, fela-
dat- és hatásktirfüben a kooľdinálásuk a|átartoző dolgozók tekintetében feladat meghatátozźsi,
utasítasi, ellenőrzési, beszámoltatási joggal ľendelkeznek.

2O.2. Az átrvházott hatáskörben (kiadmanyozási jogkörben) ellátott hatáskĺjr (kiadmányozás) jog-

szabá|yi címzettje utasítást adhat, illetve a hatásk<irt visszavonhatja. Az átrvhźzott hatáskĺiľ, át-
adott kiadmźnyozási jogkcir további źLtruhazźIsa tilos.

20.3. Ellenórzést a jegyző, munkateľületén az a\jegyzĺĺk és a jegyző által megbízott személy, továbbá

szewezeti egységében a hivatali felettes végezhet.
20.4. APolgármesteri Hivatal kĺjztisztviselőjét beszámolási kötelezettség terheli:

a.) a feladat végľehajtásárő|,ha azt jogszabźĺ|y e|oitja, hivatali felettese kéri vagy a végľehajtás

soľán akadály meľĹilt fel
b.) a, źńrvhźľ:ott hatásk<irben ill. átadott kiadmányozási jogkörben ellátott feladatokľő| az átru-

háző źĺ|ta| meghatźrozott ľendben
c.) amennyibeĺ szabźt|ýa|anságot észIe| az e|járás során.

205, A jegyző kezdeményezheti a polgármesteľnél az önkoľmźnyzati gazđźikodó szervezetek és

intézményekadatszolgáItatásźtazönkoľmlĺnyzatmfü ödéseérdekében.

21. AKIADMÁNYoZÁS ns ĺ. HATÁSKonÁľnuH^z^s RENDJE

Kiadmányozás az irat egyszemélyi aláírásźijelenti, mely során a saját, vagy átruhźzotthatáskörben
hozott íľásbeli intézkedés (kiadmĺĺny) a|źlításra kerül. A kiadmanyozási jog a, ügyben tĺirténő kĺiz-
benső intézkedésre, döntésre, valamint kĺilső szervnek vagy személynek címzett irat kiadásźra ad
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fe|hata|mazást. A kiadmányozási jog magábarl foglalja az intézkeđést, a közbenső intézkedést, a

dĺintést, a dĺjntés kialakításának, valamint az fuat iraltátba helyezésének jogát. A kiadmányozoÍIirat
ĺľlrta|máért é s alaki s ág áért a ki admanyo zó (a kiadm źny ozźst v é gző) fel elő s.

A Potgármesteri Hivatal egészére vonatkozóan a kiadmanyozźst a jegyzo gyakorolja, (kivéve a jog-

szabályban meghatfuozottakat: az anyakönyvvezetóte vonatkozó önálló kiadmĺĺnyozást) amelynek
jogát jegyzői utasítĺĺsb afl az a|jegyztlkłe' a Polgarmesteri Hivatal szewezeti egységéľe (a szeruezeti

egység vezetőjéte' a vezető nevében a|źlirő helyettesre) átnfuazhatja. A kiadmźnyozott irat taľtalmi

és foľmai helyességéért a kiadmźnyoző felelős.

A polgáľmesteľ és a jegyző átruhźĺzhatő feladat- vagy hatásk<iľeit írásban, utasítás foľmájában ruhtz-
zatú.

22.I<IKULDETÉS

A hivatali kikĹildetéssel kapcsolatos munkáltatói jogot a jegyző gyakorolja. A jegyző kiküldetésének
elrendelésére a polgármester jogosult, a köztisztviselők kikiildetésérő| a jegyzó dönt a polgármesteľ-

ľel egyetéľtésben.

B.Z^Ro RENDELKEzÉ'snr

23.1 Az SZMSZ hatáIya kiterjed a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeiľe és valamennyi

hivatali ďolgozőra.
23.2. AzSZMSZ megismeľtetéséről ésbetartatásáról a jegyzÍ5 aszewezęti egységek vezetoitltján

gondoskodik és ellenőrzi a benne foglaltakat.
23.3. Az sZMsZ és mellékleteinek, fiiggelékének naprakészen taľtásfuő| a jegyző az a|jegyzők

útjan gondoskođik.
23.4. A szervezeti egységek aktn|izźit iigyrendjeit az abban sziikségessé vźit vźitoztatźst követő

60 napon belülcsatolni kella fiiggelékhez.
23.5. AzSZMSZkozzététe|te kerül azalźhbihelyen: T meghajtó\Noľmák\Szabá|yzatok
23.6. A Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuarosi Polgármesteľi Hivatal _ a Képviselő-testĺilet

248lfot4. (X[.04.) szźlműhatáĺozatźtval elfogadott _ Szeľvezeťl és Míĺkĺ'dési Szabźiyzatźnak
a módosítását a Budapest Fővĺĺros VIIL KeľĹilet Józsefuárosi onkoľmanyzat Képviselő-
testtilete a ...120|5. ([.19.) szźlmihatźrozatáva|2}l5. marcius l-jei hatállya|hagytajővá.

Budapest,2015. februar

dľ. Kocsis Máté
polgáľmester

Danada-Rimán Edina
jegyző
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Polg1i1mesteri Hivatal SZMSZ-ének I. sz. melléklete
- Okiŕat sżáma:

Alapító okirat
mó clo s ítás okkal egységes szerkezetb e foglalva

Az átlamhántartásről szóló zoĹL. évi CXCV. töľvény B/A. S-a atapián a Budapest Főváros VIII.

keľület |őzsefvárosi Polgármesteri Hivatal atapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szeľv
megneve zése, székhelye, telephelye

Ll' A költségvetési szerv

1.1.1.megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerület|ćnsefuárosi Polgármesteľi Hivatal

1. 1.2.rövidített neve ] Józsefu árosi Polgáľmesteri Hivatal

L.z. A költségvetési szerv idegen nyelvií megnevezése

1.2.1.Angol nyelven: Mayor,s office of |őzsefváros Local Government of the Eighth District of
Capital Budapest

!'2.f.Francia nyelven: Mairie de la Municipalité de le Huitiéme Aľrondissement |ó-zsefuáľos de

la Capitale Budapest

1.2.3.Német nyelven: Btirgeľmeĺsteľamt deľ Selbstverwaltung |ózsefuáros in der Achten Bezĺrk
von Haupstadt Budapest

1.3. A költségvetési szerv

1.3.l.szé}iňelye: 10B2 BudapestVlII. kerület Baľoss utca 63-67.

.3.2. tele

telephelv megnevezése telephelv címe

1
1082 Budapest, Baľoss u.66-68.
(hrsz.:35277 / A / 7, 3527L / A / 3')

2
10B2 Budapest, Német u. 25. (hľsz,:35212/ A/24,
35272 / A / 25, 35212 / A / 26)

3
1084 Budapest Víg u. 35. fszt. L2. és fszt.,/||.
íhrsz:34927)

4
10B4 Budapest, Rákóczi tér 3. [hrsz.:
34899/B/1)

5

1084 Budapest, Víg u. 32. (hrsz':34944/0/A/7,
34e44 / 0 / Al 2, 34e44 / 0 / Al 3, 34e44 / 0 / A/ 4,

34e44/0/Al6)

6 1082 Budapest, Kisstáció u. 5' (35604/A/3)

7

1084 Budapest, Józsefu. 15-17. (hľsz:
3s2ĹB / o / A / a) (közös haszná|atú alőzsefuá-
rosi Városüzemeltetési Szolgálat költségveté-
si szeľwel)
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1084 Budapest Németu.t7-Ĺ9. ( hrsz:
3s217 /AĺĹ135217 /A/3i
35217 / Al 4;3s2L7 / Al Ĺ6.)
( köziis használatú a|őzseÍvátosi Parkolás.
üzemeltetési Szolgálattal és a |ózsefuáľosi
Váľosüzemel-tetési Szolgálat költségvetésĺ
szeľvekke

z. Aköltségvetési szeľv
alapítĺĺsával és megszíÍnésével összefliggő rendelkezések

2.I. Akĺiltségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. október 20.

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabá|y: Magyaľország helyi önkormányzatai-
ról szóló z0L1. évi CLĐilIX. törvény B4.s (1) bekezdése {az á||amháztartásról szóló törvény
végrehajtásárőI sző|ő 368/2017. [XII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban Ávľ.) 13.S (1) be-
kezdés aJ pont}.

2.3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megsziintetésére jogosult szerv
2.3.1.megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerület|őzseÍvárosi onkormányzat Képvĺselő-

testülete

2'3.2.szé|<helye : 1 0B 2 Budapest Baross u. 63 - 67 .

3. A költségvetési szerv irányíuĺsa, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
3.1.1.megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerület.Jőzsefuárosi onkormányzat Képviselő-

testülete

3.I.2.szé|<helye : 1 0B2 Budapest Baross u. 63 - 67 .

4. Aköltségvetési szeľv tevékenysége

4,l. Aköltségvetési szerv közfeladata: A Mötv. B4.s (1) bekezdése értelmében:

,,A helyi önkormányzat képviselő.testülete az önkormányzat műkĺidésével, valamint a polgár-
mesteľ vaw a jegyző feladat- és hatáskĺĺľébe tartozó iigyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös tinkor-
mányzati hivatalt hoz létľe. A hivatal kozreműködik az önkormányzatok egymás közötti, vala-
mint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.''

besorolása4.2' A költséevetési szerv államháztaľtási szakásazati besorolása:

szakáeazatszáma szakágazat m e gn eve z és e

L 841105 Helvi önkormánvzatok és táľsulások ieazgatási tevékenvsége
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4.4' A költséwetési szerv a nek kormánvzati funkció szerĺnti mesielolése:

kormánvzati fu nkciószám kormánvzati funkció megnevezése

7
011130 onkormányzatok és ĺlnkormányzati hivatalok jogalkotó és

általán os ieazeatási tevéke nysé ge

2
011140 oľszágos és helyi nelnze[iségi tjltkoľlrrálryzatok igazgatási

tevékenvsége

3
013350 Az o nko r m ányzati vagyo nn al v a|ő gazdá|ko dás s al kap c s o la-

tos feladatok

4
016010 o r szággyű|é s i, ĺj nko rm ány zati és e u ró pa i p arl a m e nti

képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

5 0r6020 o rszásos és helvi néDszav azással kap csolato s tevékenys égek

6 016030 Állampolsársáei üsvek
7 031030 Közterület rendi ének fenntartása

B 04L237 Rövid időtartamú közfoelalko ztatás

9 041232 Start-munka program- Téli közfoslalkoztatás

10 04L233 Hosszabb időtaľtamú közfoglalko ztatás

TL o4t237 Köz fo sl al ko ztatási mÍ ntapro gľam

LZ o443Ĺ0 Építésüsv igazgatása

13 047rLO Kis-és nagvkereskedelmi tevékenysé g, igaz$atása

14 053010 Körnvezets zennvezés csökkentésének igazgatása

15 LO7014 Támosatott lakhatás hailéktalan személyek részéľe

4'3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: az Önkormányzat működésével, valamint az á||am-

igazgatási ügyek döntésre való előkészítéséve| és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátá-
sa, valamint a közterület-felügyeleti és kerékbilincselési feladatok.

4.5. Aköltségvetési szeľv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros VIII. kerületJőzsefvá-
ros közigazgatási teľületén a székhelyén és a telephelyeĺn a közhatalmi tevékenység ellátása.

4.6. A kĺlltségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: azMoRl.41.s (1) bekezdése, az ĺĺht.
7's(1) bekezdése, valamint a Polgári Törvénykĺinyvrő| sző|ő 2073. évi V. törvény alapján önálló
jogi személy, amely jogszabályban vaw azAlapító okiratban meghatározott közfeladatokat lát-
ja el.

5. A költségvetési szerv szeÍvezete és míÍktidése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A polgármesteri hivata|vezetője a Mötv.
8l.s (1) bekezdése szerint ajegyző,

A jegyzőt a Motv. 82. s (1) bekezdésének, valamint a közszolgálati tisztviselőkľől sző|ő 2071.
évi CXCX' törvény 247. S.ban foglaltaknak megfelelően nyilvános pá|yázat. alapján a polgár-
mester nevezĺ ki. A kinevezés időtartama határozatlan.

A kĺiltségvetési szerv vezetője a képviseleti jog gyakorlója.
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foglalkoztatási ĺ oeviszo ny i owisz onyt szabálv oző i ogszab ály

1

A kĺiltségvetési szerv dolgozói
köztisztviselők és egyéb munka-
vállaIók

a közszolgálati tisztviselőkľől szől'ó LIIL. évi CXCH. törvény

z
Egyes foglalkoztatottjai munka-
vállalói iogvĺszonyban állnak

a munka töľvénykönyvérő|sző|ő2012. évĺ I. törvény

3

Eryéb foglalkoztatásra irányuló
jogviszony (pl. megbízási jogvi-
szonvl

a Polgári Törvénykonyvrő| sző|ő 2013. évi V. törvény

5.3. A koltségvetési szerv szeľvezetĺ felépítése és működése:

Budapest Főváros VIII. kerület|őzsefvátosi Polgármesteri Hivatal szervezeti ábráját a Szerve-
zeti és Műkĺidési Szabályzatának 2. számú melléklete [3. A Polgármesteri Hivatal belső szerve-
zetitagoződása), szeľvezeti erységeinek feladatait a 3. számú melléklete tarta|mazza,

6. Zárő rendelkezés

|elen alapító okiľatot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezze|

egyidejűleg a költségvetési szeľv 2oL4. december 10. napján ke|t, 248/2074 (xil'Iz.) Képviselő.
testületi határozattal elfogadott okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Budapest 2015. februáľ

dľ' Kocsís Máté
polgármester

Danada-Rimán Edina
jegyző

P.H.
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Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének 3. sz. melléklete

Budapest Főváros VIII. keľület
Jĺizsefuárosi Polgármestęri Hivatal

szerv ezeti e gysé geinek

szakmai feladatai

Jóváhagyom:

dr. Kocsis Máté
po1gáľmester

Danada-Rimán Edina
jegyző
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Árra.rÁNo S RENDErrBzÉsBr
1 . A tźmo gatéĺsi pá|y ázatokkal kapcsolatos általános renđelkezések

Az ĺjnkoľm źnyzat źital e||źtandó feladatok megvalósítźsźůlozjelentős kiegészíto anyagi foľ-

rást jelentenek a kül<inböző pá|yázatokon elnyerhető pé,rueszkozok.

Ezek minél szélesebb ktjnĺ és a lehető legnagyobb ĺisszegben tĺirténő elnyerése érdekében

sziikséges a lehetőségek felkutatásaról, apáIyźzatok benyrijtásáról és megvalósításaról szóló

szabáIy o zás elkészítésę.

Minden szerv ezetí egység fe|adata, ho gy :

a) segítse a döntéshozó testÍileteket, szerveket és személyeket a benyújtott önkoľmrínyza-

ti proj ektj avaslatok, ill etve p á|y źuatok felelő s sé gtelj es elb íľálásában,

b) 
^eghuté,,o,za 

a jővźůlagyott projektjavaslatok, illetve páIyźnatok benyújtásanak és

megvaló sításanak terv ezését,
c) s"gít'e a páIyźzatítevékenysé get a páIyázatok Íigyelésében, előkészítésében, kidolgo-

zásźlban,benyujtasábanésmegvalósítasában,
d) apáIyźuatok benyujtástlhoz szfüséges pérungyi foľrás biĺosítása, apźtlyźnat elkészĹ

tése és benyújtasa, valamint a megvalósítás és beszĺĺmoltatás áttekinthető és ellenőriz-

hető módon történjen.

Ennek során biztosítani kell:

a) az önkormźnyzati pétyź,zati tevékenység törvényességét és szabźiyszenĺségét,

b) az önkoľmáĺyzat fejlesztési stľatégiai céljainak megvalósulását, továbbá lehetővé te-

gye
c) 

_külső 
források befogadásával az ĺjnkormźnyzati feladatok maľadéktalan megvalósítá-

sát.
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rÜI.oNos RENDELKpzÉsBr

r. polcÁRMESTERI KABINET
A Polgármesteri Kabinet feladata a polgáľmester/alpolgĺírmesterek tevékenységével kapcsolatos napi
teendők ellátása, a Hivatal irányításából adódó titkaÍsági és kommunikációs feladatok koordinálasa,

ezen beltilkülönösen

. ellátja a polgáľmesteľil alpolgáľmesteri titkaľSági és adminisztrációs feladatokat;
o ľeprezentációs tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat;
o posta kezelésével kapcsolatos feladatokat;
o intézi és koordiná|ja a gazdá|kodási és human teľületet éľintő feladatokat, ideéľtve a testĺileti

és bizottsági ülésekhez kapcsolódó előterjesztések és egyéb, a Polgáľmesteri Kabinet vonat-
kozásában felmerülő feladatok ellátását is ;

o nyilvántartja apolgáľmesteľi utasításokat;
o áttekinti a polgármester/alpolgáľmesterek részére érkezett kĺildeményeket, azokat szígnźůja,

aláírásra előkészíti;
o koordinálja a polgáľmester/alpolgármesterek feladat- és hatáskĺirébę tartozó ügyekben az

ügyintézési tevékenységet;
o áttekinti és véleményezi a polgármesterbezJalpolgáľmesterekhez érkezo bizottsági és képvise-

lő-testiileti előterj esĺéseket, j egyzőkönyveket;
. a képviselő-testtileti tilések előkészítése során biztosítja a szewezeti egységek és a polgtĺľ-

mester/alpolgáľmesterek kĺiz<itti kommunikációt;
o ellátj a a polgármesteri/alpolgáľmesteri fogadóóľákkal kapcsolatos feladatokat;
. szeÍv ezi a polglĺľmester/alpolgármesteľek lakossági kapcsolatait;
. kezeli a polgáľmesteń/alpolgáľmesteľi pľotokoll-listát, ellátja a polgáľmestert/alpolgármestert

érintő protokolláľis feladatokat;
. a szeÍvezeti egységet érintő kozbeszerzésben közremfüödik és adatot szo|gá|tat;
C el|átjaegyes projektek kooľdinációját;
o el]lźúja a Magdolna Negyed Pľogram III. hivatali szintú projektkoordinációját és pénzügyi

menedzsmentjét;
o részt v esz a pá|yźzatfigyeléssel kapcsolatos tevékenységben;
. koordinálja a sajtó részéró| érkező _ a polgáľmestert/alpolgáľmestereket érintő _ megkeresé-

seket, résń.vesz a polgaľmesteri/alpolgĺĺľmesteri interjúk szeľvezésében;
. sajtóÍigyelést végeza polgáľmesteď alpolgáľmestereket és az onkoľmányzatot érintő sajtóhí-

rek tekintetében;
o sajtóanyagokat és háttéľanyagokat készít' összeállítja a kapcsolódó szakmai anyagokat;
o koordinźija, elemzi, aľchiválja az onkoľmźnyzatot éľintő média-megjelenéseket;
. nyomon követi a keľiilet marketingsttatégiájanak kidolgozását;
o ĺlsszeállítja és a címzetĺektészére továbbítja az egyes sajtómegkeresésekkel kapcsolatos saj-

tómeghívókat;
o közreműkodik az egyes rendezvényekhez, sajtótájékonatőkhoz kĺjtődő sajtójelenlét szewezé-

sében, e||átja az igyintézési felađatokat;
. kapcso|atottart az <inkoľmányzati ntézmény-és cégvezetőkkel a sajtómegkeľesések vonatko-

zásában;
o kapcsolatot taľt az írott és elektľonikus sajtóban érdekelt munkatársakkal későbbi média-

megjelenések célj ából;
o javaslatot tesz a kulturális programok nyomtatott foľmában, elektronikus, illetve egyéb úton

történő népszenĺsítése érdekéberl az ĺinkormanyzathon|apjának szeľkesztésével és taľtalmá-
val kapcsolatban, valamint kapcsolatot taľt a helyi újságok és médiumok szerkesztőségével.
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2. JEGYZŐr xa.ľrľBľ
AJegyzői Kabinet a jegyzó közvetlen felügyelete a|átartoző szervezeti egység. Kcjzvetlenül segíti a
jegyzo és az aljegyzó munkáját, e||átja a Hivatal egeszével kapcsolatos jogi, épületiizemeltetési,
személyiigyi és szervezési fęladatokat, ezen feladatkörĺik tekintetében döntésre előkészíti a jegyzti
hatáskörébe tartoző ügyeket. El|átja a Minőségirányítási Rendszer mfüodtetésével kapcsolatos fela-
datokat.
AJegyzői Kabinet vezetoje koordinációs tevékenységet végez és felügyeleti, vezetésijogköre van a
Személyiigyi lroda, Belső EllátáSi Irodą Szervezési és Képviselői lroda, Ügyviteli Iroda tekinteté-
ben, valamint a vonatkoző jegyzoi utasítások szerint a Jogi Iroda tekintetében.

A jegyző és az aljegyz(5 mnkźtjátktizvetlenül segíti a jegĺzőilaljegyzői tĺtkáľnő.ügyintéző, aki:

o Ellátja ajegyzőlaljegyzó feladataival kapcsolatos szervezési és tigyviteli, valamint szükség
szerint cinálló ügyintézői teendőket. Nyilvantaľtástvezetajegyzóla|jegyző munkaköľéhez
kapcsolódó hatĺíridős feladatokľól, figyelemmelkíséri a határidőket. Kezeli ajegyzíSla|jegyző
időbeosztásźúazotutlookNaptarhaszná|atával.

o Ellátja abeérkező napi posta és kimenő levelek érkęztetésével, iktatástxa|,irattźtrozásáva|
kapcsolatos feladatokat.Leírja, szükség esetén e|ókészití, összeállítja ajegyzó kimenő leve-
leit.

o Nyilvant artást vezet a jegyzóhozla|jegyzőhoz érkezett iigyiratokĺó|, aközérđekií bejelenté-
sekről, panaszokľól. Gondoskodik azok ügyintézésre való továbbításáról. Részt vesz a jegy-

zőĺeValjegyzőnekcimzettpanaszos ügyek, lakossági bejelentések kivizsgálásában, és írlĺs-
beli megválaszolásában; kapcsolatot tart az ügyfelekkel.

o Előkésziti a jegyzőilaljegyzői fogadóórákat. Esetenként jegyzőkĺĺnyvet készít a taľgyalások-
ľó1. Gondoskodik ajegyzőla|jegyző ügyfélfogadásán felmeľült Ĺigyek intézéséről. Sziikség
szerint részt vesz a jegyzóil a|jegyzői programokon, helyszíni szemléken.

o KoordináIjaa jegyzőla|jegyzó által kiszignált egyedi ügyeket. Előkészíti ajegyzőila|jegyzői
anyagokat, beszámolókat, előteľj esztéseket.

o Gondoskodik a nyugdíjba vonuló, valamin hiĺség- és jubileumi jutalomban ľészestilő munka-
tarsak kĺiszĺintésével kapcsolatos feladatok ellátásĺáľól.

o E||átjaajegyzőla|jegyző vendégeinek és tigyfeleinek fogadásával, vendéglátásáva| kapcsola-
tos teendőket. Gondoskodik a reprezentáció megszervezésérol, a költségek előírás szerinti el-
szźtmo|ásáről, valamint renđszereziazjegyzoneWa|jegyzőnek jáľó közlĺinyöket, folyóirato-
kat, napilapokat és gondoskodik az esetleges hianyok pótlásaról.

o Részt vęsz aképviselő-testület és az illetékes bizottságok ülésein.
o Felelős alegyzőiKabinet źita|használt gépi berendezések kaľbantaľtásának, javításanak be-

jelentésében, valamint a hivatalvezetőititkźlrság irodaszereinek megrendelésében és kezelé-
sében.

o A Jegyzői Kabinet tekintetében előkészíti a sziikséges személyĹigyi és ellátási jellegű adat-

szo|gáItatásokat, jelentéseket, gondoskodik a munkaidő nyilvantaľtás vezetéséről.
o Közremiĺködik alegyzői Kabinetvezető feladatkĺińhezkapcsolódó titkarsági, iigyviteli fela-

datok e||átásźtban.

2.l.A. Y ezető j ogtanácsos (Jegyzői ľeferens)

2.|.|. e||átja az onkoľmźnyzat peľes és nem peres eljarásaiban a képviseletet, jogerős bírósági
ítéletek végrehajtásĺának kezdeményezését, kivéve az önkormźnyzati gazdasági tĺĺrsasá-

gok feladatai körébe tartoző ügyekben; (1983. évi 3. töľvényeĘri rendelet a jogtanácsosi

tevékenységről 1. $ és 5. $, a polgaľi peľendtaľtásról szóló |952. évi III. tv. 67. $)

2.t.2. e||átja a jegyző á|ta|kiszignált egyedi iigyek jegyzői utasításoknak megfelelő kooľdiná-
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Iását, jogszenĺségének vizsgźiatát, az e|jźľő szakmai szervezeti egységgel kapcsolatot
tart; (1983. évi 3. törvényeĘíĺ rendelet a jogtanácsosi tevékenységről 1. $ és 5. $)

2.t.3. e|Iátjaa jegyzői törvényességi véleméĺyezés megvalósu|ásźhoz szĹikséges Hivatalon be-

lüli jogi koordinációs tevékenységet; (1983. évi 3. tcirvényerejű rendelet ajogtanácsosi
tevékenységről 1. $ és 5. $)

2.|.4. a Hivatal szervezetí egységeinek - az előterjesztések előkészítését is beleértve - a jog-

szabályok helyes a|ka|mazásában segítséget nyújt; (l983. évi 3. törvényeľejű rendelet a
jogtanácsosi tevékenységről 1. $ és 5' $)

2.1.5. együttműködik a Hivatal szewezeti egységeivel a külső és belső ellenőrzések soľán feltźrt
hiányosságok kiküszöbĺilésében. (1983. évi 3. töľvényeľejű rendelet ajogtanácsosi tevé-

kenységről 1. $ és 5. $)

2.|.6. e|Iátjaa képviselő-testületi előterjesztések előkészítői és ügyosztályi jogi szignálást kdve-
tőjogi kontrollját; (19s3. évi 3. törvényerejű rendelet ajogtanácsosi tevékenységről l. $

és 5. $)

2.t.7. a szerződéskötés elnevezésti e\jźrás szerint e|Iátjaa jogi felülvizsgálati feladatokat az on-
kormźnyzatlPolgáľmesteri Hivatal szeruódései tekintetében; (1983. évi 3. tĺirvény-eĘtĺ
ręndelet a j ogtanácsosi tevékenységről 1 6. $).

2.I.8. helyi jogalkotás elnevezésu eljaľás szerint el|átja a kodifikációval kapcsolatos feladatokat,

ľendelet-tervezeteket tarta\maző előterjesztések esetén az előterjesztések készítése elne-

vezésti eljaľás szerint e||eĺtja a képviselő-testiileti és bizottsági előterjesztések jogi szem-
pontú véleményezésével kapcsolatos feladatokat; (1983. évi 3' törvényeľejű rendelet a

jogtanácsosi tevékenységről 1. $ és 5. $)

2.|.9.el|átjaa hagyatéki hitelezői igényekkel kapcsolatos jogi feladatokat a Pénzügyi Ügyosz-
tźtllry aI e gyĹittmiiködve ;

2.1.B. Közblztons á gĺ ľeferens

2.|.|0. e|látjaa törvényben meghataľozoh|katasztrófavédelemmel, honvédelemmel, polgrári véde-

lemmel, hizvédelemmel, lakosságvédelemmel kapcsolatos ĺinkormányzati fe|adatokat,
2.|.n. közremiíködik a polgáľmester katasztľóffü elleni védekezésre való felkésztilési, a védeke-

zési, ahelyľeállítás szakmai felađataiban, valamint a rendvédelmi és honvédelmi feladatok
végrehajtásában,

2.|.I2. feIadata a helyi szintíĺ katasztrófavédelmi feladatok szakszerú ellátásanak elősegítése,

2.t.|3.a felkésztilési időszakbarl tęwezési és szervezési' a védekezés időszakában döntés-

előkészítési és koordinációs, valamint a helyľeállítás időszakában karfelmérési és ellenőr-
zési feladatokat lát el,

2.|.|4. e||átjaa polgáľmester, a jegyző egyedi utasítasában meghatźlrozott feladatokat.

2.2. Jogilroda

Képviselő.testület és bizottságai mĺÍktidésével tisszefiiggő feladatok:
2.2.|. e|Iátja a képviselő-testületi és abizottsági előteľjesztések előkészítői és ügyosztályi jogi

szignálást követő jogi kontľollját;
2.2.2. e|Iátja a képviselő-testĺileti jegyzők<inyvek utólagos jogi kontrollját;
2.2.3. külön felkérésľe a kialakított szakmai koncepció alapulvételével ellátja a Képviselő-

testĹilet rendelet-tervezeteinek jogszabźůy-szerkesztési elveknek megfelelő formába önté-

sét, megszövegezését és elkészítését;
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2.2.4. speciális feladatkĺirökben képviselő-testĹileti előteľjesztéseket készít;
2.2.5. a képviselő-testiileti előterjesztésekkel ö'sszefüggő kéľdésekben jogi álláspontot alakít ki

szóban vagy jogi szakvéleméný készít emailútján.

Hivatalkoordinációs és előkészítő ttirvényességi feladatok:
2.2.6. ellátja ajegyző által kiszignált egyedi iigyek jegyzőiltasítźsoknak megfelelő koordinálá-

sát, jogszeríiségének vizsgáiatź,ĺ, az e|játő szakmai szervezeti egységgel kapcsolatot taľt;

2.2.7. eLlátjaaz onkormányzat és a Polgármesteri Hivata| szęrzőďéses jogviszonyaira vonatko-
zó jogi kontrollt, ide nem éľtve - a jegyzo eltérő írásbeli utasítása hiányában - amegbízá-
sos jogviszonyban dolgozó jogászok (tigyvédek) szeruődés szerinti feladat-ellátási köte-
lezettségének körébe tartoző tigyeket (pi.: szerzodések);

2.2.8. e||átja a jegyzói töľvényességi véleményezés megvalósulásźůloz szükséges Hivatalon be-

ltili jogi koordinációs tevékenységet;
2.2.9. ellátja atźĺrsashźlzak törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat
2.2,10. a Hivatal szewezeti egységeinek - az előterjesztések előkészítését is beleéľtve - a jogsza-

bályok helyes alkalmazásában segítséget nffit; egyĹittmfüödik a Hivatal szervezeti egy-
ségeivel a külső és belső ellenőrzések során feltáľt hianyosságok kiküszöbölésében;

2.2.||. et|átja a ktizéľdekű adatkérések minősítésével kapcsolatos feladatokat, valamínt akozét-
dekű adatkérés teljesítését a Hivata| szervezeti egységeinek bevonásával;

2.2.12. jegyzó felkérése alapjźntésztveszaz ÖnkoľmźnyzatKoza\apitványainak, Alapítványai.
nak tilésein.

Egyéb feladatok:
2.2.13. a szerzóđésktjtés elnevezéstĺ eljĺáľás szerint eILźĄa a jogi felülvizsgálati feladatokat az

Önkoľmrĺnyzatl Po|gźrmesteľi Hivata| szerzodései tekintetében;biztosítja a nemzetiségi
önkormanyzatok törvényes mÍĺködését, íľásbeli előterjesztéseinek előzetes jogi kontľol|-
ját, résn,vesz aztilésen, azon jeLzi amennyiben töľvényséľtést észlel, áttekinti anemzeti-
ségiĺĺnkormáĺyzatokszetződéseit, jegyzókönyveit;

2.2.|4. a nemzetiségi önkormźnyzato|<kal fenntaľtási és használati szerzoďések előkészítése, gon-

dozása, annak mellékleteivel együtt,
2.2.|5. a nemzetiségi onkoľmźnyzatokd<al kötendő egyĹittmÍiködési megállapodások előkészítése,

gondozása,
2.2.|6. belső noľmaalkotás ľendje elnevezésű eljáľás szeľint áttekinti a belső normák tewezetét,

ellátja a belső normák nyilvrántartásáva|, feltöltésével, utasítások, intézkedések rendsze-
resfelĹilvizsgá|atźxa|kapcsolatosfeladatokat;

2.2.17. ellátjaa Polgáľmesteri HivatalSzervezeti és Míĺkĺ'đési Szabályzat módosítźsáva|, napra-
készen tartásźx aI kapcsolatos feladatokat;

2.2.t8. helyi jogalkotás elnevezésu e|jnás szerint ellátja a kodifikációval kapcsolatos feladato-
kat, rendelet-tervezetekettarta|mazó előterjesztések esetén az előterjesztések készítése
elnevezésű eljĺáľás szerint e||źtjaa képviselő-testtileti és bizottsági előterjesztések jogi
szempontú véleményezésével kapcsolatos feladatokat;

2.2.t9. az önkoľmányzatkozbeszeruéseit bonyo|ítő gazdasági tlíľsasággal kapcsolatot taľt fenn.

Feladata aközbeszerzési közreműködőkkel kapcsolatos koordináló feladatok ellátása, in-
tézkedésijogosultság akozbeszerzési és beszerzési ügyekben a Hivatal szervezeti egysé-

gei felé (adatkéľés, tź$ékoztatáskérés stb.), valamint ellátja aYźlrosgazdálkodási ésPéĺu-
ügyi Bizottság döntése alapjan a Hivatal által bonyolított kĺizbeszerzésekkel kapcsolatos
feladatokat;

2.2.20. a szervezeti egységet érintő kozbeszerzésben közľeműködik és adatot szo|gá|tat;

2.2.2|. e||átja a hivatalilonkoľmányzati szerzőđések évenkénti feltilvizsgálatanak <isszhivatali

koorđinálását;
2.2.22. nyilvántaľtja az önkoľmźnyzatilhivata|i szerzodést bizosító mellékkötelezettségeket, ne-

gyedévente javaslatot készit a mellékkötelezettségek érvényesítésére vonatkozóan;
2.2.23 . e||ź.ĺja az a|jegy zł3 egyedi utasításában meghatát ozott feladatokat
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2.3. Személy iigłi Iroda

Fő tevékenysége a jegyzł5 és a polgáľmester munkáltatói jogköréből adódó feladatok ell'źtása.
Tevékenységi kĺĺre: munkaerő biztosítasa, munkaerő-gazdá|koďás, munkaktĺrtervezés, munka-
ktiľ-éľtékelés, az emberi erőfoľrás és a szakismeret fejlesztése, teljesítményértékelés, minősítés,
ösztönzési ľendszeľ mfüödtetése, javadalmazźs, szociális és jóléti feladatok ellátása, munkaügyi
kapcsolatok.

2.3 . | . el l átj a az á||áspáIy azatokka| kapcso l ato s fel adatokat ;

2.3.2. előkészíti akinevezéseket, munkaszerződéseket, továbbá ezek módosításait, átsorolá-
sokat, megállapítj a az illetményeket, pótlékokat, haladéktalanul továbbítja a munka-
ügyi iratokat aMagyar Allamkincstar (MAK) Illetményszámfejtési egységének, és a
munkavégzés feltételeinek biĺosítása éľdekében megteszi a szfüséges tájékoztatást
az énntett belső szervezeti egységek felé;

2.3.3. összeállítja és kezeli aszeméIyí anyagokat;
2.3.4. naprakészen vezeti akiłzszo|gáIati a|apnyi|vántartást, központi adatszolgáltatást vé-

gez a közszolgálati nyilvĺĺntartás adataiból;
2.3.5. munkáltatói igazolásokat állít ki;
2.3 .6. e|Iátja a fegyelmi ügyek megindíüísával kapcsolatos feladatokat;
2.3.7. munkaügyi targyu peľes ügyekben kapcsolatot tart ajogi képviselővel, szfüség sze-

rint adatot szolgźitat, iratbetekintést biztosít, az igyet nyí|vźtntartja;
2.3.8. e|Ienorzi a munkaidő nyilvlíntartásokat, szabadságok kiadását, nyilvrántartja a hiva-

ta|vezetok,tisztségviselők,tigyosztály-éshodavezetőkszabadságát;
2.3.9. e||átja a cé|felaďat kiírásával és a rendkívĹili munkavégzés elľendelésével kapcsolatos

feladatokat, a céljutalom, valamint a tulmunka dijazásanakkifizetéséről intézkedik;
2.3.I0. el|źijaa betegállománrlyal, valamint atáppélu számfejtésével kapcsolatos feladatokat,

továbbítja a távolmaradási jelentéseket a MÁK Illetményszámfejtési egységének, il-
letmény túlfizetés esetén fizetési felszólítást ad ki;

2.3.||. eLlátja az adőnyi|atkozatokkal, valamint az éves adóbevallással kapcsolatos feladato-
kat, tájékoztatja a munkataľsakat, ĺyi|atkozatokat kér be és továbbítja a MAK
Illetményszĺmfej téSi egységének;

2.3.I2. ellátja a taĺsadalombiztosításhoz kapcsoló feladatokat;
2.3.12.|. e||átja a GYES és GYED állomannyal kapcsolatos feladatok, tájékoztatja a

munkatársat az igéĺye|hető ellátásokľól, kiadja a ťlzetés nélküli szabadságot,
annak megszÍinését követően állomanyba helyez,jelent a MAK felé;

2.3.|2.2. a munkatárs kéréséľe a nyugdíjhoz szfüséges szolgálati, illetve jogosultsági
időt megkéri, szfü séges munkáltatói igazolásokat kiállíÜ a;

2.3.I2.3. nyilvantaľtja a Nyugdíjbiztosító jogosultsági idő beszámitásáről' sző|ő hatźro-
zatait;

2.3.|3. működteti a cafeténarendszeľt aKozszo|gáIati Szabá|yzatban foglaltak szerint;
2.3.|3.|. javaslatot tesz juttatások körének meghataľoztsára,tájékoztatja a munkatársa-

kat, biztosítja a cafetéria-nyilatkozatokLeadásźĺt, ahaszná|t szoftver adatokkal
feltölti, jogosulatlan igénybevétel esetén fizetési felszólítást ad ki;

2.3.|3.2. feladást készit a cafetéiajuttatások kifizetéséhez aPéĺ:zagyi ÜgyosĺáIy ń-
szeľe;

2.3 .t 3 .3 . ellátj a az ezze| kapcsolatos ađatszo|gźitatási feladatokat;
2.3 .|4. e|Iátja az egyéb juttatásokkal kapcsolatos feladatokat;
2.3.|5. e|Iźftjaa munkába jáľás költségtérítésével kapcsolatos feladatokat;
f.3.16. e||átja a tanulmányi szeruődés megktitésével kapcsolatos előkészító fe|adatokat, nyil-

vántartja az igénybevett munkaidő kedvezményeket' intézkedik az átvźtllalt tandíj kĹ
ťĺzetésétőI:
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2.3.|7. el|átja a ťlzetés előleg felvételével kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési feladato-
kat;

2.3.|8. ellátja az áI|arri kezességvállalással kapcsolatos nyilvántartási és tájékoztatźlsi felada-
tokat;

2.3.|8.l. ellátja és koordináIja a vagyonnyilatkozat-tételi kotelezettséggel kapcsolatos
feladatokat, felszólít vagyonnyilatkozat tételre, vagyonnyilatkozatokat óriz,
nyilvántart és kezel;

2.3.|8.2. e||átja a minősítéssel kapcsolatos feladatokat, a minősítés határidőben történő
elké szíté sét bizto sítj a;

2.3 .19 . működteti a telj esítményértékelési rendszeľt;
2.3.20. részt vesz a szervezeti célok kittĺzésében' nyomon követi a kiemelt célok leképezését

a v ezetói beszámolók alapj an;
f.3.2|.koordiná1ja a teljesítményéľtékeléssel kapcsolatos vezetői feladatokat, előkésziti a

nyomtatviínyokat, a negyedéves előrehaladási jelentéseket, valamint a teljesítményér-
tékeléseket határidőben bekéri, az értéke|ések eredményét ĺĺsszegzi;

2.3.22. ellátja a juta|mazással kapcsolatos feladatok ellátása, júalmazźsi elvek előkészítése,
munkáltatói dontés tlímogatása a szfüséges kimutatások elkészítésével, jogosultság-
bő| k,lzáĺt foglalkoztatottak sztĺľése, kifizetésľől tĺiľténő intézkedés;

2.3.23. e|Iátja a kitĹintetések adományozásźxa| és címadoměnyozźssal kapcsolatos munkajogi
feladatokat, kimutatásokat készít, javaslatokat bekéľ, az źľradási rendezvény szervezo-
jével kapcsolatot tart és együttműködik;

2.3.24. e||átja a jubileumi és húségjutalommal kapcsolatos feladatokat, eLőkészíti a munkálta-
tói intézkedéseket, egyezteti a munkáltatői átađźst;

2.3.25.létszrímnyi1vántartást vezet, kimutatásokatkészít, ktilső vagy belső megkeresésrę ada-
tot szolgált at a szemé|yugyi nyilvantaľtás adataiból;

2.3.26. e||átja a prémiumévek programban résztvevők jogviszonyával, juttatásaival kapcsola-
tos feladatokat;

2.3,27. e||źújaa közfoglalkoztatottak jogviszonyával kapcsolatos teljes könĺ ügyintézést;
2.3.28. e|Léĺja a továbbképzéssel kapcsolatos feladatokat;
2.3.29. e|Iźtja a jogviszony megszűnésével/megsztintetésével kapcsolatos feladatokat;
2.3.30. e||źt1aa szociális és jóléti feladatokat;
2.3.3l. el|źftja a nyugdíjas k<iztisztviselők tźmogatásával, segélyezésével, kapcsolattartźsával

kapcsolatos feladatokat;
2.3.32. e|Iátja a kegyeleti tĺímogatással kapcsolatos feladatokat,
2.3.33. adatszo|gźitatást teljesít ajándékozáshoz, tinnepi rcndezvények lebonyolításához;
2.3 .34. munkavédelemmel kapcsolatos feladatok el|źńásźIbaÍL közremfüödik;
2.3.35, e||źúja a munkavédelmi feladatokkal jogszeľű e||átásánakbitĺosítását és kooľdinálását

a munkavédelmi feladatokat ellátó köztisztviselővel egyĹittesen, munka- és
útibalesetek nyilvántartását, baleseti ellátást nem igénylő események nyilvantartźyźń'
baleseti jegyzőkĺinyvek k'tźů|ítását, ellenőľzését és továbbítását a MAK
Illetményszámfej tési egységének;

2.3.36. résztvesz a biztonságos munkavégzés és munkafeltételek ellenőrzésében;
2.3.37. e|Iátjaaz esé|yegyenlőség biztosításával kapcsolatos feladatokat.

Polgármesteľ munkáltatóĺ jogkiirének gyakoľlásából adódó feladatok ellátása
2.3.38. afog|alkoztatási jogviszonyban álló alpolgármesteľek jogviszonyával kapcsolatos ok-

iľatok előkészítése, illetmény megźi|apítással, kĺiltségtérítéssel, cafetériával kapcsola-
tos feladatok, valamint egyéb személyügyi feladatok e||é./rźsa,

2.3.39. a Jőzsefvźtosi Közterület-felügyelet és Várostizemeltetési Szolgálat vezetőjének ki-
nevezésével, illetmény megáIlapításával, átsorolásával, kinevezés módosításával, kĺiz-
szolgálati jogviszony megsztintetésévelkapcsolatos feladatok e||źÍása, valamint egyéb
személyügyí fę|adat hivatali koordinálása.
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2.3.40. az önkoľmźnyzati intézméĺyvezetők kcjzalkalmazotti jogviszonyáva| kapcsolatos fe-
ladatok ellátása, páIytuatokkiírása, kinevezés és annak módosítása, illetmény megál-
lapítás, átsoľolás, közszo|gá|ati jogviszony megsziintetése, valamint egyéb személy-
ügyi feladat hivatali koordinálása. Az önkoľmanyzatí intézmények gazdasági vezető-
j ének megbízásźx a|, kjnev ezésével, illefu e a megbizás visszavonásával és a felmenté-
sével kapcsolatos feladatok ellátása.

Eryéb á|ta|ános fe|adatok
2.3.4|. a Polgármesteľi Hivatal személyügyi előiranyzatainak tervezése, havonta likviditási

titemteľv készítése, féléves és év végi beszámoló elkészítéséhez tźĄékoztatás és adat-
szo|gáItatatźsaz[rođatevékenységiköréből'

2.3.42.aziroda tevékenységi köréhez kapcsolódó teljesítés igazolások elvégzése és utalvá-
nyozási jogkĺlr ellátása a vonatkozó helyi szabá|yozźts szerint,

2.3.43. a munkáltatói jogköľ gyakorlásával kapcsolatos munkaügyi tárgyű (1egyzői, jegyzői-
polgármesteri közös) utasítások, szabźůyzatok, rendeletek, illetve ezek mellékleteinek
előkészítése.

2.3.44. munkáltatói döntés előkészítés, feljegyzések készítése, szükség esetén jogi szakvéle-
mény bekérése, munkatársak jogviszonyátéńntő munkáltatóitájékoztatók kiadása,

2.3.45.beszerzési eljarás lefolytatása a SzemélyĹigyi Iroda feIadatkorébetartoző ügyben,
2.3.46. személyügyi, illetve munkajogi taľgyu képviselő-testtileti, bizottsági előterjesztések

előkészítése,
2.3.47. közremfüödés és adatszo|gźitatás a szervezetí egységet érintő kozbeszerzési eljárás-

ban,
2.3.48. Tudásbazison a Személyugyi kĺizlöny mappa karbantartása, nyomtatvanyok frissítése,

infoľmációk, tźlj ékoztatók elhelyezé se,
23.49. álláskeresőktájékoztatása, benyrijtott önéletľajzok nyilvĺántaľtása.
2.3.50. szakmai gyakorlat lebonyolítása tekintetében felsőoktatźsi iĺtézménnyel megállapo-

dás előkészítése, kapcsolattartás a felsőoktatasiintézménnyel és a jelentkezőkkel.
2.3,5 1 . az iroda tevékenységét érintő folyamatok kialakítása.
2.3.52. szervezetet érintően: ź.ŕszervezés előkészítésében, munkaköľök kialakítáSában' mun-

kaköri követelmények meghatarozásźtban való részvétel, munkakĺir téľkép elkészítése,
szeĺvezeti felépítés vźitozása esetén, az ezze| sziikségessé vá|ő intézkedésekben eljaró
szew ezęti e gysé gek táj ékonatźsa.

Kiizfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok
2.3.6I. éves szinten akozfog|a|koztatás iľányelveire, keretszámairateĺvezetetkészít, eloze-

tesen konzultálva a Munkaügyi Központtal
2.3.62. az elfogadott éves keľiileti ktizfoglalkoztatási irányelvnek és a Munkatigyi Központ

által elfogaďott pá|yźzati támogatásoknak megfelelő módon szervezi a keľĹileti köz-
foglalkoztatást

2.3.63. elkészíti a kerületi ľövid és hosszabb távú közfog|a|koztatttsípá|yázatokat, azok vég-
rehajtását nyomon kĺjveti, előkészíti a hatósági szerződéseket

2.3.64. ügyfélszolgá|atot mfüödtet, fogadja a Munkaügyi Központ által kertileti közfoglal-
koztatásrakozvetítettálláskeľesőket, a megfelelő foglalkoztatási helyľe irźlnyítja

2.3.65. e|jar a munkavállalásra jelentkezó á||áskeresők munka-egészségĹigyi alkalmassági
vizsgá|atźnak lebonyo |ítása érdekében

2.3.66. akozvetített személyekĺől havi adatszo|gá|tatástbiztosít a Munkaügyi Kĺizpont ré-
széte

2.3.67. segítséget nyújt a foglalkoztatóknak, pI. páIyźzatok benyrijtasähoz, pá|yénatitźtmoga-
tások igény|éséhez, figyelemmel kíséri ahatźlrozott idejű munkaviszony megszíinésé-
nek idejét
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2.3.68. a Munkaiigyi Kĺizpont eljáľás rendjének megfelelő módon előkészíti a havi elszámo-
lrásokatakeľületifoglalkoztatókadatszolgźitatźsaialapján

2.3 .69 . elkészíti a foglalkoztatással kapcsolatos kötelező j elentéseket,
2.3.70. elkészíti apá|yázatok benyujtásáůloz szifüséges dokumentáciőt, e||źItia apźiyźzatittĺ-

mogatások igényléséhez szfü séges elszámolások előkészítését.

2.4. BeIső ElllÍtási lroďa

Üzemeltetési feladatok:
2.4.|. vezetékes telefonhálózat és végponti elemek iizemeltetése, új igények ügyintézése,

mellékek igény szerint áthelyezése.
2.4.2. vezetékes telefonháló zat a|központjainak Ĺizemeltetése,
2.4.3. mobil telefonok rendszerbentartása, szolgéůtatőval kapcsolattaľtás (+beszeľzés),
2.4.4. kábelteleví zió hźiőzat iizemeltetése,
2.4.5 . irodagépek tizemeltetése (iľatmegsemmisítő),
2.4.6. sokszorosító berendezések iizemeltetése, a szeruődéses kaľbantaľtó céggel való kap-. csolattaľtás
2.4.7. ahívata|i gépkocsik üzemeltetésével, külső-belső tistĺíttatásávallesnétíkai karban-

tartásźxaU, futó- és tewezettjavíttatésőxal, egyéb szerviz-munkakkal kapcsolatos fe-
ladatok irrtézése

f.4.8. egyedi kéľések (p1. polc, záľcseľe) kivitelezése, szeľelése.
2.4.9. a fenti üzemeltetési tevékenységekhez szĹikséges anyagmegvásárlása,
2.4.|0. általános irodaszer megrendelések összeál|ítźsa, teljes bonyolítás,
2.4.| |. bé|yegzo, névjegykíľtya elkészíttetése,
2.4.12. oklevéltaľtók beszeľzésę
2.4.13 . általáno s nyomtatviínyok, megĺendelés, telj es bonyo lítás,
2.4.14. speciĺĺlis nyomtatványokbeszerzése, ktinyvkotészet megrendelése,
2.4.|5. nagy értéku és kis éľtékiĺ tátgyi eszközök beszerzése (bútor, múszaki cikk, anyag és

segédanyag, szerszám, stb.),
2.4.16. napilapok, folyóiratok megrendelése, nyilvántartása, kiadókkalfolyamatos kapcso-

Iattartás, számlak ügyintézé se,

2.4.|7.hivatalircptezentáciőbeszerzése,kiosztása,nyi|vántartása
2.4.|8. ME-35 Eredményességet méľő mutatószrímok kezelése az iszeme|tetési csopoľt

tevékenységétérintőadatgyújtésiésadatszolgá|tatásifelađatok
2.4.19.ME-26 Gondnoksági feladatok e|látása elnevezésrĺ eljaľás szeľinti źnl-szo|gá|tatási

igények nyilvantart ásáva| kapcsolatos feladatok
2.4.20. készlet-nyilvántaľtasi, valamint a bevételezett kész|etek kezelésével kapcsolatos

felađatok
2.4.2l. vezetékes telefonhálózathívőszám' végpontok nyilvĺántaľtása, faxvonalak nyilvan-

tartása
2.4.22. mobil előfizetések nyilvántaľtása,
2.4.23. vezetékes telefonok kĺiltségeinek (magĺĺn és hivatalos) nyilvríntaľtása, a számlák on-

line k<jvetése
2.4.24. a PIN-kódos telefonálás bevezetésévelkülső szerződó féllelvaló kapcsolattaľtás,
2.4.25. a telefonos PIN-kódok kezelése'
2.4.26. a meglévő mobil telefonok költségeinek figyelése, nyilviántaľtása, a telefonokkal

kapcsolatos iigyintézés,
2.4.27. gépkocsik adminisztrációja, futás kilométeľ, í:zemarryag fogyasztás, költségek nyil-

v źntartása, száĺľl/lźk ellenőrzé se'
2.4.28. a Hivatal beľendezési és felszerelési tźrgyak' épülettartozékok nyilvźntartása a

Pérungyi Ügyosztállyal kĺizĺisen, Ieltźtozás előkészítése, lebonyo|ítása, az ađatok
feldolgozása,aPéĺ:zťlgyiÜgyosztá||ya|közösen,
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2.4.29. selejtezés előkészítése, lebonyo|ítása, az adatok feldolgozása' a Pénzigyi Ugyosz-
táI|ya| köz<ĺsen,

2.4.30.rakttlrkeze|és,raktámyilvźntartás,vonalkódosbevezetése,
2.4.3|. a Hivatal központi épiiletének, és telephelyeinek takarítása_ szerződótt partnerrel,
2.4.32. rovar- és féregmentesítés megrendelése' megszervezése'
2.4.33. rendezvények, bizottsági- és testĹileti ülések feltételeinek biaosítása,
2.4.34. egyéb ünnepek megĹinneplésének előkészítése, lebonyolítása tĺĺľs szervezetekkel

egyĹittnrúkĺĺdve,
2.4.35.arendezvényekkeI kapcsolatos beszerzések (virág, koszoľú, étel,ita|, kellékek, stb.

megvétele),
2.4.3 6. oklevelek előkészítése
2.4.37 . helyiség éúrenďezés, berendezés, előkészítés, hangosítás biĺosítása.
2.4.38. munkahelyi meleg étkeztetés és büfé feltételeinek biztosítása, kapcsolattartás aszer

ződ(i céggel
2.4.39. a napi ütemezett és az ad hoc személy- és teheľszállítások elvégzése, elvégeztetése,

(britormozgatási és költöztetési feladatok)
2.4.40. hivatali gépkocsi-haszná|at engeđé|yeztetése magáncéIilhasznźlatra
2.4.4I. Üzemeltetési csopoľt feladatköľébe :ĺartoző számltk kezelésével kapcsolatos felada-

tok (érkeztetés, telj esítés igazolás előkészítése)
2.4.42. számlareklamációval és a pénzügyi teljesítésekkel kapcsolatban felmerült problé-

mĺĺk megoldása,
2.4.43. ellátmany-kezelési feladatok
2.4 .4 4. szemé|y szál l ítási fe ladatok bizto s ítása (gépkocsiv ezető)
2.4.45. poľtaszolgálat feltigyelete, fegyveres őrzési feladatok ellátásanak megľendelése
2.4.46. infoľmációs táblĺĺk (névtáblĺák) fľissítése
2.4.47 . lift üzemeltetése, kaľbantaľtása
2.4.48. aHivatal źůtalhasznált épületekben lévő helyiségek - előzetes felmérés alapjtn_ ja-

vítási munkáiľa vonatkozó éves kaĺbantartási terv elkészítése
2.4.49.javítási munkak épületen belül; ide értve a külső irodáinkat is, kis karbarÍartás, a le-

hetséges külső közreműkö do megbízása, kiviteleztetés'
2.4.50. klíma rendszerek Ĺizemeltetése' szakcéggel való kapcsolattartás,
2.4.5|. viz-, csatomaľendszerek iizemeltetése, karbantartása, felújítása,
2.4.52. elektromos há|őzat uzemę|tętése, kaľbantartása, a szęrződéses karbantaľtó céggel

kapcsolattaľtás
2.4.53 . lámpatestek bérlése
2.4.54. az épületek kĺ!ľĹili jaĺda, parkoló takantása, télen csúszásmentesítés, hó eltakarítás,
2.4.55. köziizemi és egyéb szźlm|źk folyamatos ellenőrzése,
2.4.56.kivitelezéshezpénzugyif edezetbiztosíttatźsa,
2.4.57. a munka vźila|kozásba adásakoľ a kivitelező alkalmasságivizsgźiata,
f.4.58. a munkfü pénzligyi fedezetének vizsgálata, az eset|egesen sziikséges eljárások le-

folyatása (pl. bizottsźĺgi elł5terjesztés) akozbeszerzési referenssel egyiittmfüödve
2.4.59. vagyon és épületbiztosítás
2.4.60. nagy értékű és kis éľtékĹĺ targyi eszközök beszerzése,
2.4.6l. kulturális feladatok e||átása és rendezvények lebonyolítása, valamint keľĹileti kitĺin-

tetések źúadésa tekintetében szükség esetén aJőzsefvźlrosi KöztĺsségiHazakNonp-
rofit Kft.-vel töľténő együttmfü<idés,

2.4.62. hivatali feladatellátást szolgáló vagyon (ideértve a gépjźrmuveket is) biztosításával,
kárľ enđezésével kap csolato s ügyek e||átása,

2.4.63. kiküldetés költségeivel, illetve saját gépkocsi hivatali célú használatáva| kapcsolatos
feladatok ellźtása,

2.4.64. a szęrvezeti egységet éľintő kozbeszerzésben közreműk<jdik és adatot szo|gźitat és a
műszaki taľtalom elkészítése
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Közteriilet-felügyelettel kapcsolatos feladatok vonatkozásában:

2.4.65. e||átja a közteľület-feltigyelet felađatellátásźtt szolgźió gépjáľművekkel kapcso-
latos üzemeltetési és karbantartási feladatokat (naponta e||enőrzi, hogy a gépjáľmrĺvek meg-
felelnek-e a forgalomban tĺiľténő Észvétel feltételeinek, indítónaplóban indítja és adja ki a
szo|gá|atbavezénye|t jáľmiiveket,kezeliamenetleveleket)
2.4.66. a kerékbilincsek és jáľművek karbantartása
2.4.67. közterĺilet-felügyelők egyenľuhájanak és egyéb kiegészitó felszeľeléseinek beszeľzé-
se, nyilvántartása, tárolása, kiosztása

Informatikai feladatok:

A Polgáľmesteri Hivatal szĺĺmítástechnikai rendszerével kapcsolatban:
2.4.68.azinf otmatikaihźůőzatiizemeltetése,fejlesztése

2.4.68.|. üzemeltetni a LAN-WAN há|őzatot
2.4.68.2. segítség nyujtás ahá|őzat źta|akitásźtnak, továbbfejlesztésének teľvezésében a

felhasználói igények előzetes felmérésével és rendszerezéséve|, a vfuhatő ter-
helés me gh atétr ozélsźn a|;

2.4.68.3. a külső szźi|ítő źita| készített rendszeľdokumentĺĺciót kezelése, a változások
folyamatosan nyomon követése, a há|őzaton töľténő módosítasok dokumentá-
lása.

2.4.68.4. folyamatos há|őzat felĘyelet, a rendelkezésre álló eszkĺjzĺik (hźiőzat feltigye-
leti szoftveľ) segítségével nyomon követni ahźiőzati eseményeket.

2.4.69. Hardver beĹiemelés és bővítés
2.4.69.I. ahá|őzati eszkĺĺzĺik, számitőgépek és periférifü üzembe á||itása
2.4.69.2. ahá|őzati kiszolgálók telepítésének figyelemmel kíséľése és infoľmációgffités

a későbbi problémamentes üzemeltetés érdekében;
2.4.69 .3 . kliens gépek telepítése, csat|akoztatása a hźůőzathoz;
2.4.69.4. peľifériák, nyomtatók, szkertnerek, multimédia eszkozök, esetleges mágnes-

szalagos adattarolók üzemeltetése
2.4.7 0. rendszer adminisztráció és integľáció

2.4.70.I. javaslat téte| arra, hogy milyen komponensekkel (ideéľtve a szervereket, klien-
seket és peľiférifüat) lehet a felhasználók igényeit legjobban kielégíteni;

2.4.70.2. konfigurálja ahá|őzat szerveľeit, illetve segítséget nyújt a k{ilső szállítóknak
ezen szo|gźitatźs teljesítésében, kidolgozza a kliensekľe vonatkozó telepítési
irányelveket;

2.4.70.3. annak meghatáľozása, hogy mely alkalmazésokat kell lokálisan, illetve kĺiz-
pontilag telepíteni megvizsgálva mindkét lehetőség előnyeit és háftányaít;

2.4.70.4. felhasználói jogosultsági koncepció kidolgozása,
2.4.70.5. a szerveľek adminisztľźůása,konfigurálása

2.4.7|. operációs rendszerek és felhasználói szoftverek kezelése
2.4.7I.I. telepíti afe|használó gépén az álta|ahaszná|t, az illetékes személy(ek) által

jóvĺáhagyott operációs rendszereket és felhasznźiői szoftvereket;
2.4.7|.2. kialakítja és a felhaszná|ői igények szeľint bővíti az t$ fe|használők teljes in-

duló kliens-köľnyezetét, beleéľtve a jogosultságok kiosztását a szĹikséges
rendszerekhaszná|atához'afe|vételtaze|e|<ttonikuslevelezőrendszerbe,atiír-
teriilet kiosztását és a megfelelő könyvtźtrszerkezetek létrehozását;

2.4.7l.3. folyamatosan figyelemmel kíséri a Megrendelőnél hasnźůt operációs rendsze-
rek és standaľd szoftverek új verzióinak megielenését, elemzéseketkészítaztlj
veruiők bevezetésének lehetőségéľől illetve szĹikségess égétő|;
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2.4.7|.4. szükség esetén pľóbatelepítéseket végez, felderíti aÉgi és azt$ verziók között
esetleg előforduló kompatibilitási problé mźů<at, kül<lnös tekintettel a kĹilönbo-
zőverziőkegyidejűhaszněiatźnakbuktatóiľa;

2.4.71.5. egy-egy t$ vetziő fĺissítéséről hozott döntés esetében megtervezi az éúéilrás

forgatókcinyvét;
2.4.7l.6. a mźr meglévő termékek új verzióihoz hasonlóan e|végzi az eddig még nem

haszná|t új szoftvereszkĺizök bevezetés előtti tesĺelését is, tapasztalataiva|
ttlmo gaťv a a bevezetés t ő| hozott dönté st;

2.4.7I.7. a nem jogtiszta szoftverhasznźiatot rendszeresen je|zi és töľekszik a jogtiszta-
ság biztosításiĺľa.

2.4.7|.8. ľendszeresen biztonsági másolatot készít a felhasználók szervereken tarolt
adataírőI, igény esetén visszaallít egyes fájlokat e másolatból;

2.4.7|.9. megfervezi a mentési stľatégiát és minden kiszolgáló esetében meghatźrozza a
mentések gyakoriságát és körét;

2.4.7I.10. speciális funkcionalitású (pl: banki átuta|źst végző) munkaallomások esetén
gondoskodik kliens-oldali adatok mentéséről is, amennyiben a fe|hasznáIő ezt
igényli.

2.4.7 2. adatbazis adminisztráció
2.4.72.|. Amennyiben az adminisztráciőhoz szükséges infoľmációk rendelkezésre á||-

nak telepíti, üzemelteti és karbantartja adatbazis-szoftvereit;
2.4.72.2. kĺjzreműkĺiđik az a|ka|mazások iizemeltetéséhez elengedhetetlen adatbĺízis-

fej l estési é s felĹigyeleti e szköz<ik kiv á|asztÁsában, telepíté s ében é s admini szt-
rárciőjában;

2.4.72.3. a részletes rendszerteľv alapján igény esetén véleményezi az adatbázis ťlzikai
modelljét;

2.4.72.4. a fe|használói kĺivetelmények a|apjźn meghatźrozó módon kĺjzreműködik az
adatbazisokat érintő hardver-konfiguľáció (processzor-aľchitektura, hźnértá-
rak,hźiőzat, adatbiztonsági eszközök, stb.) kiválasztásában, ezekkel összefüg-
gésben véleménye zi a bervhźzási teľvet;

2.4.72.5. amennyiben a szükséges informáciők ręndelkezésre állnak közreműködik az
adatbźľ;ist befolyásoló operációs rendszerek paĺamétereinek meghatározásźr
ban, konťrgurálásában és beállításában;

2.4.72.6. közľemfüĺjdik az Infoľmatikai Szabźůyzat kialakításában, és résťĺ vesz a vo-
natkozőbiztonságielőírásokbetaľtásában,ésbetartatźlsában;

2.4.7 3. felhasználói támogatás
2.4.73.I. A felhaszná|őítámogatás az infoľmatikai rendszeľ használóinak történő segít-

ség nyújtás a felmęľĺilő napi problémák megoldásával.
2.4.7 4. fe|hasznźiői helpdesk

2.4.74.l. a haľdver hibák azonosítása, a hibás gép továbbítása a garanciźÍ nyujtó a|vái-
Ia|koző fe|é,

2.4.74.2. minden meghibásodott eszköz - (pl.: monitor, nyomtató), amelynek javitása
szźmítőgép szervizęs ismeretekkel nem megoldható _ továbbitása a szakszer-
vizfe|é,

2.4.74.3. a helyszínen megoldható rendellenes haľdver mfüödések kezelése (pl.: pat-
roncsere),

2.4.74.4. a szoftverhibák azonosít.ĺsa (p1.: kézi ađatbźzis indexelés, registľy állítás), és
j elzése a SzźlIIítő fe|é,

2.4.74.5. a helyszínen megoldható szoftveľ hibák kezelése (pl.: paľaméterezés,lijratele-
pítés),

f.4.74.6. tĺirekszik afe|használók támogatásĺĺra problémáik megoldásával kapcsolatban,
2.4.75. a Polgĺĺľmesteri Hivatal informatikai ľendszeľével kapcsolatban tizemeltetés, a ľend-

szer fejlesztése.
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2.4.7 6. telefonkönyvek (online is) aktualizáIása, karbantaľtása,
2.4.77. infoľmatikaitargyÚ testtileti, bizottsági előteľjesztések készítése, a hataľozatokvég-

rehajtása,
2.4.7 8. informatikai proj ektek előkészítése, lebonyolítása,
2.4.7 9. infoľmatikai stratégia készítése és karbantaľtása,
2.4.80. a GISPAN ľendszer bevezetése, iizemeltetése, karbantartása, a folyamatos fejleszté-

si, igazítási feladatainak e||źúźsa, e gye s nyilr'ántartásainak fr issítése,
2.4.8I. eszkĺjzbeszeľzések lebonyolítása, koordiná|asa(á|t.közbeszerzési eljárás keretében).
2.4.82. ĺlnkoľmányzati,hivata|i feladatok infoľmatikai, szárnítástechnikai támogatása,
2.4.83.a szźtmitźstechnikai rendszer üzemeltetésével ĺisszekapcsoltan diszpécser szolgá|at

működtetése,
2.4.84. felhasználói igények a|apjźndigita|izźiások, nagy méretű anyagok nyomtatása,
2.4.85. a hivatali belső Intranet fejlesztése, kaľbantaľtása,
2.4.86. inteľnet elérhetőség és alkalmazással kapcsolatos tevékenységek,
2.4.87 . a há|őzat fej lesztésben, menedzselésben való részvétel,
2.4.88. fogyóeszkĺizĺik, kellék beszeľzések ügyintézése,
2.4.89. szátmítźstechnikai eszközök karbarúartásávalkapcsolatos tigyintézés,
2.4.90. folyamatos segítségnffitás a felhasználők részére szoftver a|ka|mazások, számítás-

technikai problémák tźn gy źlb an,
2.4.9|. meglévő és új, bevezetendő a|ka|mazások felhasználóinak oktatasa.

onkoľmanyzat honlapjával kapcsolatban:
2.4.92. az érintett szewezeti egységek kéréséľe kĺizéľdekű adatok honlapon történő kozzété-

telében való közľeműkcjdés kĹilönös tekintettel azinformźtciós önĺendelkezési jogró|
és az infoľmáciőszabadságról sző|ő 2011. évi CXII. törvényben foglalt kĺjzéľdekii
adatok vonatkozásában,

2.4.93. bizottsági és képviselő-testiileti ülésekľől készült jegyzőkönyvek, bizottsági és kép-
viselő-testiileti döntések wwwjozsefuaľos.hu honlapon töľténő kijzzététe|ének tech-
nikai-informatikai segítése,

2.4.94. a megielentetni kívlĺnt hivatali infoľmációk átalakítása megfelelő foľmáfumba (első-
sorban pdf) és feltöltése,

2.4.95. a honlap taľtalmi kaľbantaľtása a telefonkönyv szinkľonizá|ásavonatkozásában,

Térfigyelő, távfelügyeleti és közteľiilet-felügyeleti rendszergazdai feladatok:

2.4.96. Térfigyelő rendszeľľel kapcsolatos infoľmatikai feladat:

2.4.96.r.

2.4.96.2.

2.4.96.2.

2.4.96.3.
2.4.96.4.

2.4.96.s.

A rendszergazda végzt a t&figye|ő rendszeľ műszaki és számítástechnikai be-
rendezéseinek, egyéb eszközeinek folyamatos felügyeletét és hibaelhárítását;
Feladata a rendszer minden elemének (kĹiltéri és központi eszközök, szźmítőgé-
pek, monitorok, vezéľ|ők,há|őzati eszközök, sztinetmentes tápegység, klímabe-
ľendezések) beszerzésével, karbantartásával kapcsolatos ügyintézés, folyamatos
kapc s o lattaľtĺís a szo l gált atő lb eszźt||ító cégekkel ;
A rendszer koaxiális és optikai vezetékes, vďamint vezeték nélkĹili átviteli há-
|őzatźnak feliigyelete, kapcsolattartás a telepítő és kaľbantaľtó cégekkel;
A rendszeľ felhasználóinak adminisztráciőja, folyamatos támogatás, oktatás;
A térfigyelő működtetéséhęz szfüséges ľendszerbeállítasok (időszinkľon, rogzí-
tés, kamera iizemmóđok (preset pozíciők, pásztázás, őqźlrat, PTZ, videofalak)
szfüség szerinti egyedi beállítások elvégzése;
E s etenként a r o gzített e semények kezelése, mentés e, ar chiv á|ása;
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2.4.96.6. Fejlesztés (mint például a jelenleg folyó bővítés, átalakítás) soľán aktiv részvé-
tel a projekt lebonyolításában, kapcsolattartźs a szo|gáltató és az uzeme|tętő iL-
letékes szervekkel;

2.4.96.7. Kapcsolattaľtás és tigyintézés külső szervezetekke|, tźtrsasházakkal a kültéľi
eszközök (kamera, vezeté|<hźiőzat, arÍenrla, stb.) engedé|yeztetesével, üzemel-
tetésével kapcsolatban;

2.4.97. Kozigazgatási kameľfü és a képeket fogadó, feldolgozó egység feladatai

2.4.97.|. Ellátja akozigazgatasi kamerźk., az allhoz kapcsolódó átviteli rendszer, a moni-
tor szoba és a kapcsolódó technika műszaki és informatikai felügyeletét és kar-
bantartását" a hibaelhárítást ;

2.4.97.2. Bővítés esetén intézkedik abeszerzésľe, telepítésre.

2.4.98. Távfeltigyeleti ľendszerľel kapcsolatos feladatok

2.4.98.|. A riasztő távfeliigyeleti rendszeľ minden múszaki elemének (központi vevőbe-
rendezés, rádiós vevő, antenna, szánítőgép) folyamatos felügyelete, kaľbantaľ-
tĺĺsa, hibaelhźmtás;

2.4.98.2. A Ĺívfeltigyeleti tigyfelek adatainak kezelése, adminiszĹrációja, aclatok rogzíté-
se a kĺizponti ľendszerben;

2.4.98.3. Ügyfél bekötés esetén kapcsolattaľtás a telepítőkkel, beá|Iítás és felprogľamozás
a kĺizponti vevőközpontban;

2.4.98.4. A távfelügyeleti események listáinak napi ellenőrzése (hiba, betĺirés, tesztjel).
2.4.98.5. Ügyfelekkel való kapcsolattaľtás, kiértesítés hiba esetén, adategyeztetés, ese-

ménylista készítés és szolgáltatás;
2.4.98.6. Az önkormányzati objektumok rendszeľes ľiasztó karbarltartásanak feltigyelete,

kapcsolattaľ&ís a kaľbantaľtó céggel;
2.4.98.7. A rendszeľ eszkĺizeinek nyilvántaľtása,|eLtźr;
2.4.98.8. A kiépített |épcsíĺhźzi kamerarendszer míĺszaki felügyelete, kaľbantaľtása, hiba-

elháľítás. A kamera rendszeľből töľténő mentés esetén ľészvétel és segítségnyúj-
tás a rendőrségnek.

2.4.99. Beléptető és egyéb rendszerekkel kapcsolatos feladatok

El|átja a beléptető rendszer, a Paľkolás-üzemeltetési Szolgálat jegykiadó automatáira telepĹ
tett segélyhívó ľendszer, a háľom téren felszerelt hangos kamerfü és a Budapesti Közlekedé-
si Központ forgalomirĺínyító kameráinak képét továbbító rendszeľ felügyeletét,karbantartźr
sát és a szfüsés szerinti hibaelháľítást.

2.5. Szervezésí és KépvÍselői lroda

2.5.I. a Képviselő-testület és bizottságai Ĺilésének előkészítése' megszervezése: szewezeti egy-
ségek tájékoztatása az tilések időpontjĺáľól, esedékes napirendek ĺisszeállítasa, meghívó
elkészítése,postázási és pótpostlĺzási feladatok elvégzése,

2.5.2. azld,lés lebonyolítása: forgatókönyv elkészítése, szfüséges adminisztráciőbiztositása,
2.5.3. az iilések anyagainak hangkazettájábőIjegyzőkönyvi kivonatok, jegyzőkonyvek készíté-

se, érintettek felé töľténő továbbítása,
2.5.4. bizottsági és képviselő-testiileti ülésekľől készült jegyzőkonyvek, valamint bizottsági és

képviselő-testĹileti d<intések mint adatok szo|gá|tatása a wwwjozsefuaros.hu honlapon
töľténő kö zzététe| céIj ab ő|,
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2.5.5. sZMsZ alapjźn az előterjesztések, meghívó, jegyzőkonyv beköttetésre előkészítése,
2.5.6. az e|készitett jegyzőkönyv kontrollja, annak továbbítása a jogszabá|yban meghatźlrozot1

szervel<hez,
2.5.7. rendeletek kihiľdetése, és továbbítasa a jogszabźiybanmeghatěrozott szervekhez,
2.5.8. folyamatos kĺjzremfüödés a bizottsági ülések előkészítésében, hangfelvétel készítésében,

illetve kivonat és jegyzőkönyv készítésében,
z.5.9. a helyi rendeletek jogtarba történő felvezetése, amelynek hatalyosítasa testĺileti ülések

után szfüség szerint folyamatosan történik. A jogtĺĺron keresztii| a hatźiyos helyi jog-
anyag minden szewezetí egység számźra egységes szerkezetben elérhető a
T:\INormfü\Rende1etek mappában,

2.5.|0.a|ejárt képviselő-testĺileti hatźrozatok begffitése, amelyből havonta elkészíti apo|gár-
mesteri tájékońatőt.

f.5.1I. a képviselői kérdésekkel, valamint interpellációkkalkapcsolatos hivatali feladatok el|źtá-
Sä'

2.5.72. szükség szeľint egyéb előteľjesztések készítése, illetve levelezés bonyolítása a polgármes-
ter, a jegyző, illetve aza|jegyző á|ta| átadott anyagokban

2.5.I3. bizottság źúruhźzotthatáskönĺ döntéseiről szóló előterjesztések készítése félévenként,
2.5.|4. ügyfelek részére rendeletek kiadása,
2.5.| 5. hitelesített kivonatok kiadása,
2.5.|6. a nemzetiségi önkoľmźnyzatok munkájanak segítése, testiileti üléseinek jegyzókönyvezé-

si feladatai, és az ellhez kapcsolódó adminisztľatív feladatok ellátása megbízźsi szerzó-
déssel foglalkoztatott munkav źi|a|őn keľesztiil,

2.5.17. szakmai segítségnffitás anemzetiségi cĺnkoľmányzatok jegyzőktinyvezési és egyéb fela-
datihoz,

2.5.|8. a nemzetiségi önkormźnyzatok testiileti üléseiről készĹilt jegyzőkönyvek jegyzői törvé-
nye s s é gi kontrollra el őké szítés e, tov źlbbitźlsa a j e gy ző r észér e,

2.5.19. a nemzetiségi <inkoľměnyzatok testületi üléseiről készült jegyzőkönyvek továbbítása az
illetékes Koľmányhivatal részére.

2.5.20. a Keľtileti Érdekegyezteto Tanács iilésekľe, vezetoi értekezletekĺe, tisztségviselői megbe-
szélésekľe jegyzőkonywezető biztosítása, tovźtbbá a rögzitett hanganyagból jegyzők<iny-
vek készítése,

2.5.2I. a Hivatal terembeosztásának a Microsoft outlook a|ka|mazásávaltöľténő vezetése,
2.5.22. a képviselő-testiileti és bizottsági ülések, valamint egyéb rendezvéĺyek esetén gondosko-

dik aľľól, hogy az ülés/rendezvény helyszínéül szolgáló teľem ajtaja arendezvény idejére
nyitva legyen, valamint köteles azu|éslrendeméĺy végén a terem ajtajátbezárni,

2.5.23. rendezvények szervezése:
2.5.24. közmeghallgatás szervezése, lebonyolítása
2.5.25. képviselők, külsős bizottsági tagok vagyonnyi|atkozatával kapcsolatos tevékenység,
2.5.26. képviselők részére hivatalos küldemények postazás a a záĺt fakkba,
2.5.27. képviselők, külsős bizottsági tagok tiszteletdíjával kapcsolatos teendők ellátźsa,
2.5.28. a képviselők testiileti munkában, illetve abizottsági tagok bizottsági munkában töľténő

r észv ételének folyamato s figyelemmel kí séré s e
2.5.29. aszervezęti egységet érintő közbeszerzésben közľemfüĺidik és adatot szo|gáItat.
2.5 .30. bizottsági elnĺikĺĺk titkáľsági feladatainak ellátása,
2.5.3I. abizottsági elnökök tevékenységével kapcsolatos napi feladatok e||átása,
2.5.32. abizottsági elnökĺik postájanak kezelésével kapcsolatos feladatok e||átása,
2.5.33. abizottsági elnökĺjk részére étkezett kiildemények áttekintése, szignálása, aláírásra töľté-

nő előkészítése,
2.5.3 4. bizottsági elnökĺik fbgadóóráival kapcsolatos feladatok ellátása,
2.5.35. a Képviselői Irođa recepciós feladatainak e||átása,
2.5.36. a képviselők, kĹilső bizottsági tagok és a szervezeti egységek közötti kommunikáciő biz-

tosítása'
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2.5.37. Képviselő-testület és bizottságainak üléseivel kapcsolatos kézbesítői feladatok ellátása'
2.5.38. képviselők, ktilső bizottsági tagok postĺájával kapcsolatos feladatok ellátása (igény sze-

rint)
2.5.39. a képviselők fogadóórájźwal kapcsolatos feladatok ellátása (igény szerint)
2.5.40. a képviselők szźlmźratechnikai és egyéb adminisztratív segítség nyújtása,
2.5.41. a hivatal szewezeti egységei részéte történő fenymásolás (központi fenymásolóban)'
2.5.42. testvérvarosi kapcsolattaľtásľa vonatkoző szewezési feladatok ellátása.

2.6. Ügvitelí Iľoda

2.6.|. A Magyar Posta Zrt. źtlltal kézbesített, a Főpolgármesteri Hivatalból és a Koľmányhivatal-
ból éľkezett un. ,,ľövid utas'' kiildemények átvétele a postai jegyzék és a kézbesítőok-
many szerint,

2.6.2. az L|n,,,rövid utas'' küldemények kézbesítése a Főpolgríľmesteri Hivatalba és a Koľmány-
hivatalba,

2.6.3. abeérkezett küldemények érkeztetése, és átadása a szervezeti egység részére aziratkeze-
lő ľendszerből kinyomtatottérkeztető lista a|apjźn, vagy szigná|ási jegyzék alapjan ikta-
tásraátadás,

2.6.4. a Hivatal szewezeti egységeitől érkezett
(posta útján' ,,ľövid utas'', belső posta),

2.6.5. a postĺĺn feladandó téľtivevényes és ajanlott levelek ragszámna| t<jľténő ellátása, majd a
ragszámos és ktizĺĺnséges levelekĺől az elektronikus felaďőjegyzék elkészítése,

2.6.6. a szervezeti egységek egymásnak kiildött iratainak źúvéte|e, éľkeztetése' és átadása az
fuatkezelő rendszeľből kinyomtatott éľkeztetési lista a|apjźn, vagy szignáIási jegyzék
a|apj an iktatásra źúadás,

2,6.7. az iktatásra átvett anyagok iktatása _ a beérkezés napján de legkésőbb az azt kovető
munkanap - az elektronikus iratkezelő rendszeľben (iratokat e|őzményezi, ellźtja iktató-
szźmma| és egyéb azonosító adatokkal, csatolja vagy szďe|i az iratokat), előadói ívben
tt!ľténő továbbítasa a szetv ezeti egységek felé,

2.6.8, az elektronikus iľatkezelő rendszer adatbázisanak folyamatos nyilvántartása és aktua|izźy
lása,

2.6.9. azigyiratok tigyiľatpótló alapjan irattárbő|,hatfuiďőból töľténő kiadása _ azIratkezelési
Szabá|yzatban meghatáĺozott hatĺĺľidőn belül _ és a kiadás tényének ľögzítése az elektľo.
ni kus ir atkeze|ő ľendszerben,

2.6.10.ahatánđő-nyilvĺĺntanás vezetése az elektronikus iratkeze|ő rendszerben, az erÍe kijeltilt
tigyiratok határidőbe helyezése, és az a|<nń|is hataridőben lévő ügyiratok tovźtbbitása az
vgyiÍltézó|ł|öz,

2.6.ll. az irattźrban elhelyezett anyagokľól napľakész nyilvántaľtás vezetése az elektronikus
ir atkeze|ő rendszeľb en,

2.6.|2. az e|intézett ügyiratok _ azugyintéző az ügyirat |ezárásźtra vonatkozó ügykezelői felada-
tainak e|végzése, és az elektronikus iratkeze|ő rendszeľbenazirattározástényénekrogzí.
tése utĺĺn - átmeneti irattźlrbahelyezése azirattźri tételszámnak megfelelően,

2.6.13. az átmęnęti iľattaľban lévő, de még nem selejtezhető ügyiľatok áthelyezése a Központi
Irattáĺbaazirattźtritételsziímnakmegfelelően,

2.6.14. az júmenęti és Közpoĺtl Irattźnbzur elhelyezett ügyiratok szakszeľíĺ táro|ásźľ:ő| töľténő
gondoskodás,

2.6.15. az évenkénti selejtezés előkészítése és végľehajtása,
2.6.16. a Hivatal ktir-, fej- és névbélyegzőinek nyilvántaľtása, éves feliilvizsgálata, bélyegzők se-

lejtezése a Belső Ellátási Irodávď együttmfüĺidve,
2.6.|7 . a minősített iratok kezelése a hatályos anyagi jogszabźiyok alapjźn,
2.6.|8. a Hivatal Iľatkezelési Szabźůyzata és az irattáĺi terv elkészítése a szervezeti egységekkel

töľténő egy eztetés a|apjźn,
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2.6.19. aszeÍvezeti egységet érintő kozbeszerzésben közľemfüödik és adatot szolgá|tat.
2.6.20. Budapest VIII. kerülęt teľĹiletén belül a Hivatal szervezeti egységei által előkészitettkéz-

besítendő küldemények kikézbesítése a cimzettek részére,
2.6.2|. a VIII. keľület teľületén kívül eső de állandó kézbesítési feladatok e||átźsa - kiemelten a

Személyiigyi Iroda és a Pénzügyi Ügyosztá|y á|ta| küldendő iratokĺa vonatkozóan-, illet-
ve stirgős iratok kézbesítése,

2.6.22. a Budapest Főviĺľos Kormĺĺnyhivata| VIII. Kerületi Hivatala hatáskörébe tartoző eljtxá-
sokhoz szükséges és a Hivatal őrzésében lévő ügyiratok átadása a KeľĹileti Hivatal részé-
rc és az ezze|kapcsolatos egyĹittmiĺködés.

3. BELSO ELLENoRZÉSI IRoDA
A belső ellenőrzés független, targyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek
célja, hogy az onkormányzat, a Hivatal és a helyi nemzetiségi önkormányzatok működését fejlessze
és eredményességét nĺivelje, a célok elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és mód-
szeresen éľtékeli, illetve fejleszti az e||enőrzott szewezet irányítási és belső kontrollrendszerének
hatékonyságát.

A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére, kül<ĺnösen a
költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhaszná|ásának és elszámolásának, va|amint az
eszk<iz<ĺkkelésforľásokkalva|őgazdálkodásnakavizsgźtlatźtra.

A belső ellenőr bizonyosságot adó ellenőrzési és az á||anháztaľtásért felelős miniszter á|ta|kozzétett
belső ellenorzési standardokkal ĺisszhangban lévő tanácsadási tevékenységen kívül más tevékenység
végľehajtás ába nem vonható be.

A belső ellenőrzés feladata:
3.1. elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollľendszerek kiépítésének, mfüödésé-

nek jogszabályoknak és szabá|yzatoknak való megfelelését, valamint mĹĺk<iđésének
gazdaságos ságźlt, hatékonyságát és eľedményességét,

3.2. elemezni, vizsgálni a renđelkezésre álló erőfoľľásokka| va|ő gazdá|kođást, a vagyon
megóvását és gyaľapítását, vaLarrlint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók
valódiságát,

3.3. avizsgáIt folyamatokkal kapcsolatbanmegá||apításokat, következtetéseket és javasla-
tokat me gfo ga|mazll a ko ckźzati tény ezok, hi ányo s ságok megsztinteté s e, kiküszöbö -

lése vagy csökkentése, a szabźůytalanságok megelőzése, illetve feltĺáľása éľdekében,
valamint a költségvetési szerv mfüödése eredményességének nĺivelése és a belső
kontľollľendszerek j avítása, továbbfej lesztése érdekében,

3.4. nyilvlíntaĺtani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések a|apjan megtett intéz-
kedéseket,

Tanácsadó tevékenység keretében ellátandó feladatok külĺinösen:
3.5. vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizs-

gál.atźtv a|, ko ckźzatźnak b ec slésével,
3.6. pénzugyi, tźltgyi, informatikai és humaneľőforľás-kapacitásokkal való ésszenĺbb és

hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanác sadás,
3.7. avezetőség szakértői támogatása akockźnatkezelési és szabá|yta|anságkezelési rend-

szerek és a teljesítménymenedzsment rendszeľ kialakításában, folyamatos továbbfej-
lesztésében,

3.8. tanácsadás aszewezeti struktúrlĺk raciona|izźt|ása, a változásmenedzsment terĹiletén;
3.9. konzultáció és tanácsadás avezetés részére aszervezeti stľatégia elkészítésében;
3.l0. javaslatok megfogalmazása a kĺĺltségvetési szerv miĺködése eľedményességének nö-

velése és a belső kontľollľendszerek javítása, továbbfejlesztése éľdekében, a költség-
veté s i szerv b el ső szab áůy zatainak taľtalm źú' szerkezetét i l lető en.
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3.11. éves bontásban nyilvántaľtást vezętni a külső ellenőľzések javaslatai alapján készült
intézkedési tervek végrehajtás ańI a kialakítoĺ elj árási ľend szerint.

4. vÁRoSFEJLEszTBsl És ľoÉľÍľnszl ÜGYosZilÁLY
Az igyosztá|yvezeto _ egyben foépítész - irźnyításáxa| e|Iátja az keľületi önkoľmĺányzat építésugyi
feladatainak előkészítését, közľemfüödik a polgármester hatáskciľébe utalt építéstigyi eljarások le-
folytatásában. A keriiletfejlesztési projekteket előkészíti és koordinálja, szakmailag felügyeli a pro-
j ektben résztvevő szęrv ezeteket, fi gyel i a pźiy ázati lehető ségeket.

4.I. Főépí.těszi Iroda
4.1.I. A helyi önkoľmányzat építéstigyi feladatźxal kapcsolatos döntések előkészítése, közre-

műktldés a polgáľmester feladatkö,rében felmeľülő építésügyi feladatokban
4.|.f. a kerĹilet helyi építési szabá|yzatźnak és telepiilésrendezési terveinek előkészítésével, fe-

lülvizsgálatával <jsszefüggő feladatok ellátása
4.|.3. nyilvántaľt źlst vezet a településrendezési eszközökľől
4.|.4. gondoskodik ahatá|yos településľendezési eszközöknek az <lnkoľmányzat honlapján tcir-

ténő kozzétételéről
4.I.5. tźtjékoztatást ad a hatályos telepiilésrendezési eszközcikben foglaltakľól, ennek keretében

javaslatot tesz a telek beépítésének feltételeire a teleptiléskép és az épitészeti örökség
nregóvásával és minőségi alakításával kapcsolatbarr

4.|.6. szakmai konzultációt biztosít a 4.I.5, pontban meghatározott kĺivetelmények teljesítése
érdekében

4.7.7. e||átja a Ktizponti TeManácsot a helyi építési szabá|yzattal kapcsolatos információkkal
4.1.8. segíti a helyi épitészeti- miĺszaki tervtanács miĺködtetését, gondoskodik az ezze| ossze-

fiiggő nyi lvántartás vezetéséľől
4.|.9. e|Iźújaaz önkoľmźnyzatkulturális öľökség védelmével kapcsolatos feladatait
4.1.l0. előkészíti az önkormtnyzat helyi építészeti éĺtékek védelmével kapcsolatos szabáIyozá-

sát, figyelemmel kíséľi aĺnak éľvényesülését, gondoskodik az azokka| összefiiggő nyil-
váĺtartás vezetéséről

4.|.I|. előkészíti a keriilet teľületén létesíthető ľendeltetések körét és a ľeklámok elhelyezéséľe
vonatkozó követelményeket meghat ározo önkoľmanyzati dtintéseket

4.|.12. előkészíti a polgĺĺľmester településképi bejelentési eljárással, telepiilésképi véleménye-
zéssel, valamint településképi kötelezéssel kapcsolatos állásfog|alźsát

4.1.|3. előkészíti a kerületben közterĹileten, illetve közteľiiletrő|látsző módon elhelyezendő mú-
vészeti alkotásokkal kapcsolatos dĺjntéseket

4.|.|4. résztvesz a keľület településpolitikai, településfejlesztési, teleptilés üzemeletetési és az
ingatlanvagyon-gazdéikodási programjanak elkészítésében, egyeztetésében, továbbá az
ágazati koncepciók kerĹiletet érintő részeinek összehango|ásábanés véleményezésében

4.2.15. aszervezeti egységet érintő kozbeszerzésben közremíĺköđik és adatot szolgźitat
4.2.|6. a szewezeti egységben keletkezett szerzőďések esetén előkészíti szakmai és a pénzĹigyi

teljesítés ígazo|ást

4. 2. Vdrosfejlesztési lroda
4.2.|. Telepiilésfej lesztési stľatégia kidolgozás a, szahnaí feltigyelete
4.2.2. Településfejlesztési projektek előkészítése és szakmai képviselete (p1: EUB Il,

Palotanegyed közlekedés és közterĺilet fejlesztés, Józsefuáľosi pályaudvar fejlesztése)
4 .2.3 . P áIy źnatťĺgyel és sel kapc so lato s feladatok ell átása
4.2.4. PáIyźnatok előkészítése, pźiyázatírás, pľojektmenedzsment _ szfüség szerint együttmĺĺ-

ködve a Hivatal más szeľvezeti egységeivel
4.2.5. Teleki téľi piac fejlesztésének projektszintíĺ szakmai felügyelete
4.2.6. Részvétel a turisztikai stratégiai fej lesztések kidolgozásában
4.2.7. Rév 8 Zrt. szakmai felügyelete azűjonrtan induló pľojektek esetén
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4.2.8. Részt vesz a hivatalon belüli terĹileti és települési infoľmációs rendszerek kialakításábarl
és szakmailag felügye|i az ágazati részeket--egyiittműk<idve a hivatal más szervezeti egy-
ségeivel (téľinformatika)

4.2.9. a szervezeti egységet érintő közbeszerzésben kĺizľeműkĺidik és adatot szolgá|tat
4.2.|0. a szervezeti egységen keletkezett szerzőđések esetén elkészíti a szakslai és a pénziigyi

teljesítés igazolást

5. G AZD 
^LKoDÁsI 

ticyo szľÁr,v
Azadottszakágazathoztartoző feladatokat összefogó szewezeti egység, melynek fuźnyítőjaésveze-
tője az ügyosztályvezeto. Azugyosztźůyvezető szervezi és ellenőrzi azigyosztály munkáját.
Altalános feladatkĺire az önkormźnyzati vagyonnal va|ő gazdálkodás jogszabályoknak megfelelő
gyakorlásĺának biztosítasa, az önkoľmźlnyzat részesedésével működo gazdasági tĺĺľsaságokkal illetve
egyes ĺĺnkoľmanyzati költségvetési szervekkel való kapcso|attaĺtźs.

5.1.
5.1.1. Közteľiilet haszná|atihozzájáĺu|ássokkal kapcsolatos feladatok e||źtása
5.|.f. Taľsashazi felújítási pźiyźľ;atokkal kapcsolatos feladatok ellátása
5. 1.3. onkoľmányzati fulajdonosi hozzźtjárulásokkal kapcsolatos feladatok
5.1.4. Ingatlanvagyon nyilvántartás vezetése, kezelése
5. 1.5. Iť1ilhźnas, helyi támogatĺíssal kapcsolatos iigyintézés
5.1.6. A vagyongazdálkodással megbízott gazdasétgi tlírsaság feladat e||átásáva| kapcsola-

tos szerződésének kezelése, a feladat ellátás ellenőľzése aszerződésben foglaltak' és a
hatályo s j o gszab á|y i ľendelkezések alapj ĺĺn

5.l.7. A Kisfalu Józsefuaľosi Vagyongazdá|kođő Kft. számláinak ellenőrzése, teljesítés-
igazolás elkészítése amegbizási szeruodésben foglaltak teljestilése ftiggvényében

5.1.8. A szewezeti egységen keletkezett szetzőđések esetén a teljesítés ígazo|ás elkészítése
5.l.9. Az á||amhazÍartźsrő| szóló töľvényben megfogalmazott, az irźnyítő szerv feladatkĺir-

ének gyakor|źsźútoz sztikséges hatáskĺiröketazirźnyítő szerv ezenszervezeti egysé-
gen keľesztü||átjael a Józsefuiĺľosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgálat és a Józsefuáľosi
Varosiizemeltetési Szolgálat tekintetében, apéluugyi-gazđasági ellenőľzés kivételével

5.1.10. Tulajdonosi jogkörből eredő feladatok kooľdinálása az önkoľmźnyzatitulajdonú gaz-
dasági tĺĺrsaságok tekintetében

5.1.1 1. A szervezeti egység feladatait érintően közbeszerzési eljarásokban és kozbeszerzési
éľtékhatáľt el nem éróbeszerzési eljĺírásokban való ľészvétel

5.I.|2. ĺzvj Teleki téri piac tizlethelyiségeinek hasznosításával kapcsolatos feladatok ellá-
tása

5.1.13. Corvin Sétany Program |ezáĺáséxa| kapcsolatos feladatok koorđinálása

5.2.

5.2.I. Az cinkormźnyzatkizrárólagos tulajdonában á||ő gazdaságitáĺsasźryok vonatkozásá-
ban a feladat ellátás körében szakmai támogatás binosítása, abervhźzásokhoz kap-
csolódó koordinációs tevékenység ellátása, a megvalósulás iizemeltetői szemponfu
nyomon kö,vetése

5.2.2. A fiĺtési ľendszerek üzemeltetésével tisszefiiggésben azintézményekkel és szakcé-
gekkel (Főv. GazmiĺvekZrt. és az RFV Kft.) kapcsolattartás biztosítása

5.2.3. Parkolás iizemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
5.2.4. Paľkolóhely megvá|tźlssal kapcsolatos feladatok ellátása.
5.2.5. Közreműködés a forgalomtechnikai eljríľásokban.
5.2.6. Utca névtáblák cseľéje,pőt|ása,t$akbeszerzésére, elhelyezésére vonatkozó felada-

tok ellátása.
5.2.7. Zöldfeliiletekkel, zĺĺldteruletekkel kapcsolatos feladatok ellátása.
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5.2.8. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokellátása.
5.2.9. K<jzút nem kozlekedési célú igénybevéte|éhez szĹikséges fulajdonosi hozzájaru|bsa|

kapcsolato s feladatok elLźtźsa.
5,2.|0. onkoľmányzat źita|kötött áttalanos vagyon- és felelősségbiaosításra vonatkozó

szerzőďésekkel ĺjsszefüggő feladatok ellátása.
5.2.|1. Aszervezeti egység feladatait érintően közbęszeruési eljarásokban és kozbeszerzési

éÍté|úatart el nem étőbeszerzési eljarásokban való közreműkĺidés.
5 .z.I2. Egyéb vĺíľostizemeltetéssel ĺisszefüggő Íbladatok ellátása.
5.2.13. ĺzuj Teleki téri piac üzemeltetéséből eredő fenntaľtói feladatok ellátasa.

6. PENZÜGYI ÜGYoSZTÁLY
Az adott szakágazathoztartoző több irodát ĺisszefogó szervezeti egység, melynek irányítőjaés veze-
tiĺje az tigyosztályvezető. Azĺj;gyosztźlyvezető szewezi és ellenőrzi azigyosztály munkáj át, azigy-
osńá|yvezetőnek koordinációs tevékenysége és felügyeleti jogköre varla Költségvetési és Péluugyí
Felügyeleti lroda, Számviteli és Pénzügyi Iľoda, Adóügyi Iroda tekintetében.

6.1. KöltségvetěsÍ és Pénziigli Feliigleleti lľoda:
6.1.1. a helyi szabźůyzat ďapulvételével a keľületi kciltségvetési koncepciőhoz adat és infor-

máció bekéľése, a bekiildĺĺtt adat és információszo|gá|tatźs szakmai felülvizsgálata,
koncepció tervezet összeállításą testĹileti előterjesztés elkészítése,

6.|.2. átmeneti, ideiglenes gazdá|kodasľól szóló rendelet-tervezete|készítése,
6.|.3. Fővárosi Önkormĺĺnyzat és keľületi önkoľmźnyzatokat osztottan megillető bevételek

forrasmegosxási ľendelet-tervezet szakmai felülvizsgálata, Képviselő-testiilet véle-
ményezéséhez előterjesztés és hatźlrozat elkészítése, elfogadását ktĺvetően hatrĺľidőben
Fővaľosionkoľmrĺnyzatnakahatátozatmegküldése,

6.l.4. a helyi szabá|yzat alapulvételével a központi költségvetési támogatás igénylése, a
szo|gźůtatott adatok ellenőrzése, kertileti szinttĺ ĺisszesítése és továbbítása, évente az
Aht.-ban rogzitett időpontokban a költségvetési támogatások felülvizsgá|ata (lemon-
dás, pótigénylés) a kiadott szabźůyzatban foglaltak figyelembevételével, analitikus nyil-
vántartasa,

6.l.5. éves költségvetési beszĺĺmoló elkészítéséhez a kĺjltségvetési támogatások kerĺileti szin-
tÍí e l szĺĺmoltatása, el számolása,

6.|.6. kciltségvetés tervezés előkészítése a helyi szabá|yzatban foglaltak alapulvételével,
6.|.7. iĺtézmények költségvetésitervezetének feltilvizsgá|ata, javitása, Polgĺáľmesteri Hiva-

ta| és az onkormĺĺnyzat kĺiltségvetési tervezetének elkészítése a Hivatal belső szerve-
zetinekközreműködésével,

6.1.8. keľiileti kĺiltségvetési terv elkészítése (testtileti előteľjesztés, rendelet-tewezet),
6.l.9. éves költségvetési rendelet elfogadása után aKGR pľogľammal a kĺiltségvetési nyom-

tatványok kitĺiltése Hivatalľa és onkormźnyzatra, azintézmények felé intézkedés, ki-
tdltött nyomtatványok, jóvláhagyott előiľányzatok ellenőrzése, javítása,

6.1.10. Polgáľmesteri Hivatal és az onkormányzat jóvĺĺhagyott kdltségvetési előirányzatainak
szervezeti egységenként való részletes (kieme|t eloirźnyzatonként és ľovatonként)
feldolgozása, szeÍvezeti egységek kiéľtesítése, a Hivatal egységes feldolgozása kĺiny-
velésľe t<iľténő átadźsa,

6.l.11.költségvetési és végľehajtási rendelet többszĺlri móđosításának elkészítése a helyi
szabá|yzatbanfoglaltakÍigyelembevételével,

6.|.12. költségvetés módosító rendelet elfogadása utźln az éľintett intézmények és Hivata]
belső szervezeti egységeinek éľtesítése a módosításról, a jóvahagyott e|őfuźnyzatok-
ról, valamint könyvelésrę töľténő átadása,

6.|.I3. kerületi és intézményenkénti - költségvetési szerkezeti bontásban-ktiltségvetési elői-
r źny zatok analitikus nyilviántartása,

6.I.1'4. költségvetési szeľvek, gazđasági taľsaságok, Polgáľmesteľi Hivatal jóvahagyott kĺilt-
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ségvetési e|őfuányzata a|apján a likviditasi ütemterv bekérő elkészítése, majd az adat-
szolgálrtattls után a keriileti szinttĺ likviditási ütemterv elkészítése, annak havonkénti
keriileti szintű összesítése,

6.1.15. kerĹileti pénzmaľađvány és költségvetési rendelet tervezęt elkészítése, feldolgozása
intézmérlyenkéntaszabá|yzatbanfoglaltakfi gyelembevételével,

6.|.I6.keľiileti totzsađattźrl nyilvántartás (tv-i előírás), a|apítő okiratok, módosítások beje-
lentése a Mák felé,

6.|.17. költségveĹési szervek bankszámlanyitásaival, megszüntetéseivel kapcsolatos intézke-
dések, áfa ktiľbe való bejelentés,

6.1.18. nemzetiségi önkoľmanyzatok költségvetési és átmenti gazdá|kodásráľól szóló hatĺĺro-
zatainak, költségvetési koncepciójának és ktĺltségvetési hataĺozatának ellenőrzése. ,a
nemzetiségi önkormĺínyzatok elemi koltségvetésének elkészítése, a költségvetés mó-
dosításara vonatkozó határozati javaslatok, jegyzőkĺinyvek pénzügyi-költségvetési
szempontból töľténő ellenőrzése, az írásbe|i előteľjesĺések előzetes pénzĹigyi fedezet
igazo|ása

6.|.|9. a nemzetiségi <inkormányzatok költségvetési beszámolóinak készítésável kapcsolatos
feladatok ellrźúása'

6.|.20. nemzetiségi ĺlnkoľmanyzatok jegyzőkonyveinek pénzügyĹkĺiltségvetési szempontok
szerinti ellenőrzése, az írásbe|i előterjesztések előzetes pénzügyi fedezet igazo|źsa

6.|.21. nenrzetiségi önkonnárryzatok pá|yźzatinak benyujtásához, szoveges-szakmai ę|szá-
mo lásĺĺhoz se gítsé g nyúj tás, telj es kĺ!ľĹĺ pénnlgy i feladatel l átás,

6.1.22. a kĺiznevelési törvényben meghatźrozott KIR rendszerhez péľľ;ugyi adatszolgáltatás
teljesítése,

6.|.23. költségvetési szervek részére az önkoľmźnyzati támogatás leutalása szabźt|yzat sze-
rint,

6.1.24. intézményi, feléves, éves szöveges besziámolók elkészítése előteľjesztés formź!ában,
6.|.25. a költségvetési szervek, gazdasági taľsaságok gazdá|kodásanak figyelemmel kisérése,

elemzések készítése, j avaslatok készítése,
6.1.26. köItségvetési szervek és gazdasźlgi társaságok ľészére péĺlnigyi, k<iltségvetési segít.

ségnyújtás,
6.|.27. nem rendszeres juttatások és ktilső személyi jellegrĺ juttatasok, megbízási szeľződések

bérszámfejtése, elnyert pźt|yźzatokhoz kapcsolódó személyi jellegtĺ juttatások szźm-
fejtése, egyéb juttatások' váitoző bérek számfejtése, egyeztetése a sziĺmviteli nyilvrín-
taľtásokkal, feladása a Mĺĺk felé. A kifizetésekről év végi adőigazoIäsok kiađása, jö-
vedelem igazolások kiadása,

6.|.28. vezetó részéróI átruházott hatĺĺskĺlrben ellenjegyzési jogköľ, valamint bankszĺímla felet-
ti a|áír ás j ogo sultság gyakoľlása, v agy kiadmĺĺnyo zźs gy akor|ása,

6.|.29. testiileti-bizottsági előterjesaések készítése, véleményezése pénzügyi-költségvetési
szempontból,

6.1.30.szabá"|yzatokkészítése,al<tualizźtlása.
6.I.3|. hagyatéki pénziigyek intézése, kĺiztemetés nyilvántartása, utalása,
6.| .32. gondozási díj akkal kapcsolatos ügyintézés,
6.1.33. jóvźhagyott kĺiltségvetési ľendelet megküldése a költségvetési szerveknek és gazda-

sági társaságoknak, az elemi költségvetési bekérő elkészítése,
6.|.34. adatszo|gélltatásban, információszo|gáItatźlsban kĺizreműködés,
6.I.35. ÖNBcľĺ és az ebr 42. rcndszer folyamatos figyelése, Pénnigyi TJgyoszta|yta vonat-

kozó adats zo|gá|tatás,
6.1.36. nemzetiségi önkoľmanyzatok elemi költségvetésének rĺigzítése a KGR rendszerben,

6.|.37.költségvetés az önkormányzat hivatalos honlapján tĺjrténő megjelenítéséről gondos-
kodás,

6.1.38.kĺiltségvetési felügyeleti szervi tĺímogatások anďitikus nyilvrĺntaľtásának vezetése,
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egyeztetése a kciltségvetési szervek gazdasźryi vezetőive|, a szémvite|lel a helyi szabá-
lyozásban foglaltak megfelelően'

6.1.39. a nemzetiségi önkoľmźnyzatok vonatkozásában az átmeneti gazdá|kodásról szóló ha-
tźrozatijavaslat, kĺiltségvetési koncepciő péluugyi költségvetés részétképező hataľo-
zati javaslat'eredeti költségvetésről szóló hattlrozatijavaslat és a számszaki melléklet
elkészítése a nemzetiségi önkoľmĺĺnyzatok elnökeivel együttmfüödve,

6.|.40. nemzetiségi önkoľmrĺnyzatok pénztigyi-gazdasági feladataival kapcsolatos feladatok,
6.I.4|. tinkoľmányzati és Polgláľmesteľi Hivatali gépkocsik Ĺizemanyag norma elszámolással

kapcsolatos felađatok,
6.l.42. kiküldetési rendelvény a|apjanvégzett elszámolások és annak rögzítése a KIR ľend-

szerben,
6.l.43. ľendszeres illetmények, személyi jellegu megbízási dijas szerződések analitikus nyil-

vántartásźnak vezetése' nem rendszeres és külső személyi juttatások nettó ĺisszegét
Árta|maző analitikus kimutatások készítése,

6.I.44. cafetéľia keretében kiťrzetett juttatások KIR renđszerben töľténő feladása
6.l.45.a kerékbilincseléssel és kdzteriilet feliigyelettel kapcsolatos bankfoľgalmi ügyintézői

feladatok e||átása
6.|.46. a keľékbilincseléssel és köZteľület felügyelettel kapcsolatos bevételre vonatkozó PEK

anyagok és egyedi utalások elektronikus megküldése a közterület feltigyeleti ügyosz-
tálynak

6.|.47. a kerékbilincseléssel és közteľiilet feltigyelettel kapcsolatos megrendelések, kötele-
zettségv źllal ások nyi lvántaľtás a

6.1.48.a keľékbilincseléssel és közteľület felĹigyelettel kapcsolatos szám|ák ľögzítése, utal-
vĺĺnyrendelet kiállítása

6.l.49. a kerékbilincseléssel és kdzterület felügyelettel eszkĺizeinek leltźnozásában va|ő rész-
vétel

6.l.50. a keľékbilincseléssel és kĺjzteľiilet felügyelettel kapcsolatos főkönyvek analitikak
egyeztetése.

6.2. Suźmvitelí és Pénziigłi lroda
6.2.l. a Polgármesteri Hivatal' az Önkoľmźnyzat és a nemzetiségi ĺinkormźnyzatok jogsza-

bályi e|őírások szerinti számviteli rendjének kialakítása,
6.2.2. az onkormányzat szĺĺmviteli kĺinywezetése (főkönyvi és analitikus), előzetesen kon-

tírozott bevételek és kiadások ellenőrzése,
6.2.3. éves sziímszaki kĺiltségvetési beszámoló elkészítése, ĺinkormányzat vonatkozźĺsában

a MÁK felé'
6.2.4. havi, negyedéves, éves egyeztetések, év végi éľtékelések e|végzése,
6.2.5. költségvetési szeľvek havi, éves szźtmszakj beszámolóinak felülvizsgáIata, el|eni5rzé-

se, j óváhag y ása a KGR rends zerben,
6.2.6. zárszámadás készítése,
6.2.7 . egyszenĺsített éves beszámoló elkészítése és kozzététe|e,
6.f.8. havi pénzforgalmi és negyedéves mérlegielentés készítése (onkoľmányzat) a MÁK

felé,
6.2.9. beruhlázási statisztikai j elentések készítése,
6.2.|0.|elttnozás, selejtezés megszervezése, bonyo|ítása, tátgyi eszkĺizök, készletek analiti-

kus nyilvĺĺntaľtásrínak v ezetése,
6 .2. I |. átmenetil e g szabad pélue szkö zök lekötése,
6.2.12, a Hivata| belső szervezeti egységeinek havonta nyujtott pénzfogalmi adatszo|gá|ta-

tás, il l. egyedi igények a|apjźn adatszo|gźitatás,
6.2.13. pénztĺĺľosi feladatok e||átásaaz onkoľmányzat, a Polgĺíľmesteri Hivatal és a nemzeti-

ségi önkormźnyzatoktekintetében,va|utapéĺlzilfuľal kapcsolatos feladatok ellátása, be-
vételi utalványľendeletek és kontírlapok elkészítése,
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6.2.14. az önkoľmźnyzat és a Hivatal bérfeladásának elkészítése, kontítozása, kötelezettség-
vállalás és teljesítés,

6 .2.I 5 . Hivatali, ĺinkoľmányz ati, ťlzetési szám|ák bank szerelése,
6.2.16. źúadott pétueszkozök, tiímogatások analitikus nyilvántartása, e\szátmolások figye-

lemmelkísérése,
6.2.17 . munkáltatói kölcsön (lakásépítési és vásáľlási) nyilvlĺnt arttĺsa,
6.2.|8. bejĺivő átutalasos szźm]ák iktatasą utalvanyrendelet elkészítése, pénzügyi ľendezése,

kötelezettsé gvállalásho z tov źlbbitźs,
6.2.19. szociálpolitikai segélyek nyilvantaľtása, utalása, a kapcsolódó költségvetési tlímoga-

tások leigénylése,
6.2.20. helyi és fiata|hźzasok lakásépítési támogatás nyilvántartása és ügyintézése,
6.2.2|. kapcsolattaľtás a kcinywizsgálókkal, banksziĺm|avezető hitelintézette|, iĺltézmények-

kel és egyéb szervezetekkel,
6.2.22. helyiség-lakás óvađék, bérleti jogviszony megváltás, kĺizterület foglalás, egyéb ve-

vők, anďitikus nyilvántartása, szźmlázása, hátralékosokľólkimutatáskészítése az ille-
tékes szervezeti egységek ľészére, külcinböző fizetési felszólítások kĹildése,

6.2.23 . költségvetési fedezetek igazo|ása, éľvényesítés'
6.2.24.pá|ytzatokbenýjtásahozadatszo|gźtltatés,
6.2.25. tĺáľsosztályok részére ill, a költségvetés teľvezéséhez adatszo|gá|tatás, sztikség esetén

közręmfüĺjdés a költségvetés elkészítésében,
6.2.26. vezető részérő| átr:vhźzott hatiísktirben uta|vźnyozás, ellenjegyzés gyakorlása, teljesíté-

sek igazolása,
6.2.27. felhata|mazott személyek bankszámla feletti a|áírásjogosultság gyakorlása, utalások-

nálbanki a|áírő'
6.2.28.tarsashĺzaknak nyujtott felújítási támogatások utalás előkészítése, visszatérítendő

tiímogatás, kölcsĺin nyi|vźntartźtsa, igazolások kiadása. Hátľalékosokĺól kimutatás ké-
szítése a szervezeti egységek részéte.

6.2.29. Polgĺírmesteri Hivatal a|ka|mazottjai rész&e kifizetett fizetéselőlegek analitikus nyil-
vźntzľtźsa, MÁK feladas készítése. Igazolások kiadása,

6.2.30. Coľvin-Sétány Program, a Teleki téľi piac, a Jőzsefvźnosi Egészségugyi Szolgálat
komplex fejlesztése projektekkel kapcsolatos és az egyéb projektekkel kapcsolatos
pénzngyi feladatok e||átźsa,

6.2.31.EU-s páIyazatok elszĺĺmolásával kapcsolatos feladatok, kapcsolattaľtás a Rév8Zľt-vel.
A tervezett e|őirźnyzatok felhasználásrĺnak analitikus nyilvántartása,

6.2.32.Áĺa 1cintoľm arryzités Hivatala) és ľehabilitációs (Hivát aI) hozzź$árulás bevallásainak
elkészítése.Pá|yźzatokhoz szfüségestartozásokľa vonatkozó igazolások beszetzése,

6.2.33. negyedéves, féléves, háromnegyeđ éves és éves szöveges tájékoztatás készítése a Hi-
vatali és az önkoľmźnyzati kĺiltségvetés teljesítéséről,

6.2.34. negyedéves, féléves, háromnegyed éves és éves számszaki tájékoztatás készítése a
Hivatal, az önkoľmźnyzatí és a költségvetési szervek költségvetésének teljesítéséľől,

6.2.35. Eu-s (MNP III és egyéb ) páIyźzatok analitikus nyilvántaľtása, kapcso|ődő szerzódé-
sek kötelezettség nyilvántartásba vétele, kapcsolódő szám|ák és egyéb kiÍizetések ik-
tatása, utalványrendelet és kontíľlap elkészítése, a szźtm|źk és kapcsolódó anyagok el-
lenőrzése,főkĺinyvi kĺinyvelése, a tźlmogatások leigénylése illetve abban való kĺjzre-
miiködés,

6.2.36. teľmészetbeni juttatások és reprezentáciős kiadások analitikus nyilvántartása,
6.2.37 . szerzódések, kötelezettségvállalások analitikus nyilvántaľtása,
6.2.38. előirźnyzatok kontírozása, kĺinyvelése' egyeztetése
6.2.39. Kisfalu Kft. bonyolításában végzett feladatokľa jóváhagyott e|ófuźnyzatok felhaszná-

lásanak analitikus nyilvántaľtása, főkĺinyvi könyvelése, koordinálása a Kft-vel kdtött
szerzodésben meghatározott kereteken belül, ĺinkormányzati vagyonnyilvrĺntaľtás
egyeztetése a vagyonkateszteľrel, lakás-helyiség analitikus nyilvantaľtással,
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6.2.40. Ct-Ecostat integrált rendszeľben törzsállomány kaľbant artźtsa,
6.2.4|. bírságok, építési igazgatásikövetelések analitikus nyilvántartása,
6.2.42. bizottsági, testtileti előterj esztések készítése,
6.2.43.tárgyévi nyitási és zálrási könyvelési feladatok az ĺjnkoľmányzat esetében,
6.2.44. záľszámadźlshoz, I. félévi és negyedéves beszĺímolóhoz táb|azatokĺisszeállítasa,
6.2.45. analitikák vezetése, főkönyvi kĺinyveléssel történő egyeztetése a szźlm|arendben meg-

hatétrozottakszerint,
6.2.46.önkormĺĺnyzathoz taftoző állami hozzájźlĺu|ás számla és munkáltatói ktjlcsön

a|szám|a számviteli kĺinywezeté se,
6.2.47. éves számszaki kĺlltségvetési beszámoló elkészítése a Hivatal vonatkozásában,havi

és negyedéves jelentések, beszámolók elkészítése,
6.2.48. nemzetiségi önkoľmányzat beszźtmolóinak összeállítása, a kötelező ana|itikus nyil-

vántaľtások vezetése, főkĺinywel töľténő egyeztetése,
6.2.49. nemzetiségi önkoľmlínyzatok pénzťorga|mi jelentés és negyedéves mérlegjelentés

összeállítása a MAK felé,
6.2.50. nemzetiségi önkormĺínyzatibankok szerelése, nemzetiségi bankok és pénztźtrakkontĹ

rozása' könyvelése,
6.2.5|. nemzetiségi önkormányzatok bevallásainak elkészítése, NAV felé megkü|đése, ezze|

kapcsolatos egyéb könyvelési, utalási tétetek iktatása, kontírozása, ktinyvelése a Ct-
Ecostat renđszerben,

6.2.52. Teleki téri piac bevételi szám|ae|őá|Iítźsa,
6.2.53. részvétel az éves szźmszakj költségvetési beszámoló elkészítésében a Hivatal vonat-

kozásětban'
6.2.54. analitikus nyilvántaľtźĺsok egyeztetése a főkönywel, tételek rendezése a Ct-Ecostat

rendszerben,
6.2.5 5 . taľtásdíjj al kapcsolatos feladatok ellźúása,
6.2.56. kapcsolattaľtás a szám|avezető bank helpdesk osztályáva| i|I. szźl|ítói paľtnerekkel,

egyenlegközlő levelekkel kapcsolatos feladatok e||átása,
6.2.57. befejezett beruhazások aktiválásával kapcsolatos feladatok ellátása,
6.2.58. vevősziĺmlák k|á||itása, magáncé|i vezetékes telefoĺ,lhasznźiat továbbszźlmlźnása,

nyilviíntartása,
6.2.59.kapcsolattaľtás tigyfelekkel, hivatali szervezeti egységekkel, önkoľmányzatintézmé-

nyeivel,
6.2.60. Polglírmesteľi Hivatal kötelezettségvállalás analitikus nyilvántaľtás vezetése,
6.2.6|. önkoľmányzat nevében kötelezettséget vállalókĺól feléves beszámoló készítése a Pol-

gármesteľ és a Jegyző felé,
6.2.62. Polgĺíľmesteri Hivatal bejövő szám|ák és egyéb kiťrzetések előkészítése, utalványren-

delet, kontírlap elkészítése,
6.2.63. nettó 5MFt feletti önkoľmányz ati szeruődések közzététele,
6.2.64. részvétel az éves szálmszaki költségvetési beszámoló elkészítésében az önkoľmźnyzat

vonatkozásában,
6.2.65.targyi eszköz és kisértékÍĺ tĺľgyi eszkoz beruhazással ill. felújítással kapcsolatos

szám|źk feldolgozása a tárgyi eszköz modulban: szźtmlrźk kötelezettségvźů|a\źshoz
kapcsolásą eszközök bevételezése, pét:.u;ijlgy felé töľténő feladása, kontírozása, aktivá-
|ás áBĺezetése, éľtékcsĺĺkkenés elszĺĺmolása, fokcinyv felé feladása negyedévente.
Készletmodul és tugyi eszkoz modul törzsállomiĺnyok karbantartása,

6.2.66. önkormányzat esetében a bejcivő szám|ákés egyéb kifizetések előkészítése, utalvány-
rendelet, kontíľlap elkészítése,

6.2.67. helyi adók kontírozása, ftikönyvi kĺinyvelése, kapcsolódő źĺ||omźnyok könyvelése,
egyeztetése,

6.2.68. nettó finan szítozás kĺinyvelése, egyeztetése
6.2.69. egyéb péĺlńźlrosi feladatok ellátása
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6.2.70. kerékbilinccsel, közteľület felügyeleti feladatokhoz kapcsolódó kihelyezett péĺuárife-
ladatok ellátása

6.2,7I. kerékbilinccsel, ktizteľtilet felügyeleti feladatokhoz kapcsolódó ellátmany-előleg kifi-
zetése, elszámoltatása, nyilvánt artása

6.2.72. kerékbilinccsel, kcĺzterĹilet felügyeleti feladatokhoz kapcsolódó szigoru számadású
nyomtatványok nyilvántaľtása, kiadás a, keze|ése és elszámolása

6.2.73. kerékbilincs és kĺjzterületi feladatokhoz kapcsolódó készpétlzbevételek kezelése
6 .2.7 4 . kerékb i linccsel kapc s o lato s szĺĺml ázási fę|ađatok
6 .2.7 5 . behaj tast kezelő pľo gľamban engedélyek r o gzítése
6.2.7 6. Ct-EC o S TAT rendszer péĺlztán modul kezelése
6.2.77.a kerékbilincseléssel és közeľiilet felügyelettel kapcsolatos főkönyvek analitikrĺk

egyeztetése.

6.3. Adóiiglí lroda
6.3.|. idegenben kimutatott, adók módjrĺľa behajtandó közanozások (közigazgatási bírság,

pénzbírsźry, helyszíni bírság, igazgatźsi szo|gá|tatási díj, hu|Iađékgazdálkodási díj), sa-
ját szabźiyséľtési hatźrozatokban kimutatott tartozások, gyeľmektaľtásdíj behajtása, fi-
zetési felszólítás kikiildése, a behajtási eľedmény visszajelentése, oNKADo pľogram-
ban rogzítése, fizetések folyamatos ellenőrzése, munkabéľek, járandóságok és egyéb
követelések letiltása;

6.3.2.helyszínbehajtás, foglalási jegyzőkĺĺnyv (ingóvégľehajtás végzése és a lefoglalt ingó-
ságok értékesítése (árverés) - ĺinálló bírósági végrehajtó szerzőđés szerinti megkeľesé-
se),

6.3.3.szabźiyséttési hatóság tevékenységéhez kapcsolóđó felađatok e||źtása (lefoglalt, illetve
elkobzott dolgok nyilvĺĺntaľt ása, órzése, megsemmisítése stb. ),

6.3.4.adó-és értékbizonyítvány kiállítása (ingatlan éľtékbecslések készítése), helyszíni szemle
lefolytatása

6.3 .5 . összehasonlító éľtékadat megkérése Nemzeti Adó- és Vĺáĺnhivataltól
6.3.6. adóbevallások alapján az adő kivetése (előírása) és felülvizsgáIata (építmény-, és telek-

adő, magźnszemélyek kommunális adója vonatkozás ában)' kivető, törlő és mentességet
me gál l apít ő hatér ozatok elké szíté se, j o gerő sítése

6.3.7.építmény-, és telekadó, magźnszemélyek kommunális adója oNKADo programban
töľténő rogzitése (feladatból adódó)

6.3.8. idegenforgalmi adó bevallások feldolgozása, abeťtzetések nyilvántartása
6.3.9. folyószám|źl< (szźm|aegyenlegek) kibocsátásával kapcsolatos munkálatok elvégzése
6.3.10. méltányossági eljáľások lefolytatása, a kedvezmények e|bírá|ását követően hatáľozat

készítése, jogerősítése (az engedé|yezett tész|etťlzetés teljesítésének folyamatos elle-
nőrzése, nem telj esítés esetén behajtási cselekmény foganatosítása)

6.3.|l.a túlfizetési kérelmek figyelemmel kíséľése, adőző kérelméľe azok visszautalásra töľ-
ténő előkészitése

6.3.|2.környezettanulmanyi eljarások lefolytatása adókedvezmény, helyi adó méltĺĺnyosság
esetén,

6.3.l3.helyi adóban félévente behajtási cselekmények foganatosítása (fizetési felszólítás kül-
dése hátľalékos lista a|apjźn, munkabérből letiltás kezdeményezése, bankszámlźrain-
kasszó kibocsátás)

6.3.14. hátralékos tigyekben _ szfüség szerint _ az fuatok előkészítése és továbbítása ĺjnálló
bírósági végľehajtóknak, fe|számolási eljáľás alatt lévő ügyekben követelés felsziímoló
felé töľténő bejelentése

6. 3. 1 5.adóellenőľzések lefolytatása
6.3.16 gépjĺĺľmiĺadó, telekadó és építményadő, magánszemélyek kommunális adója hatźrozat

mintfü megszerkesztése az oNKADo pľogľam szövegszeľkesztője segítségével (fela-
datvégzéshez kapcsolódó)
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6.3.|7.adóigazolások kiadása (szerencsejáték engedéLyhez, ingatlan vásárláshoz, pétlyáza-
tokhoz, lakásvásáľláshoz, stb.)

6. 3 . 1 8. adói gazo|ás kiadása bíľósági elj ĺĺľás személyes költségmentesség, illetve
illeték-felje gyzésijog engedéLyezése irĺínti kérel enhez
6.3 .l9 .ana|itikai és könyvelési napló készítése
6.3.2O.elévült adóhátralékok törlése
6.3.2|.I00 Ft alatti tételek rendezése
6.3.22.oNKADo pľogram-módosítás ainak éltv ezetése (verzió beĹtiltés)
6.3 .23 . gépjźrmiiaďó, építményadó, telekadó, idegenforgďmi adó, bírság, késedelmi
pótlék beszedési szém|ěi<rabeérkezett pénzfoľgalom lekönyvelése, idegenben
kimutatott taľtozások befizetéseinek lekönyvelése, illeték szám|árabeérkezett

pénzforga|om lekĺlnyvelése, tovább utalása
6.3.24. a nem azonosítható befizetések átfutó nyilvríntaľtásbahelyezése,az ismeretlen

tételek rendezése, rendeltetési helyére töľténő továbbítása, átfutó-napló vezetése
6.3 .25 . adóbevételek utalása az önkoľmányzati költségvetési száĺ"ĺůźra
6.3.26. azévkozi változasok adónemenként (visszautalás, visszatérítés, t<irlés) t<irténő
lekönyvelése

6.3.27 . az adőhátralékosokľól, előírásokľól' befi zetésekről adónemenkénti
megbontásban félévenké nt zźrásí ĺjsszesítő készítése
6.3.28. zźlrási feladatok: havonkénti zźlr|ati összesítő, negyedévenként infoľmációs
j elentés, félévenként eredmény-kimutatĺás készítése
6.3.29. a lr,ĺ.Á.r. áIta| kértlisták határidőben tĺiľténő továbbítása
6.3.30. kiadási napló vezetése
6. 3 . 3 1 . kivonatok, bizonylatok orzése, selej tezése
6.3.32.tú1fizetésekutalásaamegfelelőszáltĺiźrahatáľozata|apjan
6.3.33. KekKH ađawźútozźls feldolgozása és rcgzitése, az adat|apok folyamatos

feldolgozása, az évkozi vá|tozások átlłezetése, előíró és törlő hatélrozatok
készítése, mozgáskor|ětozottak mentességérę vonatkozőhatáĺozatok készítése
(gépj áľműadó vonatkozásában)

6.3 .3 4. gépj áľműadó, hátralékos adózók behajtási elj aľás megindításának
kezdeményezése (fizetési felszólítás kiildése hátralékos lista alapjĺĺn, munkabéľből letiltás

kezdeményezése, bankszámláľa inkasszó kibocsátás) gépjáľmiĺ forgalomból tĺiľténő
kivonása, végĺehajtási j og törzskönyvbe töľténő bej egyzése

6.3 .3 5 . oNKADo proglam-módosításain ak áíĺezetése (verzió betöltés),
6.3.36. önkoľmlányzaÍi aďőhatóság által rendszeresített foľmanyomtatványok
előkészítése)
6.3.37. havonta oNKADo programból adóslista készítése, helyben szokásos módon
tcirténő közzététe|e
6.3.38. egyes adónemek megszűnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
kampányfeladatok e|végzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni
végľehaj tási feladatok ellátása
6.3.39. ügyfélfogadás
6.3.40. desztilláló-berendezés fulajdonjogával kapcsolatos adófeladatok e||źtása

Contľolling referens
6.4.|. azuta|vźtnyozással, kötelezettségvállalássalösszefüggő kontrolling feladatok ellátása
6.4.2. a Polgĺĺľmesteri Hivata|, az onkoľmlínyzat és a Jőzsefvárosi nemzetiségi ĺinkoľmźnyzatok

belső kontrollrendszerének múködtetésével kapcsolatos feladatok koordinálása és részÍ-ela-
datok eIlátásáb aĺ közremiiködés

6.4.3. a külső és belső ellenőrzéssel kapcsolatos egyedi jegyzői utasítások elkészítésének és végre-
haj tásĺĺnak kooľdinálása
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6.4.4. ellenőrzési nyomvonalak elkészítésének, aktua|iza|ásának koordinálása
6.4.5. a Polgĺírmesteľi Hivatal, az onkormányzat és anemzetiségi önkormźnyzatokkockázatkeze|é-

si ľendszer ének az irźnyitása és műktidtetése
6.4.6. a banki utalás folyamataban az uta|éts összegszerűségének, a hatályos utasítás szerint kijelöl-

tek általi a|áírásźnak' a terhelendő bankszźm]aszámnak, a jogosult bankszźlm|aszámźnak,
esetlegesenapéůyazatizétradéko|ásmegléténekellenőrzése

6.4.7. aPérungyi Ügyosztályt éľintő szabá|yzatok valamint, azigytend és munkakĺiri leírások el-
készítésében,.aktua|izá|ásábanvalórészvétel

6.4.8. aPéĺlnigyi Ügyosztálý érintő ellenőrzésekkel kapcsolatos intézkedési terv előkészítésében,
vé gľehaj tás ában v aIő közreműködés

6.4.9. az intézkeđési terv végrehajtásról szóló jelentés elkésztése a jegyző és az ellenőrzést végző
szerv felé

6.4.10. aPéĺ:zťigyi Ügyosztály érintő jogszabáIyvá|tozásokfigyelemmel kísérése

7. HAToSÁcI ÜcyosZTÁLY
Azigyosztźt|y jegyzói hatósági _ kivételesen ĺinkoľmźnyzati hatósági - hatáskörben eIjĺĺľó szervezeti
egység. Feladatait három irodaľa tagoltan végzi
_ jegyzłĺi kereskedelmi hatósági, jegyzői kĺimyezetvédelmi, jegyzői állatvédelmi, jegyzői birtokvé-
delmi, a fakivágási tigyekben ĺinkormanyzati hatőséęi jogkciľben
- jegyzői hagyatéki hatáskörben, illetve anyakĺinywezetói feladatokat |át e|,
- jegyzői építésiigyi hatósági feladatokat |át el.

7.I. Epítésíłgli Iroda
Első fokú építésiigyi hatósági jogk<irök gyakorlása, illeték megá|Iapítźlsa. Első fokú általĺĺnos építés-
ügyi hatóságként jłĺľ el, döntéseit az ÉTDR tltjźnhozzameg:
7.I.I. építési engedélyezési,
7.|.2. ĺisszevontengedélyezési
7.|.3. fennmaradási engedélyezési
7.l.4. hasznźtIatbavételi engedélyezési
7.I.5. bontási engedélyezési
7 .|.6. engedély hatáIyánakmeghosszabbítása iľanti engedélyezési
7.|.7. jogutódlás tudomásulvételi
7.I.8. hasznáIatbavételi fudomásulvételi
7.|.9. országos építési követelményekÍől való eltéľés engedélyezési
7.1.|0. kö'telezési
7.|.I|. végrehajtási
7.1.|2. szakhatósági,
7 .| .I3 . veszélyhelyzet esetén sztikségess é vźlő építési tevékenység tudomásulvételi

eljaĺásokban,
7.I.I4. jogszabéĺ|yokban megllatźlrozott esetben és módon építésügyi hatósági szolgźůtatźlst nyujt.
7.|.I5. kérelemľe, vagy az ingatlan-nyilvántaľtást vezetó első fokú ingatlaniigyi hatóság hivatalból

folytatott eljáľás esetén az oÉNy-ből megismerhető adat, tény, źů|apot, vagy helyszíni
szemle alapjźn a telken meglévő építmény vagy önálló ľendeltetési egység jogszerűségére
vonatkozó adat,tény igazo|ása cé|jábő| azEtv.34.$ (5) bekezdése elepján hatósági bizo-
nyítványt állít ki

Első fokú építésügyi hatóságként _ az engedé|yezési eljaľással <lsszefiiggésben - jogosult az építési
tevékenység j ogszeľiĺségének ellenőrzésére.

7.|.|6.Engedé|yezési ügyekkel összefüggó el|en&zési és kĺitelezési eljárások, az építési munka
végzésének helyszíni ellenőľzése, hatósági ellenőrzések folytatása
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7.I.|7. Engedélýől eltérően épített építmény fennmaradásanak engedé|yezésekor építési bíľságot
szab ki

7.1.18. jogszabáIyban meghatźttozott esetekben és módon elrendelheti a telek bekerítését' továbbá
az engedé|y nélküli építményha sznźlat megszĹintetését

7.l.I9. El kell rendelniejogszerútlen vagy szakszerat|en építési tevékenység esetében az építésite-
vékenység-végzésének megsztintetését, vagy a 2013. januáľ l-je előtt indult, folyamatban
Iévő e|járások esetén a jogerős és végrehajthatő épitési engedélynek és a hozzźltaftozó, jó-
váhagyott engedélyezési terveknek megfelelő állapot kialakítását.

7.I.20. a20|3.januar 1-je előtt indult, folyamatban lévő eljarások esetén szabályossá tételi kötele-
zettség nem telj esítése esetén haladéktalanul intézkedik a bontásról.

7.l.2I. A végľehajtható kötelezettséget - annak nem teljesítése miatt a kcitelezett teľhére hatósági
úton, a felmeľtilő költségeket megelőlegezve - maga végeztetheti el, a ktiltségek erejéig,
azok megtérítéséig az érintett ingatlanÍa je|zá|ogsogot jegyeztethet be az ingatlan-
nyilvántaľtásba. A munkálatok ttĺrésére kötelezheti azt, a|<ĺ akadźiyozzaaz e|rendelt munká-
latok elvégzését.

7.l.22.Intézkedik a jogerős, és végľehajtható kötelezettségek teljesítés elmaradása esetén a Ket
ÉTv il ilgsĺzoog. (x.15.) Koľm. rendelet szerinti végrehajtásra,

7.l.23. Megállapítás, illetve a jőváhagyás előtt véleményezi azil|etékességi teľületén a helyi építési
szabá|yzatot és a településrendezési terveket.

7.I.24. A helyi rendelet, a KT és abizottsźęi előterjesztések előkészítése

Egyéb hatósági feladatok:

7,I.25.Yezeti a jogszabźllyban meghatźrozott építésügyi hatósági nyilvĺántaľtásokat (kivéve a tele-
pülés ľendezési nyilvrĺntaľtást)

7.|.26. Epítésügyi szakhatóságként működik közľe más hatóságok engedélyezési Ĺigyeiben.
7 .I.27. a zęnés táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló koľmányrende-

let szerint általános építésügyi szakhatósági eljaľást folytat.
7.l.28. kĺilňldi állampolgláľok ingatlan szeruésével kapcsolatos nyilatkozatok előkészítése
7.I.29. aszewezeti egységet érintő kozbęszerzésben közremfüödik és adatot szo|gźůtat
7 .|.30. szakhatóságként jrĺľ telekalakítási engedélyezésĺ e|jźttás esetén
7.I.3|.utcanéwáltozások,hźzszámrendezés,címigazo|ás

J e gy ző feladatköréb e tartoző fe ladat :

7 .l .32. könitkeze|ői igazgatási j ellegu feladatok el|átása

7.2. Igazgatdsi Iroda
7.2.|. kereskedelmi tevékenység végzéséhez mfüödési engedély kiadása, bejelentések nyilvríntaľ-

tásba vétele, nyilvántaľtások vezetése, hatósági ellenőľzések lefolytatása
7.2.2. az ipan, szo|gá|tatő tevékenység végzéséhez, va|arrint a kcimyezetľe és egészségre veszé-

lyes anyagok és készítmények ruktźrozásárahaszná|t telepre telepengedélyek kiadása, beje-
lentés ek nyilv źntartasb a vétele, ható s ági ell enőrzé sek lefo lytatása

7.2.3.
7.2.4. a nem iz|eti célú kĺiztisségi, szabadidős szálláshelyek nyilvĺĺntaľtásba vétele
7.2.5. iz|eti cé|tl száIláshelyek engedélyezése, bejelentések nyilvantaľtásba vétele, ellenőľzések

lefolytatása
7.2.6. közéľdekű kérelmekkel, panaszokkal, bejelentésekkel kapcsolatos eljarás
7.2.7. piacok, vásárok és bevásĺáľlóközpontok engedéIyezése' nyilvántaľtásba vétele, ellenőrzése,

vásaľcsamokok hatósági nyilvrĺntaľtásba vétele, ellenőrzése
7.2.8. állattaľtássa|, źi|atvédelemmel kapcsolatos jegyzői hatósági hatásköľök gyakorlása
7.2.9. Józsefuarosi Aranykoszoru szakmai kittintetés odaítélésének előkészítő felađatai
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7.2.I0. aszervezeti egységet éľintő kozbeszeruésbęn kĺizremfüĺidik és adatot szo|gźitat
7.2.I1. ĺjnkormányzati tulajđonú közterületen jáľda létesítésének, átépítésének engedé|yezése
7 .2.|2. táľsashiŁak nyilvántartása
7 .2.|3 . zenés, táncos ľendezvények engedélyezése, ellenőrzése
7.2.I4.az iroda tevékenységét érintő Ĺigykörben beadvĺínyok kivizsgálása, hatósági eljáľások le-

folytatása
7 .2.I5. biľtokvédelmi ügyek elbírálása
7 .2.I 6. a ta|źit dologgal kapcsolatos iigyiĺrtézés ellátása
7.2.l7. a helyi rendelet, a képviselő-testiileti és a bizottsági előteľjesztések előkészítése.

Első fokú komyezetvédelmi (szak)hatóságként:

7.2.I8. közremfüödik és eljrír más hatóságok engedélyezési ügyeiben
7.2.|9. eljar zaj- és panasz ügyekben
7.2.I9.zajhatźlrértéketáIlapítmeg,zaj-ésľezgésbírságotszabhatki
7.2.20. hozzźĄaru|ást adhat akor|átozás alá eső kivitelezési munka végzéséhez
7.2.2|. szakhatóságként működik közre más hatóságok engedéIyezési ügyeiben
7.2.22. a szewezeti egységet érintő közbeszerzésben ktizreműködik és adatot szo|gźitat
7.2.23. ellátja a nem közteľĺileti ingatlanon elhagyott hulladék e|szá||ításával és áľtalmat|anításával

kapcsolatos jegyzői hatósági feladatokat
7.2.f4. ellrźújaafźk, és fás száru nĺivények védelmével kapcsolatos hatósági feladatokat
7 .2.25. e||átja aparlagfü elleni közérdekű védekezés j egyzői hatósági feladatait
7 .2.26. vizgazdá|kodási feladatok ellátása.

7.3. Anyakiinyví lľoda
7.3.| A törvényben meghataľozottak szerint adatokat ňgzít az elektronikus anyakönyvi nyilvan-

tartásban, kiállítja az arryakonyvi okiratot, teljesíti az adatszolgáltatasokat,hatátidő nélkül
orzi az illetékességi területén töľtént anyakönyvi eseményeket tartalmaző papít alapú anya-
könyveket és betűrendes névmutatókat. Kĺizľemfüĺldik ahźzasságmegkötésében, valamint
abejegyzett élettĺírsi kapcsolat létesítésében. Dönt ahźzassági néwiselési forma iľĺínti kéľe-
lemľől. Az adatok bejegyzésre iranyuló eljĺĺrásban teljesített bejegyzését követően okiratot
állít ki.

7.3.2 Hivatalbót anyakönyv ezni aMagyaľors zágontöľtént sztiletést és halálesetet, ha bejelentésre
ktitelezett nincs, vagy ak<itelezett a bejelentést elmulasztotta.

7.3.3 Az e|őttetett apai elismerő nyi|atkozatot az apai elismerő nyi|atkozatok nyilvĺĺntaľtásában
togzíti, az a|áÍrt pé|darryát megkĺildi a születést nyilvántaľtó anyakönyvvezetőnek, illetve a
hazaiarryakonyvezést végző hatóságnak. A megszületett gyeľmekľe tett apai elismerő nyi-
|atkozat teljes hatálya esetén a rögzítéssel egyidejűle g az adatokat az elektronikus anya-
könyvbe is bejegyzi.

7.3.4 Aházasságkötési száĺdék bejelentéséről és a bejegyzett é|ettźtsi kapcsolat létesítéséről
jegyzőkĺinyvet vesz fel. A hrízasságkötés és abejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének
időpontját a hazasulókkal, illetve felekkel folytatott egyeztetést ktjvetően tűzi ki.

7.3.5 A|áírJa ahźzastársakkal, illetve felekkel, a tanúkkal, továbbá a tolmáccsal egyĹitt ahźzas-
ságkcitési, illetve bejegyzett élettaľsi kapcsolat létesítéséľőI sző|ő lapot.

7.3.6 Közreműködik a házasságkötés, illetve bejegyzett élettarsi kapcsolat hivatali helyiségen
kí\,iili létesítésénél.
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7.3.7 HazasságkĺitésnéI, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél történő k<izreműkĺjdést megta-
gadja, ha a hiŁasságkötésnek,bejegyzett élettarsi kapcsolat létęsítésének akadálya van.

7.3.8 Sztiletés anyaktinyvezésekor a szülők születési és hazassági anyakdnyvi bejegyzéséĺęk az
elektronikus anyakönyvbe töľténő bejegyzése érdekében megkeresi a születést és hazasság-
kdtés nyilvántaľtó anyakönywezetőtvagy ahazai anyakönyvezést végzo hatóságot. 2010.
évi I. tv. 57lA. $ (1)

7.3.9 A hlĺzasságkĺitési szandék, illetve abejegyzet|élettáĺsi kapcsolat létesítése iranti szandék
bejelentésékot azérintett személyek sziiletési anyakĺinyvi bejegyzésénekazelektronikus
anyakĺinyvbe tĺjľténő bejegyzése érdekében megkeresi a sztiletést nyilvántaľtó anyakönyv-
vezetőtvagyahazaianyak<lnyvezéstvégzőhatóságot.

7.3.10 A haláleset bejegyzése esetén az e|ha\t sziiletési anyakönyvibejegyzésben szerep|ő adatai-
nakaz elektronikus anyakönyvbe töľténő bejegyzése éľdekében megkeresi a sztiletést nyil-
vántartőanyakönywezetotvagyahazaianyakönyvezéstvégzőhatóságot.

7.3.|I Ha az elhaltnak halálakor hźzasságavagy bejegyzett é|ettźtrsi kapcsolata állt fenn, az elha\t
házassági vagy bejegyzett é|ettźlrsi anyaktinyvibejegyzésben szereplő adatainak az elektľo-
nikus anyakĺinyvbe töľténő bejegyzése érdekében megkeresi ahźzassźryot vagy abejegyzett
élettaľsi kapcsolatot nyilvántaľtó anyakĺinywezetotvagy ahazaianyakönyvezést végzőha-
tóságot.

7 .3.|2 Az e|halthézastźlrsa vagy bejegyzett é|ettátsa születési anyakcinyvi bejegyzésében szereplő
adatainak az elektronikus anyakĺinyvbe történő bejegyzése éľdekében megkeresi a sziiletést
nyilvantaľtó anyakönywezetőtvagy ahazaiarryakönyvezést végző hatóságot' 2010. évi I.
tu. s8/A. g (3)

7.3.|3 A törvényben meghatáľozott kötelezi5 adattovábbítást végez, az aĺĺa jogosult részéľe adat-
igénylés a|apjánadattovábbítástvégez,vagy azanyakönywezető azaĺrajogosult kéľelmére
hatósági bizonyítv źnyt á||ít ki.

7.3.14 A statisztikźrő| szőLő ttiľvényben meghatározott adatgytĺjtéssel kapcsolatos feladatai teljesí-
tése céljábóI az anyakönyvi eljarás sorĺán kezeli anépmozga|mi adatszolgáltatás kĺirébe taĺ-
toző adatokat.

7.3.|5 Az elektronikus anyak<inyvben keze|t adatok teljes körét közvetlen hozzáféréssel jogosult
átvenni, továbbá aklzźrőIag apapíra|apú anyakdnyvben nyilvríntaľtott adatot,va|arrint az
anyakönyvi alapiratot j ogosult megtekinteni.

7.3.t6 Énesíti a gyálnhatőságot, ha a gyeľmek sztiletését az apa adataí nélkül anyakönyvezték, az
apa adatait adattovábbítás teljesítése után jegyzi be a sztiletési anyakönyvbe, ha a gyerme-
ket ismeretlen szĹilőktó| szźtrmaző ta|á|t gyermeknek kell tekinteni, vagy kiskoru személy
köt hazasságot.

7.3.|7 Más anyakĺinywezető, idegenľendészeti hatóság, külképviselet, és a KEKKH éľtesítése a
törvényb en me ghatźlr ozott e setekb en.

7.3.18 Az arlyakönyvből a k'lzfuő|ag papfu a|apű anyakönyvben nyilvántaftotĺ adat' va|ałĺint az
a|apirat tekintetében az aľra jogosult tekintetében engeđélyezi a betekintést, részéte adat-
igénylés alapjm adattovábbitźstvégez' kéľelemĺe hatósági bizonyítvźnyt á||ítki, az éľinte-
tett az infoľmációs tinĺendelkezési jogľó| és az infoľmációszabadságľól szóló t<irvény szerint
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tájékoztatja személyes adatainak kezeléséről.

7 .3 .|9 Az elhalt magyar állampolgáľ szeméIyazonosság igazo|źsźlta alkalmas hatósági igazo|vá-
nyát és személyi azonosítót és lakcímet igazo|ő hatósági igazo|vźnyát érvényteleníti, majda
szemé|yazonosításra alkalmas okmanyokkal egyiitt továbbítja a haláleset helye szerint ille-
tékes megyei (fovaľosi) koľmanyhivatal j arási hivatalának.

7.3.20 Aze|ha|túti okmanyábanlévó érvényes magyar vínlmĺa, illetve atartőzkodási jogosultság-
ra vonatkozőbejegyzést követően az anyakönyvi folyószám felttintetésével ,,éľvényteleď'
bejegyzést tesz, és a kiilÍi'ldi hatóságok áItalkiáI|ított okmanyokat a bejelentőnek visszaad-
ja.

7.3.2| Az újszülottszemé|yazonosító igazo|vźnyának kiadása érdekébenaz,ű1szu|ött aľcképét a
szeméIyazonosító igazo|ványt kiállító hatóság részéte, a töľvényes képviselők nevét asze-
mélyi azonosítót kiállító hatóság tészére megküldi.

7 .3 .22 Az 1980. december 3 1 -ig vezetett anyakönyvben található bejegyzés lezfuásźnőI a bejegyzés
folyószámánakés az anyakĺinyv azonosítő adatainaktovábbításáva| azi||etékes levéltáľat
értesíti.

7.3.23 A magyar állampolgaľság megállapítása cé|jából megkeľesi az áIlatryolgársági ügyekben
eljaró szervet.

7.3.24 A magyaľ állampolgaľság megszerzéséve| kapcsolatos adatszolgáltatást az á||ampolgáľsági
eskü vagy fogadalom letételéről más anyakönywezetőnek, a polgĺíľok személyi adatait és
lakcímét nyilvríntaľtó hatóságnak, az iđegenrendészeti, a menekültiigyihatőságnak, vala-
mint a Központi Statisztikai Hivatalnak.

7.3.f5. Akiadmanyozás,akiadmanyozásésaza|áirás rendjéről sző|ő1012013. (10.21.) sz. jegyzői
utasítás II. rész C.) pontja szerint, az anyakönyvi eljáľással összefiiggő jegyzői dĺĺntéseket,
intézkedéseket kiadměnyozás keľetében a hatósági tigyekéľt felelős aIjegyzi5 gyakorolja.

7.3.26. a helyi rendelet, a KT és abizottsági előterjesztések előkészítése,

7.3.27. szakmai tájékoztatók készítése, kapcsolattartéts,kőrházakkal, klinikákkal

7.3.28. Az elektronikus anyak<inyvi rendszeren keresztĺil igényelhető, központilag előállított arlya-
könyvi nyomtatványok, valamint a biĺonsági tintĺĺval töltött fuőeszkoz igénylése és kezelése,
továbbá az elektronikus anyakönyvi rendszet hasznáiatźúloz sziikséges hozzáférési jogosult-
ságok és a felhasználói ká:tyák igénylése és kezelése

7.3.29. a selejtezhető okmĺányok (hibás adatta| kitöltött, továbbá a megszemélyesítés soriín megséľült
anyakönyvi kivonatok) selejtezése, a selejtezés végrehajtásźilozbizottság felállítása, a meg-
semmisítésríĺ| jegyzőkönyv készítése.

7.3.30. a kerĹilet címnyilvrĺntartásáva| kapcsolatos feladatok e|Iátása' a |4 éven aluli éľintett és az
egészségügyi okból tĺĺľténő akadá|yoztatása esetén a polgár szemé|yazonosító igazo|vány
iľanti kéľelmének átvéte|e,akéte|mező jogosultságának és személyazonosságánake||enőrzé-
se, a kérelem továbbításźxa| kapcsolatos hatósági feladatok e|Iátása, adatok szo|gáItatása
meghatarozott szeweknek és személyeknek, (a polgaľok személyi adatainak és lakcímének
nyilvĺĺntartásźrőI sző|ő |992. évi LXVI. törvény és a végrehajtásźrakiadott 146l|993. 6.26.)
Kormiĺnyrendelet)
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7 .3.3|. a keľületi lakosok hagyatéki ügyeinek teljes köriĺ intézése, a temetést intéző szemé|y felhívá-
sa nyilatkozattéte|re, hagyatéki leltáľfelvétele, ha az orokhagyő kizźrő|ag ktilft'ldi állampot-
gár volt, ahagyatéki eljárás lefolýatásrĺnak tényéľől az á|Iampo|gátság szeľinti áI|arrlkülkép-
viseletének értesítése, helyszíni és safe leltaľak felvétele, gyámi vagy gondnoksági lelltźIrÍal-
kapcsolatos feladatok, ingóságok értékelése, bizosítási intézkedések megtétele, értékek bírói
letétbe helyezése, adó-éĺtékbizonyitrźnyok megkérése, megtireseđett, hagyatékkal terhelt ĺin-
kormźnyzati bérlakások és ĺjröklakások kulcs nyilvrĺntartásának vezetése, a megtiľesedett bér-
lakásokľól az önkorményzati vagyonkezelő értesítése,lragyatéki letráĺ és mellékletei' valamint
ahitelezői igények közjegyz(5 felé való továbbítása

8. HUMÁNsZoLGÁLTATÁsI ÜcyoszľÁr,y
Azadottszakágazathoztartoző több irodát ĺisszefogó szervęzeti egység, melynek irźnyítqaésveze-
tője az ügyosztályvezeto. A Családtamogatási Iľoda ellátja a települési támogatokkal kapcsolatos
feladatokat, a Humáĺkapcsolati Iroda ellátja a tanügy-igazgatási, intézméĺyfelügyeleti, egészség-
ügyi, kultuľális feladatokat. Az ügyosztály előkészíti a szakterĹi|etéhez kapcsolódó képviselő-
testületi, bízottsági előterjesztéseket és végrehajtja a szakterületét érintő képviselő-testületi, bizotĺsá-
gi döntéseket.

8. I. Cs aláďtómogatdsí lroda

Áhatónos feladatok:
8.1.1. Altalános lakossági információnyujtás szóban, írásban (papíľ, elektronikus).
8.1.2. Külön jogszabá|yok alapjan meghatźnozott kötelező jellegu teleptilési ĺinkormányzati

feladatellátásľa vonatkozőan szeruődések megkötésére javaslattéte|, az eze|<re vonatko-
zó előterjesztések ĺisszeállítása a képviselő-testĹilet állandó bizottságai elé javaslattétel,
valamint a képviselő-testĹilet elé dĺjntésho zata| cé|jźhól, végrehajtás.

8.l.3. Kĺiztizemi szeľvekkel kapcsolattaľtás a polgĺírmesteri és a jegyző hatásköľben megálla-
pított támogatások végrehajtása érdekében.

8.|.4. Hatźrozatok, nyomtatványok kaľbantaľtása, fľissítése, nyomtatvĺĺnyok utĺĺnľendelése.
8.1.5. Havi, negyedévi, félévi, évi statisztika elkészítése (pl: KSH)
8.l.6. Az ĺinkormźnyzat á|tal feĺlrÍartott vagy műkĺldtetett intézményekkel, szeľvezetekkel

kapcsolattartas, együttmiĺkĺjdés a szociálisan ľászoruló lakosok ügyeinek intézésben.
8.|.7. Azhodatevékenységét érintően aJőzsefuátosi Honlap fľissítésével kapcsolatos felada-

tok ellátása.
8.1.8. PTR és WINSZOC adatbázis és szakmai nyilvántartó pľogľam napľakész vezetése, a

pro gram karb antartésa.
8.1.9. A szeľvezeti egység évenkénti bontásban kĺiteles nyilvźntartani a szervezeti egység éi-

ta| készített vagy a szervezeti egység közľemfüĺidésével készített képviselőtestületi,
bizottsági előterjesĺéseket, az előterjesztésekről sző|ő hatźnozatokat valamint a |ejźrt
határi dej rĺ hatźn o zatoh ől szó ló j elenté seket.

8.1.l0. Aszervezeti egységet érintőkozbeszetzésekben közremfüĺidik és adatot szo|gá|tat.
8.1.1l. oEP jelentés készítése.

onkor mányz at i fel adat o k :

8.|.|2. EU élelmiszersegély koordinációj a.

8.1.13. TelepĹilési tźlmogatés. A települési tlímogatással kapcsolatos összesítés, előkészités uta-
lásra.

8. 1. 14. Köztemetés elľendelés.
8.1.15. Más település által végľehajtott köztemetés költségeinek megtéľítése, annak ę||ení3rzé-

se.

8. l. 1 6. Nyáľi gyermekétkeztętés szervezése.
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8.1.17. A megalapozott önkormányzati döntések meghozatala éľdekében helyszíni szemle taľ-
tása, környezettanulmrĺny felvétele.

8.1.18. Az onkormźnyzati igazgatási feladatokkal kapcsolatos fellebbezések, méltányossági
kérelmek felterjesztése a II. fokri szerv felé javaslatta| e|Lźtwa, a döntések végrehajtása.

onlrormányzat Hiv ątal ónak fel adat ai :
8.1.19. Környezettanulmríny készítése a belső valamint más ktilső szervek, hatóságok megke-

resése a|apjén.
8.1.20. ovodánatási támogatás megállapítása, felülvizsgźl|ata, támogatás <isszesítése, e|okészí-

tése utalásra.
8.1.2|. A rendszeľes gyeľmekvédelmi kedvezménnyel, és a hozzá kapcsolódó egyszeri tĺímo-

gatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása.
8.I.22. Önkéntes szülői nyi|atkozatok felvétele ahátrźnyos helyzet és a halmozol1anhátľányos

he|yzetmegá||apításához, feliilvizsgálat, nyilatkozattovábbitásaaz illetékes szeľv felé.
8.I.23. Az á||arigazgatási igazgatási feladatokkal kapcsolatos fellebbezések felterjesztése aII.

fokú szeľv felé javaslattal e||álwa' végrehajtása.
8.I.24. Méltányossági kérelmek vizsgáIata' végľehajtása.
8.|.zs.Igazolás kiállítása szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyilvántar-

tásába történő felvétel l nyi|vźntntásába vétel meghosszabbítás a fuźnt.
8.I.26. A jegyzői hatáskĺjríĺ Ĺigyekben hozott döntések meghozatala érdekében helyszíni szem-

Ie tartása, kĺĺmyezettanulmany felvétele.
8.|.27. Fenti ügýípusokban - mind az egyedi önkoľmányzati hatősźtgi ügyekben, mind az

egyedi á|Iarůgazgatási hatósági ügyekben _ a szociźiis igazgatási eljáľás lefolyatása.

Agazati alapfeladatok ellátásával kapcsolatos szakmai feladatok:

8.l.43. az óvodakĺjteles gyeľmekek, valamint ahátrźnyos helyzetű és a halmozoÍĺanhźľcrá-
nyos helyzehĺ gyermekek, tanulók nyilvantartása, jogszabály szerinti adatszolgáltatás

8.I.44. a szociális ellátásokľa való jogosultak és jogosultságok adatainak nyilvlĺntaľtása, jog-
szabá|ybanmeghatźrozottakszeľintadatszo|gá|tatás

8.1.45. szociális támogatás ĺigyekben folyamatos adatszo|gźt|tatás a szociális támogatások
országos elektronikus ľendszerébe (PTR-rendszer)

Feladatait a szociális igazgatásről és szociális ellátásokról szóló |993. éví III. törvény, a gyeľmekek
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló, |997. évi X)oil. tĺĺľvény, valamint az a|:lhoz kapcsolódó
rendeletek, továbbá az egyes támogatásokat megállapító egyéb jogszabályok a|apjźnlátja el.

8. 2. Humdnkapcsolati Iroda

A Humánkapcsolati Iroda által ellátott önkormanyzatí, á||arigazgatási és intézményfelügyeleti fela-
datok:

Áltatĺźnos feladatok:

8.2.l. óvodfü, szociális, gyeľmekjóléti, egészségugyi intézmények alapításáva|, átszervezésé-
vel, gazdálkodási jogkĺirével, feladatrĺnak és tevékenységi kĺiľének módosításával,
fenntaľtói jogának átaďásáva|, megsztintetésével, névhasznźiatáva| kapcsolatos fenntar-
tói tevékenység,

8.2.2. az ővodák, szociális, gyeľmekjóléti, egészségügyi intézmények a|apítő okiratával, pe-
dagőgiai, vagy szakmai programjáva|, szakmai dokumentumaival, szewezeti és mfüĺi-
dési szabályzatával,hazirendjével, továbbképzési programjával, éľtékelésével kapcso-
latos ĺjnkoľm źny zati, hivatali feladatok,
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8.2.3. óvodák' szociális, gyermekjóléti, egészségtigyi intézmények szakmai törvényességi fe-
lügyelete, vizsgálatok végzése, ellenőľzésĹikkel (szakmai, tĺirvényességi, hatósági) kap-
csolatos fenntaľtói feladatok,

8.2.4. a szakteľĹiletet érintő statisztikak, adatszolgáltatások, kimutatások ĺisszeállítása,
8.2.5. jogszabá|y szeľinti nyilvántartások vezetése,
8.2.6. résztvesz a kultuľális tareyt}helyi önkormźnyzatí rendeletek megvalósításában, segíti a

rendeletekből adódó feladatok előkészítés ét, végrehajtását;
8.2.7. k<lzreműködik a kulturális, közmíĺvelődési, spoľt, civil terveket, koncepciók összeállĹ

tásában;
8.2.8. Józsefuáľos honlapjĺĺnak feliilvizsgźůatávaIkapcsolatos intézkedések az óvodiák' szociźy

l i s, gyeľmekj ó léti' egészségüg y i intézmények vonatko zásában,
8.2.9. lakossági bejelentések, jelzések, egyedi kérelmek megválaszolása, panaszokkivizsgźl-

lása,
8.2.10. kapcsolatot tart a keľĹileti közmiĺvelődési intézményekkel, Helytöľténeti Tanáccsal, a

kultuľális civil szervezetekkel, a|apítvźnyokkal, keľĹileti idős klubokkal, művészeti
csopoľtokkal, segíti azok bemutatkozáséú. A tájékoztatás és a rcndezvényeken való
részvétel biztosítása éľdekében kapcsolatot tart a keľületi kclznevelési intézményekkel;
az orczágos és ffivárosi ágazatí intézményekkel, a kerĹileti civil szervezetekkel, illetve
tĺírshatóságokkal,

8.2.11. hiľdetmények kifiiggesztésével, nyilvantartásáva| kapcsolatos feladatok
8.2.|f. a szervezeti egységet érintő közbeszerzésben és veľsenyeztetési eljáľásban közreműkö-

dik és adatot szo|gá|tat'
8.2.13. nyilvánosságrahozata|,kozzétételi feladatok pá|yázatí és egyedi tiímogatások vonatko-

zźsábanis,
8.2.|4. az źąazatra vonatkoző péiyźnati kiírások figyelemmel kíséľése, a lehetősége|<rő1' az

érintett intézmények értesítése ' páIyźzati igényfü esetén abizottsági, illetve a képvise-
lő-testiileti előterjesztés előkészítése, apáLyázatok szakmai végrehajtásának, valamint a
pénzeszkoz-zeltĺlténő elszĺĺmolásának nyomon kö'vetése, apá|yźnatok fenntaľtási idő-
szakáb an szakmai felügyelet bizto sítása

8.2.|5. az ágazatra vonatkozó jogszabá|yi előírások figyelemmel kísérése, valamint a módosĹ
tások helyi szintiĺ normĺákľa valrő átrezetésére vonatkozó javaslat készítése,

8.2.|6. gondoskodik az ágazat szakmai jogszabá|y szerinti pľogľamjainak, koncepcióinak ki-
do|gozásźrő|,ahn|izáIásarőIésvégľehajtásáról

8.2.|7. jegyzői hatósági feladatok e|Iátźsa
8.2.18.köznevelési (iskola, pedagógiai szakszo|gálat, pedagógiai szakmai szo|gźitatás) intéz-

ményv ezetői megbízások j ogszabály szerinti véleménye zésének előkészítése
8.2.19. civil szervezetek helyiségbérleti kéľelmeinek esetén a Kisfalu Kft. megkeresése a|apjźn

az Emb eri Erőfoľľás B izottság ü1é sére elóterj esztés ké szíté se,
8.2.20. nemzetiségi ĺinkoľmányzat hlllnźnszo|gá|tatási táľgyu egyetéľtési jogával kapcsolatos

hatáskör biztosítása,
8.2.2I. települési esélyegyenlőségi pľogram elkészítése,
8.2.22. Közalkalmazotti Tanácsok vźůasztása, működéséhez kapcsolódó fenntaľtói feladatok,
8.2.23. ifiúsági ügyekkel kapcsolatos hivatali teendők,
8.2.24. testvérvaľosi kapcsolattartás kulturális feladatainak ellátása
8.2.25. ellátja a kulturális tźfiew kérelmekkel (pl. könyv megjelentetés) kapcsolatos feladato-

kat;
8.2.26. e|őkészíti a spoľt, egyházi, nemzetiségi és civil pá|yazatokat, az elszámolást, a fe|ada-

tok vé gľeh ajtźlsźú me gszerv ezi;
8.2.27. el|átja apźůyázati és egyedi _ kivétel nemzetiségi ĺjnkormányzatok mfüödési, valamint

tarsasházak tźmogatása - tĺímogatási szerződések előkészítési feladatait,
8.2.28. részt vesz az iroda által előkészített támogatási szerzőđések vonatkozásában a támoga-

táso k analitikus nyi lv tntartásáb an,
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8.2.29. e||átja az kodához tntoző támogatási szeľződésekben rogzített támogatások elszámolá-
sanak befogadását, értékelését és j óváhagyásra töľténő előkészítését;

8.2.30. az önkormźnyzati művészeti tevékenységtámogatźtsa köľében e|Iátja amuvészeti tevé-
kenységgel kapcsolatos véleményezési és szakmai feladatokat;

8.2.31. ellátja a Józsefuaros kártya rendszer mfüĺidtetésével kapcsolatos feladatokat.
8.2.32. ellátja az idegenfoľgalmi adó differenciált kiegészítésének felhasznźiźtsával kapcsolatos

hivatali feladatokat;
8.2.33. ellátja a címerhas znáIatí engedélyekkel kapcsolatos teendőket,
8.2.34. e|Iátja a köznevelési, szociális és gyermekjóléti intézményvezetői pá|yázati felhívások

előkészítését.

Agazatia|apfelađatokellátásávalkapcsolatosszakmaifeladatok:
8.2.35. a köznevelési intézmények nemzetiségi nevelésével kapcsolatos fenntaľtói és önkor-

mźnyzati feladatok,
8.2.36. a magyat nyelvi előkészítés, a nemzetiség nyelvén folyó neveléssel és oktatással kap-

csolatos fenntartói feladatok
8.2.37. óvodai fęlvételi kĺjrzetek kialakításával, módosításátva| kapcsolatos fenntaľtói felada-

tok, iskolák felvételi körzetének jogszabáIy szerinti véleményezése
8.2. 3 8. óvodai felvétel fenntaľtói feladatai,
8.2.39. óvodai beiratkozással, j ogviszonnyal kapcsolatos ĺinkormányzati teendők,
8.2.40. az integľá|tan nevęlhető sajátos nevelési igényu gyeľmekek nevelésével kapcsolatos

fenntartói intézkedések'
8.2.4l. óvodai csopoľtok kialakításához kapcsolódó fenntaľtói döntések előkészítése,
8.2.42. intézményi tanács, óvodaszékek mtĺködtetésének biztosítźsa,
8.2.43. az ővodai és az esélyegyenlőség megteremtésével összefüggő páIyźlzatok benyujtĺásá-

val, a pá|yazatok elsziĺmolás áva|, fewfiartásáva| kapcsolatos fęladatok,
8.2.44. jogszabá|y szeńnti ľendkívüli szünet elrendelése
8.2.4 5 . pedagó gus továbbképzési pľogramok j óvahagyása
8.2.46. iskolaérettségi vizsgálatok
8.2.47. óvoda heti és éves nyitvataľtási idejének önkormányzati döntésre előkészítése,
8.2.48.nevelési-oktatási, szociális és gyeľmekjó|éti intézmények kijzétkeztetésével, étkezési

térítési díjak megá||apítźsźxa1, felülvizsgá|atával kapcsolatos feladatok
8.2.49.intézményi munkateľvheze|őzetes vélemény intézményi munka értékelése
8.2.50. óvodakban a gyeľmekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések jogszabáIy

szerinti fenntaľtói ellenőrzése
8.2.5I. az źąazati kittintetésekkel kapcsolatos e|őkészítő feladatok ellátása a ľendezvény meg-

szerv ezésének kivételéve l,
8 .2. 52. B uľsa Hungaľica p á|y źuatta| kapcso lato s fel adatok
8.2.53. keľületi önkormányzati ővodźk munkaeľő-gazdźikodási rendszerének Kjt. szerinti

elektľonikus adatnyilv źtntartása a betĺiltetlen munkakörĺikĺől,
8.2.54. a Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel, a keľületben élő nyugdíjas pedagógusok tészé-

ľe a jubileumi oklevél igényléséve|, źúadásźnal kapcsolatos feladatok,
8.2.55. az önkormźnyzati, valamint civil szervezetek źůtal- fenntaľtott személyes gondoskodást

nyujtó szociális, gyermekjó|éti intézményekkel kapcsolatos folyamatos koordináció,
szakmai feliigyelet a jogszabá|yok és az irźnyítőlfenntartő által meghatátozott keretek
között,

8.2.56. az önkoľmźnyzati fenntaľtású személyes gondoskodást nyujtó szociális feladatokat el-
lźtő intézmények által nyújtott szo|gźt|tatásokľól negyedéves, illetve féléves jelentés az
oľszágos nyilvĺĺntatási rendszerbe

8.2.57. az önkoľmányzati fenntaľtású személyes gondoskodást nyujtó szociális, gyeľmekjóléti
feladatokate||átőintézményektérítésidíjĺĺnakfelülvizsgálata,
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8.2.58. aZ önkoľmźtnyzat egészségĹigyi alapellátása körében kĺizremfüĺidik a kerületi lakosság
hĺíziorvosi ellátásának megszervezésében,

8.2.59. az önkormźnyzat egészségtigyi alapellátása körében kĺlzremfü<idik a hazi gyeľmekor-
vosi ellátasának megszerwezésében,

8.2.60. az cinkorményzat egészségĹigyi alapellátása kiirében közľemfüödik a felnőtt és gyer-
mek fogorvosi ellátás kialakításában,

8.2.61. az ĺinkormźnyzat egészségügyi alapellátása körében közremfüodik a felnőtt és gyeľ-
mek ügyeleti ellátásľól megszerve zésében,

8.2.62. nyilvantaľtja, e|Ienórzi és egyezteti ahźziowosi és hazi gyermekorvosi szolgáltatók te-
ľületi ellátási k<jtelezettségét,

8.2.63. előkészíti, nyilvĺĺntartj a ahźziorvosi és hćľ'i gyetmekorvosi szetződéseket és javaslatot
tesz azok módo s ítasara,

8.2.64. nyilvantaľtj a az egészségügyi telephelyeket és ľendelési időket,
8.2.65. gondoskodik a keľület kcjzalkalmazottainak és a Polgáľmesteri Hivatal k<iaisztviselőĹ

nek foglalkozás-egészségiigyi ellátasáľól és szervezi annak évenkénti felülvizsgálatát
8.2.66. az ĺinkoľmźnyzat fenntaľtásában működő jĺĺľóbeteg szakellátással és gondozó intézeti

ellátással kapcsolatos fenntaľtói feladatok el|átása érdekében bizottsági, illetve testĹileti
előterj esĺéseket készít és gondoskodik ahatźlrozatok végrehajtásaľól,

8.2.67. előkészíti az egészségtigyi gépmíĺszer minimumfeltételek fonásigényének biztosítását
és azok beszerzését,

8.2. 68. a lakossági bej elentéseket, panaszokat megvi zsgáIja,
8.2.69. megszeľvezi a Po|gźlrmesteri Hivatalban képeľnyő előtt dolgozó munkatiĺľsak szűrő-

vizsgá|atźú,
8.2.70. felvilágosító előadásokat és szllrővizsgá|atokat szersĺez a Polgáľmesteri Hivatal köz-

tisztviselői,szźtmźtra a megbetegedések megelőzése érdekében,
8.2.7l. el|átja a TAMPONT Infoľmációs Szolgálat keľetében a Hivatal általanos iigyfélszolgá-

lati feladatait, ennek soľán źlwęszi az ngyfé|kéľelmeket, tájékoztatja az ügyfeleket a HĹ
vata| á|taL ellátott feladatokról, a Hivatal mfüödéséro|, ahivatali ügýípusokľól, szerve-
zeti egységek elhelyezkedéséről, nyomtatviĺnyokľól.

9. K0ZTERtiLET.F.ELÜGYELETI ticYo sZT 
^LY

El|átjaa Magyarország helyi önkoľmĺínyzatairőIszólő2011. évi CLX)oilX. tĺĺľvény 23. $. (5) be-
kezdés 4.pontjábanmeghatfuozott, és a23.$.(7)bekezďésealapjánaFővárosi Önkormányzatá|ta|
źńadott, valamint a Józsefuĺĺľosi onkoľmanyzat és a Fővĺíľosi Rendészeti lgazgatősźtgki)zöttlétrejött
megállapodásban szereplő feladatokat. Kültjnĺisen ideéľtve a k<ĺĺerület-felügyeletró| sző|ő 1999. évi
LXIII. töľvény 1. $. (4) bekezdésébe, valamint a Budapest Fővĺĺľos VIII. kerület Józsefuĺĺrosi on-
kormźnyzat Képviselő-testĹiletének a Józsefvlĺrosi Kĺjaerület-felügyeletről szóló |9120|1. (N.08')
szźmt önkoľmányzati ľendeletébe foglalt feladatokat.

9.I. a közteriiletek jogszenĺ hasznźt|atźnak' a kozterületen folyatott engedélyhez, i||etve
útkezelői hozzájaruláshoz kcjtött tevékenységszabá|yszenĺségének ellenőľzése;

9.2. a közteľĹilet rendjére és tisztaságára vonatkoző jogszabźt|y á|ta| tiltott tevékenység meg-
e|őzése, megakadályozása, megszakítása, megsztintetése, illetve szankcionálása;

9.3. kĺizreműködés akĺizterulet,azépített és ateľmészeti köľnyezetvéde|mében;
9.4. közľemfüödés a tarsadalmi bűnmege|őzési feladatok megvalósításźtban, akozbinonság

és a ktĺzľend védelmében;
9.5. közremfütidés azönkoľmĺĺnyzati vagyonvédelmében;
9.6. közręmiĺködés a konisnaságra vonatkoző jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésé-

ben;
9.7. közľemúködés állategészségĹigyi és ebrendészetife|adatok ellátásában;
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9.8 amozgásábankorIátozott személy parkolási igazo|vźnyjogszenĺ haszntiatźtnak és bir-
toklásának az e|Ienőrzése.

9.9 ellátja a köZteľĹiletitérťĺgyeló rendszer iszemeltetésével és múködésével kapcsolatos fe-
ladatokat,
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1. Polsármesteri Hivatal SZMSZ-ének 4' sz. mellékl,. sz. ete

i,' 'l:,

ffi;":.{ffii'ł
ŕ:ł 

.

Ííĺłłaĺ

.fii;,ł

|1ľ'':ll

ý.'#il;ńł
.'.ffi..ffŁ,$iT

ä;
,ťł

Hivata|vezetők |esý7,o l) bek. a)-e); (2) bek.d) l éventę

a|iegyzÍ5 l) bek. a)-e); (2) bek.d) l évente

onkormánvzati főtanácsadók önkormáĺrvzati fotanácsadó l) bek. b)-e) 1évente

Jegyzői Kabinet kabinetvezető l) bek. a)-c): (2) bek. d) I évente

referens. vezető i ogtanácsos l) bek. b)-e) l évente

Jogi Iroda irodavezętő l) bęk. b)- e): (2) bek. d) l évente

ioei üsvintéző: iostanácsos íl) bek. c)-e): 2 évęntę

Személyĺisyi Iroda irodavezető (l) bek. b)-c): (2) bek. d) l évente

Belső El|átIĺsi Iroda irodavezető l) bek. b)-c): (2) bek. d) l évente

Üswiteli lroda irodavezető l) bek. b)-c); (2) bek. d) l évente

Szervezési és Képviselői Iroda irodavezető (l) bek. b)-c): (2) bek. d) l évęnte

PoIgármesteri Kabinet
kabinetvezető, kabinefu ezető-
helvettes (l) bek. b)-c): í2) bęk. d) l évente

pćt|v ézati referens. üsvintéző (l) bek. b)-c) l évente

Gazdá|kodási Ügyosztá|y
ügy o sztállyv ezető, ügyosztályve.
zető-helvettes (l) bek.b)-c); (2) bęk. d) l évente

iigyintézĺĺ l) bęk. Đ. c) 2 évente

Pénzĺigyi Ügyosztá|y ügyosztálwęzętő l) bek. b)-e): (2) bek. d) [ évente

contľollins iiwintéző l) bek. c): 2 évente

Költségvetési és Pénzĺigyi

Felĺigyeleti lroda

irodavezető l) bek. c)-e): (2) bek. d) l évente

irodavezető-helvettes l) bek. b)-c): 2 évente

Íisyintézó l) bek. c)-e) 2 évente

penztaros (l) bek. c) 2 évęntę

Számviteli és Pénzüryi Iroda irodavezető l) bek. c)-e): (2) bek. d) l évęnte

i rodavezető-helyettes 1) bek. b)-c): 2 évente

Adóügyi Iroda irodavezető l) bek. a): c): (2) bek. d) | évente

irodavezető.helvęttes (l) bek.a), c) 2 évente

íieyintéző l) bek. a) 5 évente

HatĺĎsáei Üsvosztá|v iisYosztálwezető íl) bek.a)-c): í2) bek' d) l évente

üevintéző (l) bek. a) 5 évente

Epítésĺ'igyi Iľoda irodavezető (l) bek.alc): (2) bek. d) l évente

irodavezető-helvettes l) bęk.a). c) 2 évente

üsyintéző l) bek. a) 5 évente

Igazgatĺĺsi Iroda irodavezető 1) bek.a)-b): (2) bek. d) l évęnte

irodavezető-helvettes l) bek. a). c) 2 évęnte

tisyintéző l) bek. a) 5 évente
Anyakönyvi Iľoda

irodavezető l) bek.a)-b); (2) bek. d) l évente



I ) bek. a). c 2 évente

ugyintéző l) bek. a) 5 éventę
Humánszo|gá|tatási Ügyosz-
tá|v úeyosztźL|wezető l) bek.a)-b); (2) bek. d) l évente

Családtĺĺľnogatási Iroda irodavezető (t) bek.b)-e); (2) bek. d) l évente

irodavezető.helvettęs (1) bek.c)-e): 2 évente

üevintéző 1) bek.d)-e); 2 évente

Humánkapcsolati Iľoda iľodavezető l) bek.a)-e)l í2) bek. d) l évente

irodavezető-helvettes ( I ) bek. a). c) 2 évęnte

ügyintéző l) bek.a). d)-e): 2 évente

Be|ső El|enőrzési Iroda irodavezető ĺ) bek.b)-ę); (2) bek. d) | évente

irodavezető-helvettes l) bek. b)-e) l évente

belső ellenőr l) bek.b)-e) l évente

Városfejlesztési és FőépÍtészi
Usvosztá|v t.isvosztálwezet ó.. fóéĺitész l) bek. b)-c): í2) bek. d) l évente

Főépítészi Iľoda irodavezeto l) bek. b).c): í2) bek' d) l évente

Váľosfeilesaési Iľoda irodavezető l) bek. b)-c): (2) bek. d) l évente

Kiizterü |et.fe|ügyeIeti

Ügyosztály

ugyosztttly',tezeti5 l) bek.blc); (2) bek. d) l évente

Ü'Ły o szttilw ezető -helyettes l) bek.b)-c): l évente

közterti l et-feltieyelő íl) bek.a). c): 2 évente

szoleálat-iránvítl l) bek.a), c); 2 évente

üsyintéző íl) bek.a). c): 2 évente

segédfelügyelő l) bek.a). c): 2 éventę

Vagyonnyilatkozat-téte|ľe kötelezett továbbá a Vnýv. 3'$ (1) bekezdés c) pontja a|apján' munkakörének megnevezésétő|
fiiggetleniil az a köztisztlliselő, aki a Budapest Józseforírosi Önkormanyzatnak, a Polgármęsteri Hivatalnak és a helyi
nemzetiségi önkormányzatoknak a kötelezettségvállalással, utalvĺĺnyozassal, elleqiegyzéssel, érvényesítéssel és te!esítés-
igazolással kapcsolatos eljárási rendjérő| szó|ó |/2013. (I. l7.)számú polgIírmesteľi-j egyzői egyllttes utasítas szerint köte-
|ezettségvá||a|ásra és/vagy utalvĺĺĺryozásra ésĺvagy érvényesítésľe ésĺvagy ellenjegyzésre éslvagy teljesítésigazolasra
felhatalmazĺst kap.

* 2007 . évi CLII. tv. ęgyes vagyonnyilatko zat-téte|i kötelezettségekĺől
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