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1.a) Szervezeti egység megnevezése:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi Polgármesteľi Hivatal Váľosfejlesztési és
FóépítésziÜgyosztá|y

1.b) A szeľvezetĺ eevség címadatai:

Működési helye: Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuarosi Polgáľmesteri Hivatal
III. em. 306-os helyiségcsopoľt

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

Városfej lesztési és F őépítészi Ügyosztály telefonszám : 0 6 - | / 45 -92- I 57
email cím: foepit esz@jozsefvaros.hu

Vaľosfejlesztési Iroda telefonszám:06-1145-92-|||, |29,27|'273,
583
email cím: varosfej lesztes@j ozsefuaľos.hu

Főépítészi Iroda telefonszám: 06-1145-92-|57, |58'279, 526,
565
email cím: foepite sz@jozsefvaros.hu

1.c) A szervezeti egység iogá|lása:

A Vráľosfejlesztési és FőépítésziŰgyosnály nem önálló jogi személy.

2. A szeruezeti egvség általános feladat. és hatáskiiľe:

Az ügyosztéůyvezetó _ egyben főépitész - irźnyításával ellátja az keľĹĺleti önkoľmányzat épĹ
tésügyi feladatainak előkészítését, kĺizremfüĺidik a polgáľmester hatáskörébe utalt építésiigyi
eljaľások lefolytatĺísában. A keľületfejlesztési pľojekteket előkészíti és kooľdináIja, szakmai-
lag feltigyeli a projektben résztvevő szewezeteket' figyeli apáIyazati lehetőségeket'

3. A Városfeilesztési és Főépítészĺ Üeyosztály eneedélvezett létszáma tevékenyséeek sze.
ľĺnti bontásban. az azokhoz taľtozó feladat. és hatáskiirökkel

tiryosztályvezető Lfő
Irodavezető 2fő
IJgyintéző 7fő

osszesen 10Íő

3 .a) Az iiw osztá.Jw ezető

3.aa) Az tigyosztályvezető szak'rrlai feladatel|átásttra vonatkozó legfontosabb jogsza-
bályok felsorolása

2004. évi CXL. törvény a kozigazgatási hatósági eljríľás és szolgáltatás általĺános
szabźivairőI



20I I. évi CLXXXIX. torvény Magyaľors ztry he|yi önkormlĺnyzatairól
1997. évi L)o(vIII. töľvény az épített köľnyezet a|akításáról és védelméről
25311997.(XII.20.) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési kö-
vetelményekĺől
25212006. (XII.7.) Kormányľendelet a településrendezési és építészeti tervtaná-
csokľól
I90 l2009.(Ix. 1 5.) Koľmányrendelet a főépítészi tevékenységről
314/2012.(XI.8.) Koľmányrendelet a településfejlesztési koncepcióróI, az integrá|t
településfejlesztési stľatégiaról és a településrendezési eszközökľől, valamint egyes
településrendezési saj átos j ogintézményekľől
5|l20I1.(x.l9.) ĺink. rendelet a helyi építészeti-míiszaki tervtanács létrehozásaľól
és mfüödtetéséről
52l20ll.(x.19.) önk. rendelet a helyi éľtékvédelemĺől
5l20I3.(I.|0.) önk. rendelet az épitésiggyel ĺisszefüggő egyes helyi önkoľmĺĺny-
zatihatőságieljárásokrészletesszabá|yairő|

3.ab) Az ügyosztályvezető źtlta| gyakorolt hatáskörĺjk (kiadmányozás), a hatásköľ gya-
korlásanak módja

A polgĺĺľmesteľ hatáskörébe tartoző telepiilésképi eljarások esetén a foépítész
(ügyosztályv ezetó) átn:ŕlźľ;ott hataskörben j áľ el.

A telepiilésképi véleményezési eljarás során a' ÉľoR-ben digitátis foľmá-
ban,a telepiilésképi bejelentési és a településképi k<itelezési eljaľás esetén pa-
pír alapú a|áirássa| kiadmányoz.

3 .ac) Az iigyosztályv ezető feladatkörei
- KiznőLagosan ellátja a keľĹileti tervtanács elnöki feladatait
- Kizárő|agosan ellátja a telepĹilésképi véleményezési eljarásban a polgáľmester által át-
rvhazottkiadmĺányozésife|adatokat. a vonatkozó polgiíľmesteri utasítás a|apján
- Teljes köľĺĺen gyakorolja afőépítészi tevékenységet.

Főépítészi feladatok
4.|.|. A helyi önkoľmányzat építésigyi feladatával kapcsolatos döntések előkészítése,

közreműködés a polgláľmesteľ feladatkörében felmeľülő építésügyi feladatokban
(|997. évi L)O(VIII. tV. 6/A$ (3) bek. és I90|2009.(IX.15.) Korm.rend. 8.$ i) bek.)

4.|.2. a kerület helyi építési szabá|yzatźnak és településrendezési terveinek előkészítésé-
vel,feliilvizsgét|atźwa|összefü ggőfeladatoke||átása
(|90/2009.(IX.15.) Korm.ľend. 8.$ a)-b) bek. és 10.$ (1) a)-f) bek.)

4.l.3. nyilvántaľt ást vezet a településrendezési eszkĺizĺlkről
(|90l2009.(IX.15.) Korm.rend. 8.$ e) bek. és l0.$ (1) g) bek.)

4.I.4. gondoskodik ahatá|yos településrendezési eszk<iztiknek az önkoľmźnyzat honlap-
j an történő kozzététe|érőI

(I90l2009.(Ix.15.) Koľm.rend. 10.$ (1) g) bek.)
4.|.5. tájékoztatást ad a hatályos telepĹilésrendezési eszkĺjzökben foglaltakľól, ennek ke-

retében javaslatot tesz atelek beépítésének feltételeire a településkép és az építésze-
ti ĺirökség megóvásával és minőségi alakításával kapcsolatban

(1997. évi L)O(VIII. tv. 6/A$ (1) a) ab) bek. és |90l2009.(IX.15.) Korm.rend.
10.$ (1) h) bek.)

4.|.6. szakmai konzultációt biztosít a 4.I.5. pontban meghatźlrozott követelmények telje-
sítése érdekében

(1997. évi L)O(VI[. tv. 6/A$ (1) a) ac) bek.)

(

:



4.I.7. el|átja a Kĺizponti Tervtanácsot a helyi építési szabźlyzatĺal kapcsolatos infoľmáci-
ókkal
(19012009.(IX.15.) Korm.rend. 8.9 h) bek.)

4.l.8. segíti a helyi építészeti- muszaki tervtanács műkĺidtetését, gondoskodik az ezze|
összefüggő nyilvantartás vezetéséľől
(|90l2009.(IX.15.) Koľm.rend. 8.$ g)-h) bek. és 10.$ j)-k) bek.)

4.I.9. ellátja az ĺinkoľmźnyzat kulturális ĺirökség védelmével kapcsolatos feladatait
(190/2009.(IX.15.) Koľm.rend. 8.$ c) bek.)

4.1.10. előkészíti az orlkormányzat helyi építészeti éľtékek védelmével kapcsolatos szabá-
|yozásźtt, figyelemmel kíséľi annak érvényesülését, gondoskodik az azokrka| össze-
fiiggő nyi lvántartás vezetéséről
(|997. évi L)O(VIII. tv.6/A$ (1) a) aa) bek. és I90|2009,(IX.15.) Koľm.rend. 10.$
(1) i) bek.)

4.I.|l. előkészíti a kerület teľületén létesíthető ľendeltetések körét és a reklámok elhelye-
zéséte vonatkozó ktĺvetelményeket meghatźtroző ĺĺnkoľmĺányzati döntéseket
(1997. évi DO(WII. tv. 6/A$ (1) a) aa) bek.)

4.|.12. e|őkésziti a polgiíľmester településképi bejelentési eljáľással, településképi véle-
ményezéssel, valamint településképi kĺitelezéssel kapcsolatos állásfog|a|ását
(|997. évi L)o(W[. tV. 6/A$ (2)-(3)) bek')

4.|.l3. előkészíti a kerületben közterĹileten, illetve közeľiiletróI látsző módon elhelye-
zendő mtĺvészeti alkotásokkal kapcsolatos döntéseket
(190/2009.(IX.15.) Korm.rend. 8.9 d) bek.)

4.|.|4. részt vęsz a kerület településpolitikai, telepĺilésfejlesztési, település üzemeletetési
és az ingatlanvagyon-gazdá|kodási progľamjanak elkészítésében, egyeztetésében,
továtbbá az źryazati koncepciók keľĹiletet érintő ľészeinek ĺisszehangolásában és vé-
Ieményezésében
(190/2009.(IX.15.) Korm.rend. 10.$ (2) bek.)

4.2.15. a szervezeti egységet énntő kozbeszerzésben közľemiĺködik és adatot szolgźltat, a
szervezeti egységen keletkezett szeruođések esetén előkészíti szakmai és a pélu-
ügyi teljesítés igazolást

Váľosfej lesztési feladatok
4.2.l. Teleptilésfejlesztési stratégia kidolgozása, szakmai felügyelete (pl.: IVS, Település-

fejlesztésikoncepció,Kĺizterülethasznźĺ|atitew)
(19012009.(IX.15.) Koľm.renđ. 10.$ (2) bek.)

4.2.2. TelepĹilésfejlesztési projektek előkészítése és szakmai képviselete (pl EUB II,

|alotanegyed közlekedés és kĺizterület fejlesztés, Jőzsefvárosi pályaudvaľ, Pitypang
ovoda fejlesztése)
(19012009.(IX.15.) Korm.rend. 10.$ (2) bek.)

4.2.3.Pá|yźzatťlgye1ésselkapcsolatosfeladatoke||atźsa
4.2.4. Pá|yázaÍok előkészítése, pźtlyźzatíľás, projektmenedzsment _ sziikség szerint

egytittmfüĺidve a Hivatal más szervezeti egységeivel (pl.: MNP III közterületek,
KEOP projekt)

4.2.5. Teleki téri piac fejlesztésének pľojektszintll szakmai felügyelete
4.2.6. Részvétel a turisztikai stratégiai fej lesztések kidolgozásában
4.2.7. Rév 8 Zrt. szakmai felügyelete azt$oĺlrlan induló projektek esetén
4.2.8. Részt vesz a hivatalon belüli területi és települési infoľmációs ľendszerek l<talakítźl-

sában és szakmailag felügye|i az źęazati ľészeket--egyĹittmfüödve a hivatal más
szew ezeti egys é geivel (téri nfoľmatika)
(|90l2009.(IX.15.) Koľm.rend. 8.$ Đ bek.)
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4.2.9. A szewezeti egységet érintő kozbeszerzésben közľeműk<jdik és adatot szo|gźitat
4.2.10. A szervezeti egységen keletkezett szerzőďések esetén elkészíti a szakmai és a

pénzld;gyi telj esítés igazolást

3.aĐ A helyettesítés rendje és az ezek'heztartoző felelősségi szabályok

Általános helyettese: a Vĺĺľosfej lesztési Iľoda irođavezetője

Településképi, településľendezési, értékvédelemmel kapcsolatos feladatok esetén
helyettese: a F oépitészi Iroda iľodavezetőj e

Településfejlesztéssel $lźiyázatok. projektek) kapcsolatos feladatok esetén helyet-
tese: a Váľosfejlesztési Iroda kodavezetóje

3.b) Váľosfeilesztési Iroda . iľodavezető

3.ba) Az fuodavezető szakmai feladatellátásaľa vonatkozó legfontosabb jogszabályok
felsorolása

2004. évi CXL. tĺlrvény akozigazgatási hatósági e|játźs és szolgáltatás általános
szabźiyairôI
201 I. évi CLXXXIX. trirvény Magyaľors zźry he|yi ĺinkoľmĺĺnyzatairól
|997. évi LxXVm. törvény azépítettköľnyezet a|akjtásźtől és védelméről
253l|997.(XII.20.) Kormányľendelet az orczágos településrendezési és építési kö-
vetelményekről
|90 l2009.(IX. 1 5.) Koľmĺĺnyrendelet a főépitészi tevékenységről
19|/2009. (IX.ls.) Koľmányrendelet az építőípari kivitelezési tevékenységről

3.bb) 
^zirodavezető 

által gyakorolt hatáskĺirök (kiadmźlrlyozźĺs), a hatásköľ gyakorlá-
sanak módja

Az |99|. évi )oĹ tv. 139.$, valamint az á||anháaaftásról szóló törvény végre-
hajtásaľól sző|ő 36812011. CXII. 3l.) Koľm. rendelet 52. $ (6) bekezdése a|apjánaYá-
rosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztźiy Vĺĺľosfejlesztési Irodlához kapcsolódó tevé-
kenységre jővźhagyott hivatali ktiltségvetés kiadási előirźnyzat terhéľe 200.000,- Ft
egyedi éľtékhatári g az fuodavezető kĺitel ezettségv źilalásľa kijelĺllt.

Az á||amháztartásrő| szóló tĺjrvény végrehajtasáról szőlrő 36812011. CXII. 31.)
Korm. ľendelet 52. $ (1) bekezdése a\apjźn a Vaľosfejlesztési és FőépítészilJgyosná|y
Vaľosfejlesztési Irodához kapcsolódó tevékenységre jóvahagyott hivatali költségvetés
kiadási e|őirényzat terhére teljesített kiadások ata|vźnyozásfua200.000,- Ft egyedi ér-
ték*ratĺĺľig az irodavezető utalvány ozásra kijelĺilt.

A kijelölés 20I3,januĺĺľ |7. napjátől visszavonásig érvényes.
Feladatait a mindenkori érvényes kĺjtelezettségvállalással, utalvĺínyozással, el-

lenjegyzéssel, érvényesítéssel és szakmai teljesítésigazolással kapcsolatos eljĺĺrási
rendjéľől szóló polgĺáľmesteri-jegyzői utasításban foglaltak szerint kĺiteles eljámi.

3.bc) Az irodavezető fęladatköľei
4.2.I. Telepiilésfejlesztési stratégia kidolgozása, szakmai feliigyelete (pl.: IVS, Település-

fejlesztési koncepció, KözterĹilet használati terv)
(l90l2009.(IX.15.) Koľm.rend. 10.$ (2) bek.)

4.2.2. Településfejlesztési pľojekĺek előkészítése és szakmai képviselete (p1.: EUB II,
Palotanegyed közlekedés és köZterület fejlesztés, Józsefuaľosi pályaudvaľ, Pitypang
ovoda fejlesztése)



(I90|2009.(IX.15.) Korm.ľend. 10.$ (2) bek.)
4 .2.3 . P á|y źaatťĺgyelé s sel kap csolato s feladatok ell átása
4.2.4. Pá|yázatok előkészítése, páIyźzatírás, projektmenedzsment _ szfüség szerint

egyĹittműköđve a Hivatal más szervezeti egységeivel (pl.: MNP III köaeľiiletek,
KEOP projekt, stb.)

4.2.5. Teleki téri piac fejlesztésének pľojektszintu sza|rĺrlai feltigyelete
4.2.6. Részvétel a turisztikai stratégiai fejlesztések kidolgozásában
Ą.?.7.Pĺév 8Zrt. szď<mai felügyelete az újonnan induló projektek esetén
4.2.8. Részt vesz a hivatalon belüli terĹileti és települési infoľmációs rendszerek kialakítá-

sában és szakmailag felügye|i az ágazati részeket_egyiittmtĺkĺidve a hivatal más
szerv ezeti e gysé geivel (térinfoľmatika)
(19012009.(IX.15.) Korm.rend. 8.$ Đ bek.)

4.2.9. Aszervezeti egységet érintő kozbeszerzésben kĺjzreműködik és adatot szo|gźt|tat
4,2.10. A szervezeti egységen keletkezett szerződések esetén elkészíti a szakmai és a

p énzugyi telj esíté s igazolést

3.bd) A helyettesítés rendje és az ezek'heztartozó felelősségi szabályok
Altaliĺnos helyettese: a műszaki menedzseri feladatokat e||átő iigyintézó
Speciális esetekben: az egyes ügyintézők a saját feladataikkal kapcsolatos

ügyekben helyettesítik.

3.c) Váľosfeilesztésĺ lľoda - üeyintéző _ vlíľosfejlesztési feladatok, pľojektfelađatok
e||átása, pénzügyi adminisztratív feladatok, szakmai előkészítés ek _ 3fo

3.ca) szakmai feladatel|átásáravonatkozó legfontosabb jogszabályok felsorolása
Budapest Fővaros VIII. keľületlőzsefváľosi onkoľmźnyzatPá|yźzatiSzabźúyzata
2004. évi CXL. torvény akozigazgatlísi hatósági e|jarás és szolgáltatás általános
szabźiyairő|
20I|. évi CL)O(XIX. törvény Magyaľors zĘ he|yi önkoľmányz atairő|
1997. évi LXXVIII. töľvény az épitett köľnyezet alakításríról és védelméről
|90 l2009.(Ix. 1 5.) Koľmányrendelet a főépítészi tevékenységről

3.cb) Azigyintéző által gyakorolt hatáskĺirĺik (kiadmźnyozás), a hatáskĺlr gyakoľlásá-
nak módja

- nincs

3 .cc) Az ugyintézíĺ feladatköľei
4.2.I. Telepiilésfejlesztési stratégia kidolgozása, szakmai felĹigyelete (p1.: IVS, Település-

fej lesztési koncepció, Közterület használati terv)
4.2.2. Teleptilésfejlesztési projektek előkészítése és szakmai képviselete (pl.: EUB II,

Palotanegyed közlekedés és közterĹilet fejlesztés, Józsefuaľosi pályaudvaľ, Pitypang
ovoda fejlesztése)

4.2.3 . P áIy źzatfi gyelé s s el kapc s o lato s feladatok el l átása
4.2.4. Pźiyazatok előkészítése, pá|yźzatírás, pľojekÍmenedzsment _ szĹikség szerint

egytittmfüödve a Hivatal más szeľvezeti egységeivel (pl.: MNP III közteľtiletek,
KEOP projekt, stb.)

4.2.5. Teleki téri piac fejlesztésének pľojektszinttĺ szak'rnai feliigyelete
4.2.6. Részvétel a turisztikai stľatégiai fej lesztések kidolgozásában



4.2.7. Rév 8 Ztt. szakmai felügyelete az újonnan induló projektek esetén
4.2.9. Aszetvezeti egységet érintő kozbeszerzésben ktizreműködik és adatot szo|gá|tat
4.2.|0. A szewezeti egységen keletkezett szeruőđések esetén előkészíti a pénzťlgyi és a

szakmai telj esítés igazo|ást

3.cd) A helyettesítés ľendje és az ezęk.heztartoző felelősségi szabályok
Az igyintézőt va|arnennyi feladat źlbarl az irodavezető helyettesíti.

3.d) Váľosfeilesztésĺ Iľoda - ůigvintéző - műszaki menedzseľ

3.da) szakmai feladatel|átźsćra vonatkozó legfontosabb jogszabályok felsoľolása {tĺir-
vénytől ĺinkormányzati ľendeletig}

2004. évi CXL. töľvény akozigazgatási hatósági eIjárás és szolgáltatás általános
szabéiyakő1'
20I I. évi CDO(XIX. ttirvény Magyaroľs zág he|yi önkormányz atairő|
1997. évi L)owIII. t<irvény az épített kĺimyezet alakításaľól és védelméről
|90 /2009.(IX. 1 5.) Koľmányrendelet a főépítészi tevékenységről
19112009. (IX.15.) Kormányľendelet azépítőipari kivitelezési tevékenységről

3.db) Az iigyintéző által gyakorolt hatáskĺirök (kiadmźnyozás), a hatáskör gyakorlásá-
nak módja

- kivitelezéseken az építési naplóban bejegyzések felügyelete a feladatk<ĺrébe
tartoző esetekben

3 .dc) Az ngyíntéző feladatkörei
4.2.2. Részvétel a településfejlesztési projektek kĺiztil az építési beruhazásokkal kapcsola-

tos előkészítési munkfü e|végzésében (k<izbeszerzésí ésbeszerzési dokumentumok
előkészítése, kiéľtékelése, lebonyolítása), a pľojektek megvalósulása soľán szakmai-
lag felügyeli a kivitelezést, beruhĺĺzói képviseletben eljáľ, stb.)

4.2.5. Teleki téri piac fejlesztésének megvalósulása során a kivitelezés szakmai felügyele-
te

4.2.9. A szewezeti egységet érintő kozbeszętzésben k<ĺzremiĺködik és adatot szolgáItat

3.dd) A helyettesítés rendje és az ezek'heztartoző felelősségi szabályok
Azugyintézótva|aĺnennyifeladatźĺbanazirođavezetőhelyettesíti.

3.f) Főépítészi Iľoda . ĺľodavezető

3 .fa) Az fu odav ezető szakmai fe|adate||átasaľa vonatkozó legfontosabb j o gszabályok
felsoľolása

2004. évi CXL. törvény aközigazgatási hatósági eljarás és szolgáltatás általiínos
szabá|yairőI
20I I. évi CL)O(XIX. törvény Magyaľors zág he|yi ĺinkoľmányz atairől
|997. évi DO(VIII. töľvény az épített köľnyezet a|akltásáĺől és védelméről
25311997.Cŕ'II.20.) Kormányľendelet az országos településľendezési és építési kĺi-
vetelményekľől
25fl2006. CXII.7.) Kormányľendelet a településrendezési és építészeti tervtaná-
csokról



190 /2009.(Ix. 1 5.) Kormányrendelet a főépítészi tevékenységről
3t4/20l2.(XI.8.) Kormányrendelet a telepĹilésfejlesztési koncepcióről, az integrált
teleptilésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszkĺizĺjkĺől, valamint egyes
településrendezési saj átos j ogintézményekľől
5|/20|1.(x.19.) önk. rendelet a helyi építészeti-műszaki tervtanács létľehozásélről
és műk<jdtetéséről
52/20|1.(x.19.) önk. ľendelet a helyi éľtékvéđelemről
5/20I3.(I.l0.) önk. rendelet az épitésuggyel összeftiggő egyes helyi önkormány-
zatihatősźryieljárásokľészletesszabéůyabőI
55/2013.(XII.20.) önk. rendelet a reklámok, reklámberendezések és cégérek elhe-
lyezésének szab áLy air ő|

3.fb) Az irodavezeto áltď gyakorolt hatáskörök (kiadmányozás), a hatáskĺĺr gyakor|á-
srának módja

Az I99|. évi XX. tv. 139.$' valamint az á||anháztartásról szóló t<irvény végre-
hajtásaról szől'ő 36812011. (X[. 31.) Koľm. ľendelet 52. $ (6) bekezdése a|apjánaYá-
rosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztźiy Városfejlesztési lľodĺíhoz kapcsolódó tevé-
kenységre jőváhagyott hivatali k<iltségvetés kiadási e|ŕĺfuányzat terhéľe 200.000,- Ft
egyediérték.határigazirodavezetőkötelezettségvźl|lalásrakijeliilt.

Az á||affiháńartástő| szóló tĺiľvény végrehajtásárőI sző|ő 36812011. (xII. 31.)
Koľm. rendelet 52. $ (l) bekezdése a|apjźna Varosfejlesztési és FőépítésziIJgyosnáIy
Városfejlesztési Irodához kapcsolódó tevékenységľe jóváhagyott hivatali költségvetés
kiadási e|oiráĺyzat teľhére teljesített kiadások utalványozására200.000,- Ft egyedi ér-
ték'határigazítodavezetőutalványozźsrakijelölt.

A kijelĺilés 2013. januźr 17. napjátől visszavonásig érvényes.
Feladatait a mindenkori érvényes kötelezettségvállalássa|, uta|ványozassal, el-

lenjegyzéssel, érvényesítéssel és szakmai teljesítésigazolással kapcsolatos eljĺáĺási
rendjéről szóló polgáľmesteľi-jegyzői utasításban foglaltak szeľint kĺiteles eljłĺmi.

3 .fc) Az ir o đav ezeto feladatkörei
4.|.|. A helyi <inkoľmányzat építésügyi fe|ađatźtval kapcsolatos döntések előkészítése,

közreműködés a polgríľmester feladatkörében felmeľiilő építésügyi feladatokban
4.|.2. a keľĹilet helyi építési szabźt|yzatanak és településrendezési terveinek előkészítésé-

vel, fe ltilvi zs gá|atáv a| ö s szefü ggő feladatok ellátása
4.I.3. nyilvántaľt ást vezet a településrendezési eszktizĺikről
4.|.4. gondoskodik ahatźiyos településrendezési eszközöknek az ĺjnkormtnyzat honlap-

j an töľténő közzététe|érő|
4.I.5. tájékoztatást ad a hatályos településrendezési eszközökben foglaltakĺól, ennek ke-

ľetében javaslatot tesz atelek beépítésének feltételeiľe a teleptiléskép és az építésze-
ti örĺikség megóvásával és minőségi alakítasával kapcsolatban

4.|.6. szakmai konzultációt biztosít a 4.I.5. pontban meghatározott ktivetelmények telje-
sítése érdekében

4.I.7. e||átja a Kĺizponti TeManácsot a helyi építési szabá|yzattal kapcsolatos infoľmáci-
ókkal

4.1.8. segíti a helyi építészeti- műszaki terwanács mfüĺidtetését, gondoskodik az ezzel
összefüggő nyilvántaľtás vezetéséről

4.|.9. elltĺtja az önkormányzat kulturális örökség védelmével kapcsolatos feladatait
4.l.|0. előkészíti az önkoľmźnyzat helyi építészeti éľtékek védelmével kapcsolatos szabá-

Iyozását, figyelemmel kíséri annak érvényestilését, gondoskodik az azokka| össze-
ftiggő nyilvántaľtás vezetéséről



4.|.|I. előkészíti a keriilet területén létesíthető rendeltetések körét és a reklámok elhelye-
zésére vonatkozó követelményeket meghat źroző önkormányzati dĺintéseket

4.l.|2. előkészíti a polgáľmester településképi bejelentési eljáľással, településképi véle-
ményezéssel, valamint településképi kötelezéssel kapcsolatos állásfog|a|áséú

4.I.13. előkészíti a kerĹiletben kdzteľĹileten, illetve kĺizterületľőI |átsző módon elhelye-
zendő mrĺvészeti alkotásokkal kapcsolatos d<intéseket

4.|.t4. résztvesz a keľület teleptiléspolitikai, telepĹilésfejlesztési, település iizemeletetési
és az ingatlanvagyon.gazdálkodási pľogľamjának elkészítésében, egyeztetésében,
továbbá az ágazati koncepciók kerĹiletet érintő részeinek összehangolásában és vé-
|eményezésében

4.2.|5. aszęrvezeti egységet érintő kozbeszerzésben kĺizremfüĺjdik és adatot szo|gáItat
4.2.t5. a szervezeti egységen keletkezett szeruődések esetén előkészíti szakmai és a

p éĺuugy i telj e síté s igazolźst

3.fd) A helyettesítés rendje és az ezek}ręztartoző felelősségi szabályok
Az egyes ügyintézők asaját feladataikkal kapcsolatos ügyekben helyettesítik.

3.g) F'őépítészi Iroda - ůĺevĺntéző - adminisztrácĺó

3.ga) szakmai feladatel|átásáravonatkozó legfontosabb jogszabályok felsorolása
2004. évi CXL. törvény akozigazgatási hatósági eljańs és szolgáltatás általĺĺnos
szabźůyairő|
20I |. évi CL)O(XIX. tĺiľvény Magyaľoľs zág helyi önkormiínyzatairól
|997. évi L)owIII. ttiľvény az épített kdľnyezet a|akításátől és védelméről
253 l |997 .(XII.20.) Kormiĺnyrendelet az országos településrendezési és építési kö-
vetelményekĺől
252/2006. (XII.7.) Koľmiínyrendelet a településrendezési és építészeti tervtanź--
csokľó1
|90/2009.(IX. 1 5.) Kormiĺnyrendelet a foépítészi tevékenységről
3I4/20|2.(XI.8.) Koľmányľendelet a telepĹilésfejlesztési koncepciórő|, az integľált
településfejlesztési stratégiĺĺľól és a teleptilésľendezési eszkĺjzökľől, valamint egyes
településrendezési saj átos j ogintézményekről
5I l20| 1 .(x. 1 9.) önk. rendelet a helyi építészetĹműszaki teľvtanács létľeho zásźrőI
és műkĺidtetéséről
52l20|l.(x.19.) önk. ľendelet a helyi éľtékvédelemľől
5/20I3.(I.I0.) önk. rendelet az építésiggyel összefüggő egyes helyi önkormĺĺny-
zatihatőságieljárásokrészletesszabáIyairő|
55|20|3.(XII.20.) ĺ!nk. rendelet a ľeklámok, reklámberendezések és cégéľek elhe-
lyezé sének szab á|y air őI

3.gb) Azngyintéző által gyakorolt hatáskĺirök (kiadmźnyozás), a hatáskĺir gyakoľlásá-
nak módja
- nincs

3 .gc) Az igyintéző feladatkörei
- Ellátja az igyosztály adminisztrációs feladatait (iktatás, postázás,jelenléti és távolléti

napló vezetése)
- segíti az igyosttá|yvezetőt a szervezeti egység á|ta| készített vagy a szewezeti egység

közremiĺködésével készített képviselő-testületi, bizottsági előterjesztések, az előterjesz-



tésekĺől szőIő hatáĺozatok, valamint a |ejart határidejű hatátozatol<ról szóló jelentések
évenkéntibontásbantöľténőnyi|vźntartásźtbarl

4.|.3. nyilvántaľt ást vezet a településľendezési eszkĺjzökĺől
4.|.7. segíti a helyi építészeti- muszaki terwanács mfü<jdtetését, gondoskođik az ezzel

ĺisszefiiggő nyilvantaľtás vezetéséről
4.|.9. gondoskodik a helyi épitészeti éľtékvédelemmel ĺisszefüggő nyilvántaľtás vezetésé-

ľől
4.|.|2. előkészíti a polgármester településképi bejelentési eljaĺással kapcsolatos állásfog-

lalását
4.1.10. előkészíti az önkoľmányzathelyi építészeti éľtékek védelmével kapcsolatos szabá-

|yozáséú, fĺgyelemmel kíséri annak éľvényesülését
4.2.|5. a szęrvezeti egységet érintő kozbeszerzésben közľemfüĺidik és adatot szo|gá|tzt

3 .gd) A helyettesítés rendj e és az eze|<hez tartoző felelősségi szabá|yok
Azlđ;gyintézíState|epilésképi eljaľásokéľt felelős ngyintéző helyettesíti.

3.h) Főépítészi Iľoda - üevĺntéző - telepůilésképĺ eliárások

3.ha) szakmai feladatel|áLtźLsźLra vonatkozó legfontosabb jogszabźiyok felsoľolása
2a04. évi CXL. töľvény aközigazgatási hatósági eljrírás és szolgáltatás általĺínos
szabá|yairő|
2011. évi CDO(XIX. tĺirvény Magyarors zághe|yi önkoľmányz ataitőI
|997. évi LXXVil. tcĺrvény az építettkomyezet alakításĺĺľól és védelméről
253l|997.(XII.20.) Koľmányrende|et az országos településrendezési és építési kö-
vetelményekľől
252/2006. (XII.7.) Koľmiĺnyľendelet a településrendezési és építészeti tervÍaná-
csokľól
I90/2009.(IX. 1 5.) Koľmányrendelet a f(5építészi tevékenységről
3l4/20|2.(XI.8.) Koľmányrendelet a településfejlesztési koncepcióľóI, az integtá|t
településfejlesztési stratégiĺĺľól és a településľendezési eszközökľől, valamint egyes
településrendezési saj átos j ogintézményekről
5112011.(x.19.) cjnk. rendelet a helyi építészeti-muszaki tervtanács létrehozásaról
és működtetéséľől
52l20|l.(x.19.) önk. rendelet a helyi éľtékvédelemľől
5/f0|3.(il.|0.) önk. rendelet az építésiggyel összefüggő egyes helyi önkoľmany-
zatihatőságieljarásokľészletesszabá|yairő|
55/2013.Q{II.20.) önk. rendelet a reklámok, reklámberendezések és cégéľek elhe-
lyezé sének szab źiy air őI

3.hb) Az ngyintéző á|ta| gyakoľolt hatáskĺjrĺik (kiadmányozás), a hatáskör gyakortásá-
nak módja
- nincs

3 .hc) Az ugyintézó feladatkĺirei
- résztvesz az ügyfélfogadásban

4.1.||. előkészíti a kertilet teľületén létesíthető rendeltetések körét és a ľeklĺĺmok elhelye-
zésére vonatkozó kĺivetelményeket meghat źroző önkormĺányzati döntéseket

4.l.I2. előkészíti a polgármesteľ teleptilésképi bejelentési eljiáľással, településképi véle-
ményezéssel, valamint teleptilésképi kĺitelezéssel kapcsolatos állásfogla|źsát
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4.1.|3. előkészíti a kerÍiletben közteľületen, illetve kdzterületrő| |átsző módon elhelye-
zendő miivészeti alkotásokkal kapcsolatos döntéseket

4.l.14. részt vesz a kerĹilet településpolitikai, településfejlesztési, teleptilés üzemeletetési
és az íngat|aĺvagyon-gazdáůkodási progľamjának elkészítésében, egyeztetésében,
továbbá az éęazati koncepciók keľĹiletet érintő részeinek összehangolásában és vé-
|eményezésében

4.2.15. aszervezeti egységet érintő kozbeszerzésben kĺizremfü<idik és adatotszo|gáitat

3.hd) A helyettesítés rendje és az ezelrheztaĺtoző felelősségi szabályok
Az ugyíntézot az ir o dav ezető helyettesíti.

3.i) Főépítészĺ Iľoda - üwintéző - telepĺilésľendezés. éľtélĺvédelem

3.ia) szakmai feladatel|átásźra vonatkozó legfontosabb jogszabályok felsorolása {tör-
vénýől önkoľmányzati rendeletig}

2004. évi CXL. törvény akozigazgatasi hatósági eljaras és szolgáltatás általános
szabá'|yairőI
20|I. évi CLXXXIX. törvény Magyarors zźry helyi önkoľmrínyzatairő|
|997. évi L)offIII. törvény azépített köľnyezet alakításańl és védelméről
253/|997.C{.II.20.) Kormrĺnyrendelet az orczétgos településľendezési és építési kö-
vetelményekről
25212006. CXII.7.) Koľmiínyrendelet a telepiilésrendezési és épitészeti tervtaná-
csokró1
I90l2009.(Ix. 1 5.) Koľmĺĺnyrendelet a főépítészi tevékenységľől
314/2012.6I.8.) Koľmányrendelet a településfejlesztési koncepciórő|, az integrált
településfejlesztési stratégiĺáról és a településrendezési eszközĺikľől, valamint egyes
településrendezési saj átos j ogintézményekĺől
51/2011.(x.19.) önk. ľendelet a helyi építészeti-műszaki temanács létrehozásźrőI
és működtetéséľől
52/20|1.(IX. l9.) önk. rendelet a helyi értékvédelemľől
5/20l3.(il.I0.) önk. rendelet az építésuggyel összefüggő egyes helyi <inkoľmany-
zatihatőságieljárásokrészletesszabá|yairőI

3.ĺb) Az ĺj;gyiĺtéző által gyakorolt hataskörök (kiadmźnyozás), a hatáskör gyakoľlásá-
nak módja
- nincs

3 .ic) Az ugy intező fel adatköľei
- r észt v esz az tigyfelfo gadásban

4.I.I. A helyi önkoľmányzat építésügyi feladatával kapcsolatos d<intések előkészítése,
közľemfüĺidés a polgáľmester felađatkörében felmeľiilő építésügyi feladatokban

4.I.2. a kerület helyi építési szabźiyzatának és településrendezési terveinek előkészítésé-
vel,felülvizsgźiatźxalösszefü ggőfeladatoke|Iátása

4.I.4. gondoskodik ahatáiyos településrendezési eszkĺizöknek az önkormźnyzat honlap-
j an töľténő kozzététe|ér őI

4.I.5. tájékońatást ad a hatályos településrendezési eszközökben foglaltakľól, ennek ke-
retébenjavaslatot tesz atelek beépítésének feltételeire a településkép és az építésze-
ti örökség megóvásával és minőségi alakításával kapcsolatban

4.I.6. szakmai konzultációt biztosít a 4.l.5. pontban meghatźrozott k<ivetelmények telje-
sítése éľdekében
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4.|.7. e||átja a Kĺizponti Tervtanácsot a helyi építési szabá|yzattal kapcsolatos infoľmáci-
ókkal

4.1.9 e||átja az önkormźnyzat kulturális örökség védelmével kapcsolatos feladatait
4.2.15. a szeĺvezeti egységet érintő kozbeszerzésben közreműkĺidik és adatot szo|gá|tat
4.2.16. a szervezeti egységen keletkezett szerződések esetén előkészíti szakmai és a

pénzĹigyi telj esítés igazolást

3.id) A helyettesítés renđje és az ezeIłleztartoző felelősségi szabályok
Az ügyintézőt az irodavezető helyettesíti.

4. A szervezetĺ egység szeľvezetĺ ábráia (gľafikus)

5. Az iĺąvosztály munkarendje (a Hivatal dolgozóinak általános munkaľendie szerint):

hétfőn
keđden
szerdźn
csütöľtökön
pénteken

0800 _ 1800 óľáig
0800 _ 1600 óráie
0800 _ rc3o draiő
0800 _ le00 ĺraii
0800 _ 1330 őrźtig

A leđolgozott munkaidő nyilvantartása és ellenőľzése céljábóI azugyosztály jelenléti naplót
vezet. A jelenléti naplóban fel kell tiintetni a munkába állás és a munkábó| távozás pontos
idejét. A jelenléti napló vezetéséért azugyosztźiyvezető által megbízott személy a felelős.
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Az ügyosztźiy do|gozói a Hivatal épületében a munkaidőn tul az igyosztá|yvezető engedé-
lyével, hétvégén _ előzetes írásbeli bejelentés mellett _ a jegyző engedélyével tanózkodhat-
nak.

A munkahelyéről önhibájan kívül távol tartőzkođő dolgozó akadá|yoztatásźnaktényérő|ha|a-
déktalanul köteles az llgy osztá|yvezetőt értesíteni.

A betegségľől szóló orvosi igazo|ást a ďo|goző munkába étllása első napján köteles a személy-
zeti vezetónek átadni. Az źtadás e|őtt az utolsó munkába töltött nap időpontjat az ügyosztály-
vezetőnek atáppénzes lapon le kell ígazo|rua.

6.Az ĺi gyosztály iitvfélfogadási ľendi e

Ügyfélfogadás ideje: a Hivatal általanos ügyfélfogadási rendje szerint a Főépítészi boda
munkataľsai ńszt vesznek az ügyfelfogadásban

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

Soľon kíviili ügyfélfogadás rendje: esetileg előre egyeztetett időpontban az igyosztály mun-
katarsai azugyosztály működési helyén is taľtanak ügyfélfogadást.

7.Eľtekezletek ľendj e:
AzIJgyosztéůyvezető minden hétÍőn 14 órakor tarlrértekez|etet azbodavezetók ľészére.
Az kodavezetőkminden kedden 16 óľakoľ taľtanak értekezletet ahozzźtjvktartoző ugyíntézők
részéte.

8.Külső kancsolattaľtás:

Az ljgyosztá|y ďo|gozőit az á1lampolgaro|<ka|, az önkoľmĺĺnyzati és más külső szervekkel,
intézményekkel és gazdasági tĺáľsaságokkal való kapcsolattaľtásban a kulturált, hatékony,
gyors tigyintézésľe való törekvés, valamint a segítő szandék kell, hogy j e||emezze.

A hivatali dolgozók külső kapcsolattartásának körét és ľendjét _ ideéľtve a képviselő-
testiilettel, abizottságokkal való kapcsolattartást is _ a jegyző á||apítja meg és az ugyosztáIy
iigyľendjében, illetve a munkaköri leírásokb an szabáIyozza.

Az igyosztźůyvezető feladatkĺirében eljárva kĺjzvetlen kapcsolatban á||hat az önkormźnyzat
intézményeive|, gazdasági taľsaságaival. Ennek során jogszabá|yban, önkormźnyzati hataro-
zatban, munkáltatói dcintésben meghatátozott ađatszo|gá|tatástkérhet és adhat.

Az ę||enőrzésre jogosult felügyeleti és külső szervekkel, a jegyző és a polgĺíľmester taľtja a
kapcsolatot, illetve esetenként dönt a kapcsolatüartó személyéľől.

9. Záľó ľendelkezések

Jelen tigyrend a Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefuaľosi onkormanyzat Képviselő-
testiilete á|tal .. .., szźműhatfuozattal elfogadott, a Budapest Fővaros VIII. keľület Jó-
zsefuaľosi Polgáľmesteri Hivatal Szervezeti és MűködésiSzabá|yzatának 1. számú fiiggeléke.

A szęrvezeti egység aknn|izá|t ügyrendjét az abbarl' sziikségessé vá|t vá|toztatást követő 60
napon belül csatolni köteles a fiiggelékhez.

T3



Jelen ügyrend a jővźhagyását követő napon lép hatályba, és a szewezetí egységnek illetve
j o gel ődj einek korábbi ügyrendj e hatá|y át veszti.

Budapest, 2015.

IJgyosztáIyvezeto

A Varo sfej l eszté s i és Fő építé s zi,Ü gy o sztźl l y iigyrendj ét j ó váhagyom :

Danada-Rimĺĺn Edina
jegyző
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1.a) Szeľvezeti egység megnevezése:

Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefvźrosi Polgáľmesteri Hivatal Hatósági TJgyosztźiy

1.b) A szeruezeti eevsée címadatai:

Mfüĺĺdési lrelye: Bp. Főváľos VIII. keľ. Józscfulíľosi onkorlnźnyzat
Polgáľmesteri Hivatal

1082 Budapest, Baross utca63-67

Levélcíme: 1082 Budapest, Baross lfica63-67

Hatósági Ügyosĺály

Igazgatási Iľoda

Anyakĺinyvi Iroda

Építésiigyi Iľoda

telefon szźtm:459 2164 fax szám: 459 2185
email cím: hatosag@j ozsefuaľos.hu

telefon szám: 459 2164 fax szám: 459 2|85
email cím: igazgatas@j ozsefuaros.hu

telefoď szźlm:459 -2265 fax:459 2240
email cím: anyakonyv@jozsefuaľos.hu

telefon szám:459226 fax:459 2234
email : epítes@j o zsefu aro s. hu

1.c) A szeľvezetĺ egvség iogállása:

A Hatósági Ügyosztály nem önálló jogi személy.

2. A szeľvezetĺ egvség általános feladat. és hatáskłiľe:

Az ĺjlgyosńá|y jegyzői hatósági _ kivételesen önkormźnyzati hatósági - hatáskĺjrben eljĺáĺó
szerv ezeti egység. Feladatait hĺĺľom irodláľa tagoltan v égzi
_ jegyzői kereskedelmi hatósági, jegyzői köľnyezetvéđelmi, jegyzői állatvédelmi, jegyzói
birtokvédelmi, a fakivágási Ĺigyekben önkoľmányzati hatősági jogkörben
- jegyzói hagyatéki hatáskörben, illetve anyakö,nywezetői fe|adatokat lát el,
- jegyzł3i építésiigyi hatósági feladatokat lát el.

3. A Hatóságĺ ÜgYosztálv engedélvezett létszáma tevékenységek szeľinti bontásban. az
azokhoz taľtozĺí feladat- és hatásktiľtikkel :

3 .a) Az ugy osztźůw ezető

3.aa) Az iigyosztályvezető szak.ĺĺlai feladatel|átźstra vonatkozó legfontosabb jogsza-
bályok felsorolása



3.ab) Az ügyosztályvęzętő źita| gyakoľolt hatáskĺjrök (kiadmanyozás), a hatáskĺiľ
gyakorlasanak módja

A kiadmányozás,a kiadmányozás és aza|áírás rendjéľől szőIő ]0/20]3. (X.2].)
sz. jegyzói

utasítás III. részében foglaltaknak megfelelően töľténik.

3.ac) Azigyosztźlyvezető feladatkörei:
A három irodát cisszefogó szervezeti egység irźtnyítqa és vezetője az igyosztźt|yvezető. Az
ügyosztályvezető szewezi és e||enórzi az ugyosztály munkáj ćú, az iigyosztályvezetőnek koor-
dinációs tevékenysége és feltigyeleti jogköľe vaÍI azIgazgatźsi Iroda, az Anyakonyvi Iroda és
az Építésügyi Iroda tekintetében.

Y'ffi,*oályokbanfoglaltakszeľintbiztosítjaaszervezetlegységétérintőszakmai
feladatok j o gszertĺsé gét, eIIźLtásáLt.

A Polgáľmesteri Hivatal mindenkori hatályos Szervezeti és Mfüödési Szabźiyzata'
valamint a belső normák a|apjan e||átja a szervezeti egységét érintő vezetoi és iłínyĹ
tói feladatokat.

Szakteriiletét érintően előkészíti-előkészítteti a képviselő-testĹileti/bizottsági előter-
jesztéseket és részt vesz a képviselő-testÍilet és az illetékes bizottságok tilésein;

Előkészíti a szewezeti egységet éľintő önkormĺínyzati kittintetés (Józsefrárosi
Aľanyko szoru) adoman y o zźsát.

3.ad) A helyettesítés rendje és az ezeh'heztartoző felelősségi szabályok

Az Ĺigyoszt źiyvezető általanos helyettese az Igazgatási Iroda v ezetője.

3 .b) Ieazeatási Ir o dav ezető

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

- a kiĺzigazgatási hatósági eljĺĺľás és szolgáltatás á|ta|źnos szabźt|yaiľól szóló
2004. évi CXL. tv.
- a szo|gáItatási tevékenység megkezdésének és folyatásának általanos szabźy
lyairól szőIő2009. évi LXXVI. tv.
- akeľeskedelemľől sző|ő2005. évi CLXIV. tv.
- atáĺsashźnal<ĺól szóló 2003. évi C)oo(I[. tv.
- apolgĺíľi tĺirvénykĺinyvľől szóló 201-3. évi V. tv.
- a k<imyezet védelmének általanos szabźiyairől szóló 1995. évi LIII. tv.
- ahulladékról szóló 2012. évi CL)C(XV. tv.
- az élelmiszeľlźncrő| és hatósági felügyeletéľől szóló 2008. évi XLVI. tv.
- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVII. tv.
. a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2|012009.
(IX.29 .) Koľm. ľendelet
- a szálláshely-szo|gáitatási tevékenység folýatasanak ľészletes feltételeiről és a
szálláshely-Ĺizemeltetési engedély kiadásrának ľendjéről sző|ő 23912009. CX.20.) Koľm.
renđelet



- a nem iizleti célú közĺisségi, szabadidős szálláshely-szo|gá|tatásľól szóló
|7312003. CX.28.) Koľm. ľendelet
- a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható
egyes termelő és egyes szo|gá|tatő tevékenységekľől, valamint a telepengedélyezés
rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57120|3. (I|.27.) Korm. rendelet
- a vásárokról, a piacokĺól, és a bevásarlóközpontokról sző(ő 5512009. (III.I3.)
Koľm. ľendelet
- a zenés, tiíncos rendezvények működésének biaonságosabbá tételéről szóló
23l20I1. (III.8.) Koľm. rendelet
- a kedvtelésbo| tartott állatok tartásźnő|' és foľgalmazásźrő| sző|ő 41l20I0.
(11.26.) Korm. rendelet
- az állatvédelmi hatóság kijelciléséľől szóló 33412006 CXII.23.) Korm. ľendelet
- a kömyezeti zaj és rczgés ellęni védelem egyes szabá|yairől szóló 284/2007.

6.29.) Korm. rendelet
- a környezetvédelmi, természetvédelmi, vizugyi hatósági ésigazgatási feladato-
kat ellátó szervek kijelöléséről szóló 34712006. (XII. 23.) Korm. ľendelet
- az országos telepiilésrendezési és építési követelményekľől szóló 25311997.

CXII. 20.) Korm. rendelet
- afás szźrűnövények védelméről sző|ő 34612008. (XII.30.) Koľm. rendelet
- a jegyzi| hatáskĺirébe taftoző biľtokvédelmi eljĺĺľásról szóló 22812009. (X.16.)
Koľm. ľendelet
- avízgazdá|kodási hatósági jogkĺir gyakoľlásaról szóló 72l|996. N.22.) Korm.
rendelet
. atalá|t dolgok tekintetében követendő eljárásról szőIő 20|3. évi V. tv.
- a köľnyezeti zaj- és rezgésteľhelési határéľtékek megźi|apításźro| szóló
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM együttes rendelet
- a zajkibocsátásíhatáĺértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibo-
csátás ellenőrzésének módjĺĺľól szóló 9312007. CXII. 18.) KvVM rendelet
- az iizletek éjszakainyiwatartási rendjéről szóló Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet
Józsefuaros onkoľmźnyzat Képviselő-testületének 4512008. (IX. 12.) sz. ĺjnk. ľende-
lete
- a Józsefuĺĺrosban adomźtnyozhatő kitiintetésekľől szóló l|12006. (III.10.) szá-
mú Budapest Józsefuaľos onkoľm źnyzati ľendelet
- azaj és rezgésvédelem helyi szabá|yozásĺĺľól szóló 2812003. (V. 14.) sz. Bu-
dapest Fővaro s VIII. kerül et J őzsefv áro si onkorm źny zati rendelet
- ajózsefuaľosi teľmészeti környezet védelméró| szőIő 28l20I4. (VII.101.) Bu-
dapest Fővaľos VIII. keľĺilet Józsefuaľosi onkoľmĺínyzat rendelete
- a közterületek, ingatlanok rendjéről és a koztisztaságźrő| sző|ő 6fl2007
CxI.13.) Budapest Főviíľos VIII. keľütetJőzsefvźrosi Önkoľmányzatiľendelet

3.bb) Az irođavezető ěita| gyakoľolt hatáskĺirök (kiadmátnyozás), a hatáskör gyakoľlá-
sának módja

A kiadmányozás, a kiadmĺányozás és az a|źńtás ľendjéľől sző|ő |012013. (x.2l.)
sz. jegyzoi utasítás III. részében foglaltaknak megfelelően történik.

3 .bc) Az ir o dav ezető feladatköľei

- általános vezetői feladatok ellátása



7.2.I4. az irođa tevékenységét érinto ügykörben beadványok kivizsgálása, hatósági el-
jarások lefolyatása
7.2.17. a helyi ľendelet, a KT és abizottséęi előterjesztések előkészítése

3.bd) A helyettesítés rendje és az ezek'hez tartoző felelősségi szabályok

A kiadmanyozás, a kiadmányozás és az aláírás rendjéről sző|ő l0l2013. CX.21.)
sz. jegyzoi utasítás IV. 4) pontjában foglaltaknďĺ megfelelően történik.

3.c) Az ůigyĺntézők munkaköľei és az azokhoz taľtozó feladat. és hatáskłirtik
(személyenkénti bontásban)

- kereskedelmi ugyiĺtéző: iparĹkeľeskedelmi, szálláshely szo|gá|tatői tevékenységet
folytatók, piacok, vásáľok és bevásarlóktlzpontok nyilvantaľtásba vétele, engedé|yezé-
se, zenés táncos ľendezvények engedélyezése, hatósági eljáĺások lefolytatása jegyzí5i
kereskedelmi hatósági ügyekben

- biľtokvéđelmi ĺjlgyintéző: kérelem a|apjźn jegyzíli birtokvédelmi eljĺĺľások lefolytatá-
sa

. á||atvédelmi ugyintézo : kéľelem alapján állatvédelemmel, állattaľtással kapcsolatos
eljĺáľások lefolytatása

- k<ĺmyezetvédelmi ngyintéző : zajhatárérték megállapítása, nem közteľületi hulladék
e|száIlításźxal és ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok, fás- és flísszaľú novények
védelme, parlagflĺ elleni közéľdelaĺ védekezés, vízgazdá|kodással kapcsolatos jegyzÍ|i
hatósági feladatok

- talá|t tlírgyakkal kapcsolatos ĺjgyintéző: kdzteriileten talált tźrgyak nyilvántaľtásba vé-
te|e,jegyzőkönyv készítése, ataláIttárgyakőtzése, tulajdonos részére kiadása, éľtéke-
sítés előkészítése

3.ca) szakmai feladatel|źúásara vonatkozó legfontosabb jogszabályok felsorolása {töľ-
vénytől ĺĺnkormanyzati rendeletig}

Kereskedelem:
aközigazgatási hatósági eljáľás és szolgáltatás źita|źnos szabályairól szóló 2004. évi
CXL. tv.
a szolgźůtatási tevékenység megkezdésének és folytatásanak általános szabźůyairő|
szőIő2009. évi L)O(VI. tv.
a keľeskedelemĺől sző|ő 2005. évi CLXIV. tv.
atźtrsasházakľólszóló 2003. évi CXXXIII. tv.
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2|012009. (IX.29.)
Koľm. ľendelet
a szá||áshe1y-szo1gáltatási tevékenység folytatásanak részletes feltételeiľő| és a szźi-
láshely-Ĺizemeltetési engedély kiadásĺĺnak rendjéről sző|ő 23912009. (X.20.) Koľm.
rendelet
a nem ilz|eti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgá|tatźsrő| sző|ő |7312003.
(x.28.) Koľm. rendelet
a telepengeđély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapjĺín gyakoľolható egyes
teľmelő és egyes szo|gá|tatő tevékenységekľől, valamint a telepengedélyezés ľendjé-
ről és a bejelentés szabályairól szóló 57120|3. (II.27.) Korm. ľendelet
a vásárokĺól, a piacokról, és a bevásĺĺrlóktizpontokról sző|ő 5512009. (III.l3.) Koľm.
ľenđelet



a zenés, táncos rendezvények mfüödésének biĺonságosabbá tételéľől szőIő 23l20II.
(III.8.) Koľm. rendelet
ata|áit dolgok tekintetében követendő eljárásľól sző|ő 2013. évi V. tv.
az uz|etek éjszakai nyitvataľtási rendjéről szóló Budapest Főváros VIII. kerĹilet Jó-
zsefuiáľos onkormányzat Képviselő-testületének4512008. (IX.tz.) sz. ĺink. rendelete
a Jőzsefvttosban adományozható kitiintetésekĺől szóló 1112006. (III.10.) szĺímú Bu-
dapest Józsefuaľos tnkoľmányzati rendelet

Biľtokvédelem:
a polgĺíri törvénykönyvről szóló 2013. évi V. w.
a jegyző hatáskörébe tartoző birtokvédelmi eljarásról szóló 22812009. (X.16.) Korm.
rendelet

Állatvédelem:
az á||atok védelméről és kíméletéľől szóló l998. évi )O(VIII. tv.
a kedvtelésből taĺott állatok tartásárőI és forgalmazásarő| sző|ő 4|12010. (II.26.)
Koľm. rendelet
azéi|atvéđelmi hatóság kijelöléséről szóló 33412006. (xII.23.) Koľm. ľendelet

Környezetvédelem:
a köľnyezet védelmének źita|źnos szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv.
a hulladékró| szó|ó 20|2. évi CL)O(XV. ťv.

az éle|miszerláncról és hatósági feltigyeletéľől szóló 2008. évi XLVI. tv.
akornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabźt|yairől szóló 28412007. 6. 29.)
Koľm. rendelet
a köľnyezetvédelmi, természetvédelmi, vízigyi hatósági és igazgatźtsi feladatokat el-
látó szervek kijelöléséről szóló 34712006. (XII. 23.) Koľm. ľendelet
az országos településľendezési és építési kĺivetelményekľől szóló 25311997. (XII. 20.)
Koľm. rendelet
afás szárű növények védelméről szőIő 34612008. (XII.30.) Koľm. ľendelet
avízgazdá|kodási hatósági jogk<ir gyakorlásaľól szóló 7211996. N.22.) Korm. rende-
let
a kömyezeti zaj- és ľezgésterhelési hatarértékek megállapításáról sző|ő 2712008. (XII.
3.) KvVM-EtiM egyĹittes rendelet
a zajkibocsátásihatfuéľtékek megáI|apításának, valamint azaj- és rezgéskibocsátás el-
lenőrzésének módjaról szóló 9312007. CXII. 18.) KvVM rendelet
a zaj és rezgésvédelem helyi szabźiyozásĺĺľól szóló 2812003. (V. 14.) sz. Budapest
Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkoľm źnyzatirendelet
Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuaros onkoľmĺínyzat Képviselő-testiiletének
2812014. (VII.OI.) onkormźnyzati rendelet a jőzsefvźlrosi természeti kĺiľnyezet
védelmérőla közterĺ.iletek, ingatlanok ľendjéről és a köztisztaságźrő| sző|ő 6212007

CxI.13.) Budapest Főváros VIII. keľületJőzsefvárosi onkoľmźnyzatirendelet



3.cb) Azngyintézo á|ta| gyakorolt hatáskörök (kiadmźnyozás), a hataskör gyakoľlásá-
nak módja

A kiadmĺányozás, a kiadmanyozźs és az aláirás ľendjéről sző|ő 1012013. (X.21.)
sz. jegyzői utasítás IV. részében foglaltaknak megfelelően tĺirténik.

Az igyintézok_ Mvgy érdemében hozotthatározat kivételével _ általanos kĹ
admźtnyozási joggalľendelkeznekazalábbiakszerint:
- eljaľás megindítása,
- szak,hatősági megkeresések,
- he|yszíni szemle kitűzése, éľtesítése,
- a helyszíĺen jegyzőkönyvbe foglalt helyszíni ideiglenes intézkedések,
- idézés, értesítés'
- az első _ általános _ hiánypótlási felhívás,
- akézbesítési vélelem
- éľtesítésjogeľőreemelkedésľől,
- a Hivatalon belüli irat-átađás kíséľő levelei, adatkérés tekintetében.

3 .cc) Az ngyintézíS feladatköľei
7.2.|. kereskedelmi tevékenység végzéséhez működési engedély kiadása, bejelen-tések

nyilvántaľtásba vétele, nyilvántaľtások vezetése, hatósági ellenórzések lefolyta-
tása, (a kereskedelemről szóló 2005, évi CLWV. fu; a kereskedelmi tevékenysé-
gek végzésének feltételeiľől szóló 21012009. (IX.29.) Korm. rendelet)

7.2.f. az ipar'i, szolgźitatő tevékenység végzéséhez, va|arrint a köľnyezette és egés-
zségre veszélyes anyagok és készítmények rakátozásźxahasznźit telepre telep-
engedélyek kiadása, bejelentések nyilvántaľtásba vétele, hatósági ellenőľzések
lefolytatása (a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján
gyakorolható egyes teľmelő és egyes szo|gá|tatő tevékenységekről, valamint a
telepengedé|yezés rendjéről és a bejelentés szabályairól sző|ő 57l20I3. (II.27.)
Koľm. rendelet)

7.2.3. a nem uzleti célú közĺisségi, szabadidős szálláshelyek nyilvantaľtásba vétele (a
nem iłzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló
173/2003. (X.28.) Korm. rendelet)

7.2.4. ilz|eti cé|ű szá|Iáshelyek engedélyezése, bejelentések nyilvlíntaľtásba vétele, el-
lenőľzések lefolytatása (a szólláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának
részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadlźsdnak rendjé-
ről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet)

7.2.5. közérdekű kérelmekkel, panaszokkal, bejelentésekkel kapcsolatos eljĺĺľás
7.2.6. piacok, vásárok és bevásiĺľlóközpontok engedélyezése, nyilvántaľtásba vétele,

ellenőrzése, vásárcsamokok hatósági nyilvántartásba vétele, ellenőrzése (a vásá-
rolĺról, a piacolvól, és a bevásárlóközpontolcról szóló 55/2009. (III.]3.) Korm.
rendelet)

7.2.7. állattaľtással, á||atvédelemmel kapcsolatos jegyzői hatósági hatasköľök gyakor-
|ása (az áIlatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXWII. tv.; az állatvé-
delmi hatóság kijelöléséről szóIó 334/2006 (XII.23.) Korm. rendelet 1. $, 2. s; a
lredvtelésből tartott óllatok tartásáról és forgalmazdsáról szóló 4]/20]0. (II'26.)
Korm. rendelet)

7.2.8. Józsefuarosi Aľanykoszorú szakmai kittintetés odaítélésének előkészítő fe|adataí
(a Józsefvárosban adomónyozható kittłntetéselcről szóló 1I/2006. (III.10.) számú
Budapest Józsefváros onlarmdnyzati rendelet 1. s O bekezdés, 8. s)

7.2.9. a szervezeti egységet érintő kózbeszerzésben közľemúködik és adatot szolgźtltat,
7.2.I0. <inkoľmányzati tulajdonú közterĹileten járda létesítésének, átépítésének engedé-

lvezése



7.2.II. trĺľsashazak nyilvántartása (a kÓztertiletek, ingatlanok rendjéről és a kjztisztąsá-
gáról szóló 62/2007 (XI.]3.) Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefvárosi on-
knrmányzati rendelet 4. $)

7.2.]2. zenés, tiáncos ľendezvények engedélyezése, ellenőrzése (a zenés, táncos rendez-
vények műkadésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/20]]. gII.8.) Korm.
rendelet)

7.2.|3. aziroda tevékenységét éľintő ügyk<iľben beadványok kivizsgálása,hatősági e|já-
ľások lefolytatása

7.2.l4. birtokvédelmi Ĺigyek elbírálása (a polgári törvénykÓnyvről szóló 2013. évi V. tv.

a jegłző hatáslri)rébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X.16.)
Korm. rendelet)

7.2.|5. a ta|éút dologgal kapcsolatos iigyintézés ellátása (a polgári tôrvénykönyvről
szóló 20]3. évi V. n. ).

Első fokri kĺirnyezetvédelmi hatóságként:

kcizremiĺkĺjdik és eljar más hatóságok engedé|yezési Ĺigyeiben
7.2.|6. eljźr zaj- és panasz ügyekben (a kÓrnyezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek

megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM egłüttes rendelet 2. s, 1.,

2., 4. melléklete; a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a
zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.)

KvVMrendelet 5. melléklete; a zaj és rezgésvédelem helyi szabályozósáról szóló
28/2003. (T. 14.) sz. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onlarmányzati
rendelet 6. f.)

7.2.I7. zaj hatarértéket állapít meg, a kÓrnyezeti zaj és rezglźs elleni védelem eg/es sza-
bályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet ]0-1I. $; a lńrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatórértékek megállapításáról szóló 27/2008. (ilI 3.) KvVM-
EiiM egüttes rendelet 2.$, 3.$, 5.$ /., 2., 4. mellékletei; a zajkibocsátási határ-
értékek megáIlapítósának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének
módjáról szóló 93/2007. (ilI. l8.) KvVM rendelet ].s, 2.s, I' 2. melléklet) zaj-és
rezgésbírságot szabhat |<l a környezeti zaj és rezgés elleni védelem eg/es szabá-
lyairól szóló 284/2007. (X' 29.) Korm' rendelet 26-32. s; a zajkibocsátási hatór-
értékek megállapításának, valamint a zaj- és ľezgéskibocsátós ellenőrzésének
módjáróI szóló 93/2007. (Xil. I8.) KvVM rendelet 5. $ 5. melléHet)

7.2.|8.hozzájáľl|ást adhat akoflátoztts alá eső kivitelezési munka végzéséhez 28/2003.
(V. ]4.) sz. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvórosi Önkormányzati rendelet
7. $, 15.$)

7.2.|9. szak.hatőságként működik kĺizre más hatóságok engedélyezési ügyeiben (a k()r-
nyezeti zaj és rezgés elleni védelem eg/es szabólyairól szóló 284/2007. (X. 29')
Korm. rendelet 9.s 6) bekezdés és a 2. melléklet; a közigazgatósi hatósági eljá-
rás és szolgĺźltatás általános szabólyairóť szótó 2004. évi CXL. tarvény łł. 5 1l1
bekezdése,45. s 45A s)

7.2.20. a szervezeti egységet érintő kozbeszerzésben közľemfü<jđik és adatot szo|gá|tat
7.2.21.e||átja a nem kĺĺĺeruleti ingatlanon elhagyott hulladék elszźi|itásáva| és árta|-

matlanításával kapcsolatos jegyzői hatósági felađatokat (a hulladél<ról szóló
2012. évi CI-Wĺ/. tý. 6]. s, 84. s; a karnyezet védelmének óltalános szabályai-
ról szóIó I995. évi LIII. tv.)

7 .2.22. ellátja a fźů<, és fiís szárű novények védelmével kapcsolatos hatósági feladatokat
(afás szárú nÓvényekvédelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet; a jó-



zsefvĺźrosi természeti kÓrnyezet védelméről szóló 287/20]4. (I/II.}L.) Budapest
F őv ár o s V I I I, ke r t]l e t J ó z s efv ár o s i o nkormány zat r e nde l e t e )

7.2.23.e||átja a paflagfil elleni közérdekú védekezés jegyzőí hatósági felađatait (az
élelmiszerláncról és hatóságifeliigłeletéről szóló 2008. évi XLW. tý. 17. s)

7.2.24. vizgazdáIkodási feladatok ellátása (a vízgazdálkodósi hatósági jogkôr głaknrlá-
sáról szóló 72/]996. (V. 22,) Korm. rendelet 24. s)

3.cd) A helyettesítés ľendje és az eze|<heztartoző felelősségi szabályok

7.3. Anyakiinyvi Iľoda

Feladata azelső fokú anyakĺinyvi igazgatási feladatok e||źúása, hatósági nyilvántaľtásvezeté-
sę) az ember ha|á|áva| bekövetkező hagyatékátszáI|ás _ az öľĺikösként érdekelt személyeknek
és a hagyaték egyes vagyontĺírgyaira, vagyoni részhźnyadźrava|őjogcímtiknekmagá||apítá-
sával kapcsolatos egyęs intézkedések megtétele.

3.b) Anyakiinwi Iľodavezető

3.ba) Az fuodavezető szakmai feladatellátásaľa vonatkozó legfontosabb jogszabályok felsoro-
lása {törvénýől önkormányzati rendeletig}

- Anyakönyvi eljĺíľásról sző|ő 20|0. évi I. tv. és a végrehajtasara kiadott 32/20|4. (v.
19.) KIM renđelet

- egyes rangok és címek megsziintetéséľől szőló |947. évi IV. tv.

- a bejegyzett élettaľsi kapcsolatľó|, az ezzel ĺisszefüggő, valamint az é|ettźrsi viszony
igazolásának megkönnyít éséhez szfü séges egyes tĺĺľvények módosításáról szóló 2009.
évi )o(X. tv.

- a magyat állampolgĺĺľságľól sző|ő |993. évi LV. tv. és a végrehajtásźra kiadott
|25 l |993. (|X. 22. ) Kormányrendelet

- anęmzetkozi magĺánjogľól szóló 1979. évi 13. tw.

- a biintetőeljĺĺľásban résztvevók, az ígazságszo|gáItatást segítők Védelmi Progľamjĺíľól
szőIő200|. évi LX)O(V. tv.

- atanúvédelemľől szóló 200|. évi L)oo(V. tv.

- az egészségĹigyről szóló |997. éví CLIV. tv.

- az egészségügyľől szóló |997. évi CLIV. tĺirvénynek a halottakkal kapcsolatos rendel-
kezései végrehajtásźrőI, va|arlint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásľól szóló
3 4 l |999 . (W-. 24.) BM-E{IM-IM együttes rendelet

- aholtnak nyilvánításľól szóló 1l1960. GV.13.) IM rend.

- azegyes közjegyzőinemperes eljárásokĺól szól2008. évi XLV. tv.
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a gyeľmekvédelemľől és a gyámtigyiigazgatásról szóló 1997. X)oil. tv.

- aPolgari Torvénykönyvről szőIő20|3. évi V. tv.

- aközigazgatási hatósági eljaľás és szolgáltatás á|ta|źnos szabályairól szóló 2004. évi.
CXL. tv.

- illetékľől szóló 1990. évi XCIII. tv.

- aközigazgatási hatsági eljĺĺľásban a személyes koltségmentesség megźi|apitásaľól szó-
ló l 80/2005.(Ix.9.) Koľmányrendelet

- abiztonsági okmányokľólszóló 86l|996. (VI. 14. ) Koľmányľendelet

- az egyes anyakĺinyvi események*rez kapcsolódó többletszolgá|tatásért fizetendő díjak
méľtékéről sző|ő I2l2O1 1. (II. 12.) onkoľmanyzati renđelet

- ahagyatéki eljarásról sző|ő2010. évi )O(XV[I. tV

- a gyĺámhatóságokľól, valamint a gyeľmekvédelmi és gyámügyi eljáľásról szóló
1 49 l 1997 . (Ix. 1 0.) Koľmányľendelet

- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladal és hatásköľök ellátásaról, valamint a gyánha-
tóság szervezetéről és illetékességéről sző|ő 33|12006. CxI.23.) Kormányrendelet

- a polgaľok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásárő| sző|ő 1992. évi LXVI.
törvény és a végĺeh ajtásźtrakiadott 146l 1993. (X.26.) Koľmányľendelet

- az infoľmációs ĺjnĺendelkezési jogról és az infoľmáciőszabađságľól sző|ő 20|l. évi
CXII. tv.

3.bb) Az irodavezeto á|ta| gyakoľolt hatáskörök (kiadmrĺnyozás), a hatáskör gyakorlásának
módja:

A kiadmrínyozts, a kiadmlínyozás és az alźtírás rendjéľől sző|ő |0l20I3. (I0.2|.) sz. jegyzói
utasítás II. ľészében foglaltaknak megfelelően történik.

3.bc) Az irodavezető felađatkörei

7.3.| A töľvényben meghatźrozottak szerint adatokat rogzít az elektľonikus anya-
könyvi nyilvantaľtásban, kiállítja az arryakonyvi okiľatot, teljesíti az adatszo|gźl|-
tatásokat, határidő nélkĹil fuzi az illetékességi terĹiletén ttirtént anyakönyvi ese-
ményeket tartalmaző papk alapí anyakönyveket és betiírendes névmutatókat.
Kcizremfüödik a hazasság megkötésében, valamint abejegyzett élettarsi kapcso-
lat létesítésében. Dĺint ahźzassági néwiselési foľma iranti kérelemĺől. Az ađa-
tok bejegyzésre irányuló eljáľásban teljesített bejegyzését követően okiratot állít
ki. 20l0. évi I. tv. 4.s 32l20I4. (V.19.) KIM ľend. 4.$ (1)

7.3.2 Hivatalból anyakĺinyvezĺi a Magyarországon töľtént születést és hďálesetet, ha
bejelentésľe kötelezett nincs, vagy akötelezett a bejelentést elmulasztotta. 201-0.

évi I. tv. 61. $ (7)
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-aat.J.)

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

7.3.10

Az e|ótte tett apai elismerő nyíIatkozatot az apai elismerő nyilatkozatok nyilvan-
tartásétban rcgzíti, az aléńrt péIdányát megküldi a születést nyilvántaľtó anya-
kĺlnywezetőnek, illetve ahazai anyaktinyvezéstvégzó hatóságnak. A megszüle-
tett gyeľmekľe tett apai elismerő nyilatkozat teljes hatá|ya esetén a rĺigzítéssel
egyidejúleg az aďatokat az elektľonikus anyakĺinyvbe is bejegyzi. 2010. évi I.
tv. 70. $

A hŁasságkötési szźndék bejelentéséľől és abejegyzett élettarsi kapcsolat léte-
sítéséről jegyzőkönyvet vesz fel. A hazasságktités és abejegyzett élettaľsi kap-
csolat létesítésének iđőpontját a hĺízasulókkal, illetve felekkel folytatott egyezte-
téstkövetőenttiziki. 2010. évi I. tv. 17.$ (2) (5),27.s (1)' 31.$' 39.$ (1)

A|áírja aházastársakkal, illetve felekkel, a tanúkkal, továbbá a tolmáccsal egyĹitt
a hrízasságkötési, illetve bejegyzet. élettársi kapcsolatlétesítéséről szóló lapot.

201'0. évi I. tv. 30. $ (1)' 42.$ (1)

Közľemfüödik a házasságkötés, illetve bejegyzett élettarsi kapcsolat hivatali he-
lyiségen kívüli létesítésénél. 2010. évi I. tv. 18.$ - 19.$' 32.$-33.$

Hazasságkötésnél, bejegyzett élettrírsi kapcsolat létesítésénél t<iľténő közľemű-
ktiđést megtagadj a, ha a hazasságkĺitésnek, bejegyzett élettrírsi kapcsolat létesĹ
tésének akadá|yavan.2010. évil. tv.22. $' 34.$

Születés anyakönyvezésekor a szülők sztiletési és hlízassági anyakönyvi bejegy-
zésének az elektronikus anyakönyvbe töľténő bejegyzése érdekében megkeresi a
születést és hĺĺzasságkötés nyilvĺĺntaľtó anyakĺinywezetőt vagy a hazai anya-
ktinyvezést végzo hatóságot. 20|0. évi I. tv. 57lA. $ (1)

Ahźzassźrykötési szźndék, illetve abejegyzett élettarsi kapcsolat létesítése iranti
szandék bejelentésékot az énnteÍt személyek születési anyakönyvi bejegyzésé-
nek az elektronikus anyakönyvbe tĺjľténő bejegyzése érdękében megkeresi a szü-
letést nyilvántaÍtő anyakönywezętőt vagy ahazai arryakönyvezést végző hatő-
ságot.20|0. évi I. tv.58. $ (2)

A haláleset bejegyzése esetén az e|ha|t születési anyakönyvi bejegyzésben sze-
ľeplő adatainak az elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzése éľdekében
megkeľesi a születést nyilvantaľtó anyakönyvvezetőt vagy ahazai anyakönyve-
zéstvégző hatóságot. f0l0. évi I. tv. 58/A. $

Ha az elhaltnak halálakoľ házassága vagy bejegyzett é|ettźrsi kapcsolata á|It
feĺay az elhalt hźzassági vagy bejegyzett é|ettźrsi anyakönyvi bejegyzésben sze-
rep|o adatainak az elektľonikus anyakönyvbe töľténő bejegyzése érdekében
megkeresi a házassźryot vagy a bejegyzeÍt élettĺársi kapcsolatot nyilvántaľtó
anyakĺinywezetőtvagy ahazai arryakönyvezést végzó hatóságot. 2010. évi I. tv.
s8/A. $ (2)

7.3.11
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7.3.12

7.3.t3

7.3.r4

7.3.15

7.3.16

7.3.17

7.3.r8

7.3.r9

7.3.20

Az elha|thźzastźrsa vagy bejegyzett é|ettársa születési anyakĺinyvi bejegyzésé-
ben szereplő adatainak az elektronikus anyakĺlnyvbe töľténő bejegyzése éľdeké-
ben megkeresi a születést nyilvántaľtó anyakönywezetőt vagy a hazai anya-
könyvezést végzo hatóságot. 2010. évi I. tv. 58/A. $ (3)

A tĺiľvényben meghataľozott k<jtclczo ađattovźlbbítást vćgcz, az aÍa"jogosult rć-
szére adatígénylés a|apján adattovábbítźst végez, vagy az anyakonyvvezető az
aľra jogosult kéľelmére hatósági bizonyítvźnyt állít ki. 2010. évi I. tv. 77'$

A statisztikíról szóló ttiľvényben meghatfuozott adatgyíĺjtéssel kapcsolatos fela-
datai teljesítése céljábő| az arryakonyvi e|jarás soľán kezeli anépmozgalmi adat-
szolgźt|tatás körébe tartoző adatokat. 2010. évi I. tv. 80.$

Az elektronikus anyakönyvben keze|t adatok teljes kclrét kdzvetlen hozzáféréssel
jogosult átvenni, továbbá akizarőIag apapíralapú anyakönyvben nyilvántaľtott
adatot, valamint azarryakonyvi alapiratot jogosult megtekinteni. 2010. évi I.
tv.81.$

Értesíti a gylímhatóságot, ha a gyeľmek születését az apa adatai nélküt anya-
kĺinyvezték, az apa adatait adattovábbítás teljesítése után jegyzi be a születési
anyakönyvbe,ha a gyeľmeket ismeretlen szülőktől szźrmaző talált gyeľmeknek
kell tekinteni, vagy kiskoru személy köt hĺízasságot. 2010. évi I. tv. 88.$

Más anyakönywezető, idegenrendészeti hatóság, kĹilképviselet, és a KEKKH
éľtesítése a ttiľvényben meghatározott esetekben. 20|0. évi I. tv. 87.$ és 89.$

Az artyakonyvből akizań|agpapír a|apű anyakönyvben nyilvántartott adat' va-
lamint az a|apirat tekintetében az aÍrajogosult tekintetében engedélyezĺ abete-
kintést, részéte adatigény|és alapján adattovábbitást végez, kérelemĺe hatósági
bĺzoĺyítváný állít ki, az éintetett az információs önĺendelkezési jogľól és az iĺ-
formációszabadságľól szóló törvény szerint tajékońatja személyes adatainak ke-
zelésérő|.20t0. évi I. w.78.$

Az e|ha|t magyaľ állampolgáľ szemé|yazonosság tgazo|ásźlra alkalmas hatósági
igazo|vźnyát és személyi azonosítót és lakcímet igazo|ő hatósági igazo|ványźú
érvénýeleníti, majd a szemé|yazonosításľa alkalmas okmanyokkal egyĹitt továb-
bitja a haláleset helye szeľint illetékes megyei (fővríĺosi) koľmányhivatal jĺĺrási
hivatalrának. 20|0. évi I. tv. 62. $ (3)
Az elha|t úti okmany źban |évő éľvényes magyar vízumra, illetve a tartőzkodási
jogosultságra vonatkozó bejegyzést kĺivetően az anyakĺinyvi folyószám feltĺinte-
tésével ,,érvénýelen', bejegyzést tesz, és a ktilÍtilđi hatóságok á|ta|kiáILított ok-
mĺĺnyokat a bejelentőnek visszaadja.20|0. évi I. tv. 62. s g)
Az újszülött szemé|yazonosító igazo|vźnyának kiadása éľdekében az újsziilött
aľcképét a szemé|yazonosító igazo|ványt kiállító hatóság részéte, a törvényes
képviselők nevét a személyi azonosítót kiállító hatóság tészéľe megktildi. 20|0.
évi I. tv. 89. $ (1)

7.3.21

12



7.3.22 Az 1980. december 3I-ig vezetett anyakönyvben ta|á|hatő bejegyzés Iezźrásźró|
abejegyzés folyószámanak és az arryakonyv azonosító adatainak továbbításával
az illetékes |evé|tźratértesíti.2010. évi I. tv. 89. $ (2)

7.3.23 A magyar állampolgarság megállapítása céljából megkeresi az źt||ampolgársági
iigyekben eljáró szervet. 2010. évi I. tv. 16.$ (2)

7.3.24 A magyaľ állampolgaľság megszerzéséve| kapcsolatos adatszolgáItatást az á|-
lampolgaľsági eskii vagy fogadalom letételéľől más anyakĺinywezetőnek, a pol-
gáľok személyi adatait és lakcímét nyi|vźntartő hatóságnak, az idegenrendészeti,
a menekültiigyi hatóságnak, valamint a Központi Statisztikai Hivatalnak. 1993.
évi LV. tv.19. $ (1)

7.3.25. A kiadmányozás, a kiadmĺányozás és az a|áírás rendjéről szóló I0l20|3.
(l0.2l.) sz. jegyzói utasítás II. ľész C.) pontja szetint, az arryakonyvi eljarással
összefüggő jegyz(5i döntéseket,intézkeďéseket kiadmźnyozts keretében ahatő-
sági ügyekéľt felelős a|jegyző gyakorolja.

7.3.f6. a helyi ľendelet, a KT és abizottsági előterjesztések előkészitése,

7.3.27. szakmaitájékońatők készítése, kapcsolattartás,kőrhźzakkal, kliniká{<kal

7.3.28. Az elektronikus anyakĺinyvi rendszeren keresztĹil igényelhető, központilag elő-
á||ított anyakönyvi nyomtatványok, valamint a biztonsági tintával töltött író-
eszkoz igénylése és kezelése, továbbá az elektronikus anyakönyvi rendszer
hasznáIatźúloz szĹikséges hozzáféľési jogosultságok és a felhasznźiői káÍtyźk
igénylése és kezelése

7.3.29. a selejtezhető okmĺĺnyok (hibás adatta| kitöltött, továbbá a megszemélyesítés
során megséľült anyakĺinyvi kivonatok) selejtezése, a selejtezés végrehajtásá-
hoz bizottság felállítása' a megsemmisítésről j egyzőkĺinyv készítése.

7.3.30. a keľület címnyilvlíntartźsźxa| kapcsolatos feladatok e||źltása, a 14 éven aluli
érintett és az egészségügyi okból tĺiľténő akadźt|yoztatása esetén a po|gár sze-
mé|yazonosító igazolvany iranti kéľelmének átvéte|e, akére|mező jogosultsá-
ganak és szeméIyazonosságának ellenőrzése, a kérelem továbbításával kapcso-
latos hatósági fe|adatok ellátása, adatok szo|gźitatźtsa meghatáľozott szervek-
nek és személyeknek, (a polgáľok személyi adatainak és lakcímének nyilván-
tartásźrőI sző|ő 1992. évi LXVI. törvény és a végrehajtásźlra kiadott 14611993.
(X.26 .) Koľmányrendelet)

3.bd) A helyettesítés rendje és az eze|úlez tartoző felelősségi szabá|yok

A kiadmrányozás, a kiadmanyozźls és az alźlítás rendjéľől sző|ő I0l2013. (10.21.) sz. jegyzői
utasítás II. részében foglaltaknak megfelelően t<iľténik.

3.ca) Azugyintézőkmunkakörei és azazok'hoztartoző feladat- és hatáskörtik (személyenkénti
bontásban)

Anyakönywezető:
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7.3.|. A törvényben meghatározottak szeľint adatokat rogzít az elektronikus anyakönyvi
nyilvántartásban, kiállítja az arryakonyvi okiratot, teljesíti az ađatszo|gáltatásokat, ha-
táridő nélktil ótzi az illetékességi területén tĺirtént anyakĺlnyvi eseményekettar:ta|maző
papíľ alapú anyakönyveket és betĹirendes névmutatókat. Közľemfüödik a hánassźtg
megkötésében, valamint a bejegyzett éIettársi kapcsolat létesítésében. Dönt ahtnassá-
gi néwiselési foľma iľanti kérelemľől. Az adatok bejegyzésre iranyuló eljáľásban tel-
jesített bejegyzését követően okiratot állít ki. 2010. évi I. tv. 4.$ 32l20I4. (v.19.)
KIM rend.4.$ (1)

7.3.2. Hivatalból anyaktinyvezni a Magyaroľszágon töľtént sziiletést és halálesetet, ha beje-
lentésľe kötelezett nincs, vagy akötelezett a bejelentést elmulasztotta. 2010. évi I.
tv. 61. $ (7)

7.3.3. Az eIőtte tett apai elismerő nyilatkozatot az apai elismerő nyilatkozatok nyi|vántartá-
sában rögzítí, az a|źlítt pé|danyát megküldi a születést nyilvantaľtó anyakĺinywezető-
nek, illetve ahazai anyakönyvezéstvégző hatóságnak. A megszületett gyeľmekľe tett
apai elismerő nyilatkozat teljes hatá|ya esetén a ľĺĺgzítéssel egyidejű|eg az adatokat az
elektronikus anyakönyvbe is bejegyzi. 2010. évi I. tv. 70. $

7.3.4. Ahźnasságkcitési szríndék bejelentéséről és abejegyzett életĺĺľsi kapcsolat létesítéséről
jegyzőkönyvet vesz fel. A hrĺzasságkötés és abejegyzett élettarsi kapcsolat létesítésé-
nek időpontjźft ahźnasulókkal, illetve felekkel folytatott egyeztetést követően ť|Jzikl.

201-0. évi I. fu. 17.s Q) 6),27.s (1)' 31.$' 39.$ (1)

7.3.5. A|áirja ahttzastátsakkal, illetve felekkel, a tanúk&al, továbbá a tolmáccsal együtt a
hĺĺzasságkĺitési, illetve bejegyzett élettáľsi kapcsolatlétesítéséről szóló lapot. 20|0.
évi I. w. 30. $ (1)' 42.$ (1)

7.3.6. Közremiĺködikahazasságkötés, illetve bejegyzett élettláľsi kapcsolat hivatali helyisé-
gen kívüli létesítéséné|. 2010. évi I. tv. 18.$ - l9.$' 32.$-33.$

7.3.7. Hrĺzasságkĺitésnél, bejegyzeÍt élettáľsi kapcsolat létesítésénél történő közreműködést
megtagadja,ha a hazasságkötésnek, bejegyzett élettlírsi kapcsolat létesítésének akadá-
lya van. 2010. évil.tv.22. $' 34.$

7.3.8. SzĹiletés anyakönyvezésekoľ a szülők sztiletési ésházassági anyakönyvi bejegyzésé-
nek az elektronikus anyakönyvbe tĺjľténő bejegyzése éľdekében megkeľesi a sztiletést
és hĺázasságkötés nyilvaÍÍartő anyakĺinywezetőt vagy ahazai anyakönyvezést végző
hatóságot. 2010. évi I. tv. 57lA. $ (1)

7.3.9. A hazasságkiitési szĺándék, illetve abejegyzett élettarsi kapcsolat létesítése irźnti szźn-
dék bejelentésékoľ az érintetĺszemélyek sziiletési anyakönyvi bejegyzésének az elekt-
ronikus anyakĺĺnyvbe történő bejegyzése érdekében megkeľesi a születést nyilvántartó
anyakönywezetotvagy ahazaiarryakrinyvezést végző hatóságot. 2010. évi I. tv.58. $
(2)

7.3.|0.A haláleset bejegyzése esetén az e|ha|t születési anyakönyvi bejegyzésben szereplő
adataiĺak az elektronikus anyakönyvbe töľténő bejegyzése érdekében megkeresi asnj-
letést nyilvźtntartő anyakĺinywezetőt vagy a hazai arryakönyvezést végzó hatóságot.
20|0. évi I. tv. 58/A. $
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7 .3.lI. Ha az elhaltnak halálakor hźzassága vagy bejegyzett é|ettźttsi kapcsolata á||t fenrl, az
elhalt hźzassági vagy bejegyzett é|ettźtľsi anyakĺinyvi bejegyzésben szeľeplő adatainak
az elęktľonikus anyakönyvbe tĺirténő bejegyzése érdekében megkeresi a házasságot
vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot nyilvlíntaľtó anyakönywe zetőt vagy a hazai
anyakönyvezéstvégző hatóságot. 20|0. évi I. w. 58/A. $ (2)

7.3.|2. Az e|ha|t házastźrsa vagy bejegyzett éIeÍtźlrsa születési anyakĺinyvi bejegyzésében
szereplő adatainak az elektronikus anyakönyvbe tĺjľténő bejegyzése érdekében megke-
ľesi a sziiletést nyilventortó anyokcinywezetőt vt}gy o hazai anyakönyvczóst végzóha.
tóságot. 20|0. évi I. w. 58/A. $ (3)

7.3.I3. A töľvényben meghatźnozott k<jtelező adattovábbítást végez, az attajogosult tészére
adatigénylés alapjan adattovábbítástvégez,vdEY az anyakonyvvezető az arrajogosult
kérelméľę hatósági bizonyítvźnyt állít ki. 20|0. évi I. tv. 77.$

7.3.|4. A statisztikźtrő| szőIő tö'rvényben meghatźtĺozott adatgyÍĺjtéssel kapcsolatos feladatai
teljesítése céljából az anyakonyvi eljáľás során keze|í a népmozga|mi adatszolgáltatás
körébe tartoző adatokat. 20|0. évi I. tv. 80.$

7.3.l5. Az elektľonikus anyakönyvben kezelt adatok teljes körét közvetlen hozzáféréssel jo-
gosult áfuenni, továbbá ak'lzźrő|ag a papíra|apú anyakönyvben nyilvántaĺtott adatot,
valamint azanyakonyvi alapiratot jogosult megtekinteni. 20|0. évi I. ťv. 81.$

7 .3.|6. Éĺtesíti a gyámhatőságot, ha a gyeľmek születés ét az apa adatai nélkül anyakönyvez-
ték, az apa adatait adattovábbítás teljesítése után jegyzibe a sztiletési anyakönyvbe, ha
a gyermeket ismeretlen sziilőktől szálrmaző ta|á|t gyermeknek kell tekinteni, vagy kis-
korú személy kĺit hazasságot.201-0. évi I. tV. 88.$

7.3.I7. Más anyakönyvvezető, idegenrendészeti hatóság, kiilképviselet, és a KEKKH éľtesíté-
se a töľvényben meghatáľozott esetekben. 2010. évi I. tv. 87.$ és 89.$

7.3.I8. Az arryakonyvből akjzźnő|ag papír alapú anyakönyvben nyilviántartott adat, valamint
az alapirat tekintetében az arra jogosult tekintetében engedé|yezi a betekintést, részére
adatigénylés alapjĺĺn adattovábbítást végez' kérelemre hatósági bizonyítvánfi á||ít ki,
az énntetett az információs önĺendelkezési jogról és az infoľmáciőszabadságľól szóló
töľvény szerint tájékoztatja személyes adatainak kezeléséről.20|0. évi I. w. 78.$

7.3.19. Az e|ha|t magyat állampolgĺíľ szemé|yazonosság igazolásfua alkalmas hatósági iga-
zo|vźnyát és személyi azonosítót és lakcímet igazo|ő hatósági igazo|vźnyát éľvényte-
leníti, majdaszemé|yazonosításľa alkalmas okmĺĺnyokkď együtt továbbítja a haláleset
helye szerint illetékes megyei (fővaľosi) kormányhivata|jźrásíhivatalának. 2010.
évi I. tv. 62. $ (3)

7 .3.20. Az e|ha|t úti okmĺĺnyáhan Iévő érvényes magyar vínlmĺa, illetve a tntózkodási jogo-
sultságľa vonatkozó bejegyzést ktivetően az arlyakönyvi fo|yőszám feltiintetésével
,,érvénytelen', bejegyzést tesz, és a kiilfijldi hatóságok áltď kiállított okmányokat a be-
jelentőnek visszaadja.A\l\. évi I. tv. 62. s ()

7 .3.2|. Az tĄszu|ött személyazonosító igazo|vźnyanak kiadása érdekében az iĺjszu|ĺitt aľckép-
ét a személyazonosító igazo|vźnyt kiállító hatóság tészére, a töľvényes képviselők ne-
vét a személyi azonosítót kiállító hatóság részéte megkiildi. 2010. évi I. tv. 89. $
(1)

7.3.22. Az 1980. december 3|-igvezetett anyakönyvben ta|á|hatő bejegyzés |ezźtrásźttő| abe-
jegyzés folyószímanak és az anyakĺinyv azonosító adatainak továbbításźxa| az i|Ieté-
kes levéltarat értesíti.2010. évi I. tv. 89. $ (2)

7.3.23. A magyn állampolgaľság megállapitása céljából megkeresi az állampolgarsági
ügyekben e|jarő szeľvet. 20|0. évi I. tv. 16.$ (2)

7.3.24. A magyar állampolgarság megszerzésével kapcsolatos adatszo|gźt|tatást az állampol-
gátsági eskü vagy fogadalom letételérőlmás anyakĺlnyvvezetőnek, a polgĺíľok szemé-
|yi adatait és lakcímét nyilvĺíntaľtó hatóságn*, M idegenľendészeti, a menektiltiigyi

15



hatóságnak,valamintaKozpontiStatisztikaiHivatalnak. |993. évi LV. tv.19. $ (1)

A szakmai feladatellátásaľa vonatkozó legfontosabb jogszabá|yok felsorolása {tör-
vénytől önkormányzati rendeletig}

- Anyakĺinyvi eljaľásról sző|ő 2010. évi I. tv. és a végrehajtásara kiadott 32120|4. N.
19.) KIM ľendelet

- egyes rangok és címek megsziintetéséről sző|ő |947. évi IV. fu.

- a bejegyzett élettársi kapcsolatró|, az ezzel összeftiggő, valamint az é|ettársí viszony
igazolásának megk<innyítéséhez szfüséges egyes tĺiľvények módosításáról szóló 2009.
évi XXIX. tv.

- a magyaÍ állampolgrárságľól szóló |993. évi LV. tv. és végrehajtásźlra kiadott
|25 l |993. (IX. 22. ) Kormányrendelet

- aĺemzetkozi magánjogról szóló 1979. évi 13. tvľ.

- abiintetőeljĺáľásban részwevők, azigazságszo|gá|tatást segítők Védelmi Programjaľól
szőlő200|. évi LX)O(V. tV.

- az egészségĹigyről szóló 1997. évi CLIV. tv.

- az egészségiigyľől szóló |997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendel-
kezései végrehajtasĺĺľól, valamint a rendkívüli halál esetén kĺjvetendő eljárásról szóló
3 4 l 1999 . (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendelet

- aholtnak nyilvanításrő| sző|ő 111960. (N.13.) IM rend.

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

- a gyeľmekvédelemĺől és a gyámügyiigazgatásľól szóló 1997. )ooil. tv.

- aPolgaľi Tĺiľvénykĺinyvľől sző|ő 20|3. V. tV.

- aközigazgatási hatósági eljaľás és szolgáltatás á|ta|ános szabályaiľól szóló f004. évi.
CXL. tv.

- illetélľől szóló 1990. évi XCIII. tv.

- aközigazgatási hatsági eljáľásban a szemé|yes költségmentesség megźi|apításźlrő| sző-
1ó 1 80/2005.(x.9.) Koľmányľendelet

- abiztonsági okmanyokról szóló 8611996. (VI. 14. ) Koľmányrendelet

- az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgźl|tatásért f,rzetendő díjak
méľtékéľől sző|ő 121201 1 . (II. 1 2.) onkoľman yzati rende|et

3.cb) Hagyatéki Ĺigyintéző:

7.3.3|. a kerĹileti lakosok bagyaté|<l ügyeinek teljes kĺinĺ intézése, a temetést intézó
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személy felhívása nyilatkozattételre, hagyatéki leltlírfelvétele' ha az örökhagyó
kizźtrő|ag kül-frldi állampolgĺĺr volt, a hagyatéki eljáľás lefolytatásának
tényéről az áIlarlpo|gárság szeľinti állam külképviseletének értesítése, helyszí-
ni és safe leltráľak felvétele, gyámi vagy gondnoksági leltánal kapcsolatos fela-
datok, ingóságok éľtékelése, biztosítasi intézkedések megtétele, értékek bírói
letétbe helyezése, adó-éľtékbizoĺyítvźnyok megkérése, megĹiresedett, hagya-
tékkal terhelt tinkoľmanyzati bér|akások és öľĺiklakások kulcs nyilvantaľtásá-
nakvezetése, a megĹiľesedett bérlakásokľól az önkoľmtnyzati vagyonkezelő ér-
tesítése' hagyatéki letar és mellékletei, valamint a hitelezői igények kozjegyző
felé való továbbítása

A szakmai feladatellátására vonatkozó legfontosabb jogszabá|yok felsorolása {tĺirvénytől ĺĺn-
kormźny zati rende l eti g }

- ahagyatéki eljaľásról sző|ő 20|0. évi XXXWII. tv

- a gyámhatóságokĺól, valamint a gyeľmekvédelmi és gyámügyi eljaľásról szóló
|49 l |997 . (Ix. 1 0.) Koľmĺínyrendelet

- a gyeľmekvédelmi és gyámügyi feladat- és hataskĺjľök ellátásaľól, valamint a gyźtnha-
tóság szerv ezetéríĺl és illetékességéről sző|ő 33 I 12006. (XI.23.) Koľmányrendelet

- akozigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás źt|ta|ános szabá|yairól szóló 2004. évi,
CXL. tv.

3.cc) Az ngyintéző által gyakoľolt hatáskcirök (kiadmźnyozás), a hatáskör gyakorlásrínak
módja:

Azanyakonywezetők kiađmányozásaaz anyakönyvi eljrĺrásról sző|ő 2010. évi I. fu.4.$ -źtban,
valamint az anyakonyvezési feladatok ellátĺísĺĺnak részletes szabźtllyairől szóló 32l20l4. évi
(V.l9.) KIM ľendelet a.$(l) bekezdésében foglaltaknak megfelelően töľténik.

Azngyiĺltézíĺkkiadmányozása, akiadmányozás és azalźtirás rendjéről sző|ő l0l20l3. (10.21.)
IV. ľészében foglaltaknak megfelelően t<jľténik.

Az ügyintézok_ azigy éľdemében hozott hatźrozat kivételével - źt|talános, tartós kiadmĺĺnyo-
zási j o gga| rendelkezn ek az alábbi ak szerint :

- eljarás megindítása,.

- a szakhatósági megkeresések,

- ahelyszíni szemle kittĺzése, éľtesítése,

- ahelyszínenjegyzőkönyvbefoglalthelyszíniideiglenesintézkedések,

- azidézés,az éľtesítés,

- az első _ általános _ hiĺĺnypótlási felhívás,

.:l
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- akĺizmeghallgatás kihirdetése,

- akézbesítési vélelem,

- éľtesítés jogerőre emelkedésről,

- aHivatalon belüli irat-é./radás kísérő levelei, adatkérés tekintetében.

3.cd) A helyettesítés rendje és az ezę|<hęztartoző felelősségi szabályok

Ha a településen az arryakoĺyvi igazgatási feladatok az anyakĺinywezető akadá|yoztatźsa
vagy az anyakönywezetoi feladatokat e||átő személy hiénya miatt nem |áthatőak e|, a jegyző
kérelmére a helyettesítésľől a Íővaľosi és megyei kormanyhivata| az illetékességi teľĹiletéhez
tartoző teleptilési ĺinkormĺĺnyzatok képviselő-testtilete hivatalainak anyakönywezetői köZĺil
töľténő kijelĺiléssel gondoskodik. (az anyak<inyvezési feladatok ellátásanak részletes szabá|ya-
iról szóló 32l20I4. (V.19.) KIM rendelet 5. $ (1) bekezdése)

3.b) Építésüeyi irodavezető

3.ba) Az irodavezető szakmai feladatellátásiĺľa vonatkozó legfontosabb jogszabályok
felsorolása {törvénýől ĺinkoľmlĺnyzati ľendeletig}
- a kĺizigazgatási hatósági eljarás és szolgáltatźs áItalźnos szabályairól szóló 2004.
évi CXL. tv.
- az épített környezet alakitásáről és védelmérő| sző|ő 1997. évi LXXVIII tv
- atársasházakról szóló 2003. évi CXXXII. tv.
. 1990'évi XCIII. tv az illetékekĺől
- |997.évi törvény azingatlan-nyilvántaľtásról
. 2001. évi LXIV töľvény a kulturális öľökség védelméľől
- 2010. évi C)O(VI. tv. a fővĺĺrosi és megyei kormlĺnyhivatalokĺól, valamint afőváro-
si és megyei kormányhivatalok kialakításával és teľĹileti integĺációval összefüggő tör-
vénymódosításokľól.
. 20|2. évi CLVII. tv. a telepiilésfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésügy-
gyel <isszefüggő egyes törvények módosításaról

- 253l|997.(XII.}O.) Koľm. ľendelet oTÉK
- 343ĺ2006.(XII.23.) Korm. ľendelet az építésagyi és az építésfeltigyeleti hatóságok ki-
jelöléséről és mfüĺidési feltételeiről(módosítottaa39412012 (XII.20.) Koľm. rendelet
- 3|2/20I2.CXI.8.) Korm. ľendelet az építésugyi és építésfelügyeleti hatósági e|jará-
sokľól és ellenőľzésekľől, valamint az építésigyi hatósági szolgáltatásról
- 3I3/20|2.(XI.8.) Korm. ľende.let az EpítésĹigyi Dokumentációs és Iďoľmációs
Központról, valamint az országos Epítésügyi Nyilvlĺntaľtásról
- 322120|2. (xI.16.) Koľm. ľendelet az egyes építésüggyel ĺisszefüggő egyes Koľm.
rendeletek módosításáľól
- 83l20|2.(Iv .2I.) Korm. rendelet a szabá|yozott elektronikus ügyintézési szolgá|ta-
tásokról
- 245l2006.(x[.05.) Korm. rendelet az építésigyi bíľság megá|lapításĺĺnak részletes
szabźiyakől'
- 252l2006.(xII.07.) Korm. ľendelet a településrendezési és az építészeti-mtiszal<ĺterv-
tanácsokról
- 19|/2009.(IX.15.) Korm. rendelet azépítőipan kivitelezési tevékenységről
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393l2012.(xII.20.) Koľm. rendelet arégészeti orĺlkség és a múemléki éľték védel-
mével kapcsolatos szabályokľól

- 85l2000.(XI.8.) FVM ľendelet a telekalakításról
- 47/|998.CX.l5.) Főv. Kgy. rendelet BVKSZ
- 6612007.CI,.II,lz.) önk. ľendelet ĺórÉsz
- 512013.(II.10.) önk. ľendelet az építésüggyel összefüggő egyes helyi ĺinkormźnyzati
hatósági elj aľások részletes szabá|y airől'
- 5ll20|1.(IX.19.) önk. rendelet a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozésźtrő|
és mfütidéséről (módosítja a 6/2013.(I.10) önk. rendelet
. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

- A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
végrehajtásźtrő| sző|ő 30/1988. (Iv.2I:) MT rendelet

- a helyi kĺjzutak kezelésének szakmai szabá|yźlrő| szőIő 512004.(I.28.) GKM
rendelet

3.bb) Azirodavezető á|ta| gyakorolt hatásköľök (kiadmźnyozás), a hatáskör gyakorlá-
srínak módja

A kiadmanyozás' a kiadmányozás és az a|áírás rendjéről sző|ő |012013. Cx.21..)
sz. jegyzői utasítás III. ľészében foglaltaknak megfelelően töľténik.

3.bc) Az irodavezető feladatktlrei: általános vezetői feladatok

7.|.24. Megállapítás, illetve a jővźhagyás előtt véleményezi azi|letékességi teľĹiletén a helyi
építési szabźiyzatot és a telepiilésrendezési terveket.

7.I.25. A helyi ľendelet, a KT és abizottsági előteľjeszések előkészítése
7.1.29. kiilfrldi źů|ampo|gárok ingatlan szerzésével kapcsolatos nyilatkozatok előkészítése
7 .l.30. a szewezeti egységet énntó kozbeszerzésben közremíĺködik és adatot szolgźitat

3.bd) A helyettesítés rendje és az ezel<hez tartoző felelősségi szabályok:

A kiadmanyozás, a kiadmĺĺnyozźls és az aláirás rendjéről szőIő 10/2013. (x..21.)
sz. jegyzőí utasítás IV. 4.) pontjában foglaltaknak megfelelően történik.

3.c) Az tieyintézők munkakörei és aZ azokhoz taľtozó feladat- és hatáskörök
- építésÍigyi hatósági igyintéző
- ngyintézłĺ és Ĺigykezelő

3.ca) szakmai feladatel|átásźlta vonatkozó legfontosabb jogszabályok felsorolása {tĺiľ-
vénýől önkoľmányzati rendeletig }
- akozigazgatási hatósági e|jarás és szolgáltatás általĺĺnos szabályaiľól szóló f004.
évi CXL. tv.
- az épitett köľnyezet a|akításáről és védelmérőI szőlő |997. évi LXXVIII tv
- atarsashĺízakľól szóló 2003. évi C)oo(III. tV.
- 1990.évi XCru. fu az illetékekľől
- |997.évi tĺirvény azingat|an-nyilvantaľtásľól
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- 2001. évi LXIV tcirvény a kulturális örökség védelméről
- 2010. évi C)O(VI. tv. a fővĺáľosi és megyei koľmĺányhivatalokľól, valamint a fióvaro-
si és megyei kormiínyhivatalok kialakításával és területi integrációval összefüggő töľ-
vénymódosításokľól'
- 20|2. évi CLVII. tv. a telepĹilésfejlesxéssel, a településrendezéssel és az építéstigy-
gyel összefüggő egyes t<irvények módosításaról

- f53l|997.Q<II.20.) Koľm. ľcndclct oTÉK
.343l2006.CxII.23.) Koľm. ľendelet az épitésugyi és az építésfelügyeleti hatóságok kĹ
jelölésérőlés múködési feltételeiľől (módosítottaa394120|2 (XII.20.) Korm. ľendelet
- 3|2l2012.(XI.8.) Koľm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági e|jará-
sokról és ellenőrzésekľől, valamint az épíÉsngyi hatósági szo|gźitatásrőI
- 3|3l2012.(XI.8.) Koľm. ľendelet az Epítésiigyi Dokumentációs és Infoľmációs
Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántaľtásról
- 322120|2. (xI.16.) Koľm. rendelet azegyes építésüggyel ĺisszefüggő egyes Koľm.
rendeletek módosításaľól
- 83/20|2.(Iv.21.) Korm. rendelet a szabá|yozott elektronikus iigyintézési szo|gźł|ta-
tasokľól
- 245|2006.(XII.05.) Koľm. rendelet az épitésigyi bíľság megá||apitźtsanak ľészletes
szabá|yahőI
- 252l2006.(xII.07.) Koľm. rendelet a telepiilésrendezési és az építészeti-műszaki terv-
tanácsokľól
- |9Il2009.(IX.l5.) Koľm. rendelet azépítőipan kivitelezési tevékenységről
- 393|20|2{XII.20.) Koľm. rendelet arégészeti örökség és a műemléki éľték védel-
mével kapcsolatos szabályokľól

- 85l2000.(XI.8.) FVM ľendelet a telekalakításról
- 47/|998.Cx.15.) Főv. Kgy. ľendelet BVKSZ
- 6612007.6II.|2.) ĺink. ręndelet JOKESZ
- 5l20I3.(II.10.) önk. ľendelet az építésüggyel ĺisszefüggő egyes helyi ĺinkormźnyzati
hatósági elj áľások részletes szabźiy air ől
- 5|l20|1.(x.19.) önk. rendelet a helyi építészeti-muszaL<1tervtanács Létĺęhozásarő|
és miikĺidéséről (módosítja a 6l20I3.(il.|0) önk. ľendelet

akijzűúkezelői feladatokat is ellátó ü5rintéző feladatellátásĺĺľa vonatkozó legfonto-
sabb jogszabályok:
- A közuti kcĺzlekedésről szóló 1988. évi I. tĺirvény

- A közúti kĺjzlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
végrehajtás árő| sző|ő 3 0/ l 98 8. (tV.2 l : ) MT rendelet

- a helyi közutak kezelésének szakmai szabźiyárőI sző|ő
5 /2004.(1.28.) GKM rendelet

3.cb) Azugyintézó által gyakorolt hataskörok (kiadmtnyozts), a hatáskör gyakorlásá-
nak módja

A kiadmanyozás, a kiadmanyozás és az a|áírźs rendjéről szóló |0l20I3.
(X.2|.) sz. jegyzői utasítás IV. részében foglaltaknak megfelelően tĺĺľténik.

Az ügyintézłĺk_ azlj;gy érdemében hozotthatźlrozat kivételével_ általános ki-
ađmányozási joggalrendelkeznekazalábbiakszerint:
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- eljĺĺľásmegindítása,
- szakhatóságimegkeresések,
- helyszíni szemle kitűzése, értesítése,
- a helyszinenjegyzőkcinyvbe foglalt helyszíni ideiglenes intézkedések,
- idézés, éľtesítés,
- az első _ általános _ hiĺĺnypótlási felhívás,
- akézbesítési vélelem
- értesítésjogerőre emelkedésľől,
- a Hivatalon beliili irat-źúadás kísérő levelei, adatkérés tekintetében.

Két tigyintéző egyuttesen jogosult aláími: ahatźrozatok, végzések és teľvek jogeros zá-
radékźú, kivéve a jogoľvoslattal megtámadott döntéseket.

3 .cc) Az igyintézí! feladatköľei :

Első foku építésügyi hatósági jogkörĺik gyakorlása" illeték megá|Iapitása. Első fokú
általanos építéstigyi hatóságként jźr el,dĺĺntéseit az ÉľoR tftjánhozzameg:

7.|.I. építési engedélyezési,
7.l.2. összevont engedélyezési
7.|.3. fennmaľadási engedélyezési
7 .1 .4. haszná|atbavételi enged é|y ezési
7.1.5. bontási engedélyezési
7 .l .6. engedél y hatá|y źnak me gho s szabbítása iľĺánti enged é|y ezési
7.|.7. jogutódlás tudomásulvételi
7. 1.8. hasznźůatbavételi tudomásulvételi
7.I.9. országos építési kĺivetelményektől való eltéľés engedélyezési
7.I.I0. kötelezési
7.1.II. végľehajtási

7.1.I2. szakhatósági,
7.|.|3. veszélyhelyzet esetén sziikségessévźiő építési tevékenység tudomásulvételi

eljarásokban,
7.|.14. jogszabźůyokban meghatźnozott esetben és módon építésügyi hatósági szolgáltatást

nyujt.
7.1.15. jogszabáIybarlmeghatálrozott esetekben tény, állapot, egyéb ađatigazo|ása céljából

a.) atervezés elősegítése érdekében vagy'
b.)az ingatlan adataiban bekĺjvetkezett vźitozźtsnak az ingatlan nyilvantartásba tĺiľténő
áNezetéséhezhelyszinlszemlealapjĺínhatóságibizonyítvźnýállítki.

,lz építésüg,li és építéýliigłeleti hatósági eljórásolcról és ellenőrzéselcről, vąlamint az épí-
té siigłi ható s ági s zol góltatásr ól,, szőIő 3 12120|2.C{I. 8.) Korm. rendelet a|apjaĺl

Első fokú építésiigyi hatóságként_ az engedéIyezési eljárással <isszefüggésben - jogosult az
építési tevékenység jogszerííségének ellenőrzéséľe.

7.I.l6.EngedéIyezési ügyekkel <isszefüggó e|Ienorzési és kötelezési eljaľások, az építési
munka végzésének helyszíni ellenőrzése, hatósági ellenorzések folytatása

7.l.I7. Engedélýől eltérően épitett építmény fennmaľadásrĺnak engedé|yezésekoľ építési
bíľságot szab ki
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7.l.18. jogszabá|yban meghatźtrozott esetekben és módon elrendelheti a telek bekerítését,

továbbá az eĺgedéLy nélktili építményhaszná|at megsziintetését

7.l.t9. El kell rendelnie: jogszenĺtlen vagy szakszerut|en építési tevékenység esetében az

építési tevékenység végzésének megsziintetését, vagy a}}I3.január l-je előtt indult,

folyamatban lévő eljáľások esetén ajogerős és végľehajtható építési engedélynek és a

hozzátartozó, j óváhagyott engedélyezési terveknek megfelelő źilapot kialakítását.

7.|.20. a 2013. januźtĺ l-je előtt indult, folyamatban |évő e|jarások esetén szabályossá tételi

kötelezettség nem teljesítése esetén haladéktalanul intézkedik a bontásról.

7.l.2|. A végrehajtható kötelezettséget - annak nem teljesítése miatt a kĺjtelezett terhére ha-

tósági úton, a felmerülő k<iltségeket megelőlegezve - magavégeztetheti el, a költsé-
gek erejéig , azok megtéľítéséig az &intett ingatlanľa jelzálogiogot jegyeztethet be az

ingatlan-nyilvántaľtásba. A munkálatok tiĺrésére kĺitelezlreti azt, aki akadályozza az

elľendelt munkálatok elv égzését.
7.I.Lz.Intézkedik a jogeľős, és végrehajtható kötelezettségek teljesítés elmaradása esetén a

Ket, ÉTv és at93l2009. (Ix.15.) Korm. rendelet szerinti végrehajtásra,

,lz építésügli és építésfelügleleti hatósági eljárásolcról és ellenőrzéselcről, valamint az épí-

tésüg,li hatósági szolgáltatósról,,szőIő 3|2120|2.6I.8.) Koľm. rendelet alapjan

7.|.23. Megállapítás, illetve a jőváhagyás előtt véleményezi azi||etékességi teľĹiletén a helyi
építési szabá|yzatot és a településrendezési teľveket.

7.I.24. A helyi ľendelet, a KT és abizoÍtsági előterjesztések előkészítése

Egyéb hatósági feladatok:

7.|.zs.Yęzeti a jogszabályban meghatźnozott építésügyi hatósági nyilvántaľtásokat (kivéve

a telepiilés rendezési nyilvantaľtást)

,,Az Épftésügyi Dokumentációs és Infoľmációs Központról, valamint az országos
Építésügyi Nyilvĺĺntaľtásľól'' szóIő3|3/f012.CxI.8.) Koľm. rendelet alapján

7.1'.26. ÉpítésĹigyi szakhatóságként mrĺködik kozremás hatóságok engedélyezési Ĺigyeiben.

,,Az építésugyi és építésfelügyeleti hatósági eljáľásokĺól és ellenőrzésekről, valamint
azépitésugyi hatósági szo|gá|tatásról''szóló 3Ifl20I2.6I.8.) Korm. ľendelet a|apjźn

7.|.27, azenés táncos rcndezvények mfüödésének biztonságosabbá téte|érő| szóló kormány-

ľendelet szeľint általĺĺnos építéstigyi szakhatósági elj árást folytat.

,,a zenés táncos ľendezvények mfüödésének biztonságosabbá tételéľől'' szóló
23120|1. (III.8) Koľm. rendelet alapjźn

7.|.3|. jegyzői hatáskĺiľben jáľ el a telekalakítási, engedélyezési eljĺĺľás esetén
7.|.32. utcanéwáltozások,hźzszźlmrendezés, címigazo|ás jegyzői hatásktiľben
7 .|.33 . kilzűtkęzeLői döntések kiadása
7 .l .3 4. munkakezd ésí hozzájáĺalás kiadása

3.cd) A helyettesítés rendje és az eze|<hez tartoző felelősségi szabályok
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4. A szervezeti egység szeľvezetĺ ábráia (gľafikus)

5. Az ütvosztály munkarendje (a Hĺvatal dolgozóinak általános munkarendje
szeľint):

hétfőn 0800_ 1800 óľáis
kedden oSoo - rcoo oraii
szerdán 0800 _ 1630 őrźig
csütörtökĺĺn 0800 _ 1600 őrźig
pénteken 0800 _ 1330 óráig

A ledolgozott munkaidő nyilvantartása és ellenőrzése céljábó| az ugyosztály jelenléti naplót
vezet. A jelenléti naplóban fel kell ttintetni a munkába állás és a munkábó| távozás pontos
idejét. A jelenléti napló vezetéséért azugyosztźl|yvezetó által megbízott szeméI'y felelős.

Az ugyosztá|y do|gozói a Hivatal épiiletében a munkaidőn tul az úgyosztźiyvezető engedé-
lyével, hétvégén _ előzetes íľásbeli bejelentés mellett _ a jegyzó engedélyével tartózkodhat-
nak.

A munkahelyéľőlönhibájan kívĹil távol tartőzkodő do|goző akadźiyoztatásźnaktényéľől hala-
déktalanul köteles az igyosztźiyvezetot éľtesíteni.

A betegségtő| szó|ő orvosi igazo|ást a dolgoző munkába á|Iźsa első napján köteles a személy-
zetivezetőnek átadni. Az átadźs e|őtt az utolsó munkába töltött nap időpontját azugyosztá|y-
vezetőnek atźlppéĺues lapon le kell igazo|nia.

6.Az ůisvos ztá'Jv íiwféIfosadási ľend i e

Az igyosztály Ĺigyfelfogadás ľendje megegyezik a Polgármesteri Hivatal általanos ügyfélfo-
gadási rendjével.

Ügyfélfogađás helye: 1082 Budapest Baross utca63-67

Soron kí\Ąili ügyfélfogadás rendje: Az Anyakĺinyvi koda születés- és halálęset bejelentése
esetén, munkaidőben, az általrínos tigyfelfogadási renden kívül is fogad ügyfeleket.

7.Éľtekezletek ľendie:
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- az igyosztélyvezetői értekezIet napján
- részvevők: irodavezetők
- jegyzőkĺinyv:

8.Külső kancsolattaľtás :

Az ugyosztéiy do|gozőit az állampolgĺĺľo|&al, az önkoľmányzati és más kĺilső szervekkel,
intézményekke| és gazđasági taľsaságokkal való kapcsolattaľtásban a kulturált, hatékony,
gyors ügyintézésľe való törekvés, valamint a segítő szánđékkell, hogy je||emezze.

A hivatali dolgozók kĹilső kapcsolattaľtásanak körét és rendjét _ ideéľtve a képviselő-
testülettel, abizottsźlgokkal való kapcsolattaľtást is - a jegyző źl|apítja meg és az igyosztźiy
iigyrendj ében, illetve a munkakĺjri leírásokb arl szabéiyozza.

Az ugyosztźůyvezető feladatkörében eljarva közvetlen kapcsolatbarl źů|hat az önkormźnyzat
intézményeive|, gazdasági taľsaságaival. Ennek során jogszabá|yban, önkormźnyzati hatźtro-
zatban' munkáltatói döntésben meghatźrozott adatszolga|tatástkérhet és adhat.

A jegyző törvényességi ellenőrzési jogkĺirében eljáró dolgozó jóvahagyott ellenőrzési prog-
ram vagy eseti megbizás alapjénjogosult ellenőrzést végenĺ.

Az e||enoruésre jogosult feltigyeleti és ktilső szeľvekkel, a jegyző és a polgĺĺľmesteľ taľtja a
kapcsolatot, illetve esetenként dönt a kapcsolattaľtó személyéről.

9. Záró rendelkezések

Jelen ügyľend a Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefulíľosi onkormányzat Képviselő-
testtilete á|ta| |3ll20l4. (VI.11.) szímú hatźnozatta| elfogadott, a Budapest Fővaĺos VIII. ke-
ľĹilet Józsefuaľosi Polsáľmesteri Hivatal Szervezeti és Mtĺködési Szabá|vzatanak 1. szźlmil
ftiggeléke.

A szewezeti egység a|<t:ualizźůt ügyrendjét az abban szfüségessé váIt váLtoztatást követő 60
napon belül csatolni köteles a fiiggelékhez.

Jelen ügyrend a jőváhagyását követő napon lép hatályba, és a szervezeti egységnek illetve
j o gelő dj einek korábbi tigyrendj e hatá|y éú ve szti.

Budapest, 2014.

Ugyosztá|yvezető

A Hatóság i,Ü gy osztály ügyrendj ét j óvahagyom:

Danada-Riman Edina
jegyzó
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1.a) Szeľvezeti egvség megnevezése:

Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuaľosi Polgáľmesteri Hivatal Humánszo|gá|tatási
Ügyosztály

1.b) A szeľvezetĺ egYsée címadatai:

Műk<'dési helye: 1082 Budapest, Baross u.63-67.

Levélcíme: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67. vagy |431Budapest, Pf.: 160.
HumánszolgáltatásiÜgyosaály telefon:459.2|92,faxszćtm:459-2138
email cím: oktatas@j ozsefuaros.hu
Humánkapcsolati Iľoda telefon: 459-2192,faxszźtm:.459-2138
email cím: oktatas@jozsefvaros.hu
Családtámogatási Iroda telefonszám:333-5743,459-2277,fax: 3|4-14|6
e-mail cím: szocia|is@jozsefuaros.hu
telephely cím: 1082 Budapest, Baross u. 66-68.

1.c) A szervezetĺ eevség iogállása:

A Humiĺns zolgźůtatási Ügyosztály nem ĺinálló jogi személy.

2. A szeľvezetĺ egység általános feladat. és hatásktiľe:

Az ađott szakágazathoztaľtoző tobb irodát <isszefogó szervezętí egység, melynek irányítója és
vezetője az iigyosztźiyvezető. A Családtámogatasi Iroda ellátja a települési támogatásokkal
kapcsolatos feladatokat, a Humĺĺnkapcsolati Iroda ellátja a tanügy-igazgatási, intézményfelü.
gyeleti, egészségtigyi, kulturális feladatokat. Az tigyosztály előkészíti a szakteriiletéhezkap-
csolódó képviselő-testületi, bizottsági előterjesztéseket és végrehajtja a szakteľületét éľintő
képvi sel ő -te stiileti, bizottsźlgi döntés eket.

3. A Humánszolgáltatási ÜgYosztálv engedélvezett létszáma tevékenvségek szerinti bon.
tásban. az azokhoz tartozĺí feladat- és hatásktirtĺkkel

Humánszolgáltatási Ügyosztáty tagoződáłsa:
:'jlgyosztźtlryvezető
ĺůgyintézo

A Humánkapcsolati Iľoda tagoződásaz
irodavezető
ĺůgyintéző

A Családtámogatási Iľoda tagoződásaz
irodavezetó
ĺjgyintéző



Az igyosztáIy létszźtmźń a po|gźlrmester és a jegyző źi|apítja meg, az ügyosztály |étszźmát
megemelhetik, csökkenthetik, irodĺĺn belül átcsopoľtosíthatj ák.

3 .a) Az ug\ĺosztźiry ęzető

3.aa) Az ügyosztályvezető szak<tlai feladate||átásara vonatkozó legfontosabb jogsza-
bályok felsorolása

Tĺiľvények:
- Magyarorszźtghelyi önkormźnyzatairő|szőIő20|l. évi CL)o(XIX. t<jrvény (Mötv.)
- akijzszo|gá|ati tisztviselőkľől szóló 2011. évi CXCIX.'töľvény (Kttv.)
. azá||amhánaĺásról szóló 201-I. évi CXCV. tĺĺľvény (Aht.)
- a szociális igazgatásről és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (szt.)
- az egészségiigyrőI sző|ő |997. évi CLIV. ttĺľvény,
- a Magyat Koztáĺsaság kĺiltségvetéséről szóló tĺirvény táľgyévben,
- a kĺizbeszerzésekľől szóló 2011. évi CVIII. töľvény (Kbt.)
. akozigazgatási hatósági eljrĺľás és szolgáltatas általrĺnos szabályairól szóló 2004. évi

CXL. törvény (Ket.)
- a gyeľmekek véđelméľől és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi X)o(I. tĺĺľvény

(GYi.t.)
- az európai uniós csatlakozással cisszeft.iggő egyes töľvénymódosításokľól, t<irvényi

rendelkezések hatályon kívĹil he|yezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések
megállapít ásáről' sző|ő 2004. évi )o(X. ttirvény 1 4 1 - 1 43. $- anemzeti köznevelésről sző|ő2011.évi CXC törvénv

Koľmiĺnyrende1etek:
- az áI|anháńartásrőI szóló töľvény végľehajtásaról sző|ő 36812011. (xII. 3l.) Korm.

rendelet (Ávr.)

onkoľmányzati rendeletek :

- Budapest Józsefuiíľos onkormányzatáĺak a Jőzsefvátosban adományozható kitiinteté-
sekľől szóló 1I/2006. (III.10.) sz. ök. rendelet

- aháziorvosi köľzetekről szóló 2512002. (VI.21.) sz. ök. ľendelet
- a Józsefuaľosban működő ijnszęrveződő kĺizĺisségek, továbbá muvészek és spoľtolók

pźlyázatítámogatásźről szóló 22l20I1. (tV.12.) sz. ök. ľendelet
- Józsefuaros káľtyáľól szőlő 641201 1. CxI.07.) sz. ĺjk. rendelet
- az önkormźnyzat kĺizmúvelődési feladatairő| sző|ő 8|120|1. 6II.22.) sz. <lk. ľendelet
- a Jőzsefvrĺľosi Difüösztöndíjľól sző|ő 3512007. (VI.04.) sz. ök. rendelet
- Budapest Jőzsefvátos onkormanyzatźnak az adősságkezelési szo|gáItatźtsról szóló

49/2003. (tX.18.) ĺinkoľmányzati rende|ete (hatályon kívül helyezve, de a hatályosság
ideje alatt inđult és még folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell)

- Budapest Józsefüaľos onkormányzatának az ađősságkezelési szolgá|tatttsľól szóló
3 | /2010.NII. 1 5.) önkoľmĺíny zati rcĺde|ete

- Budapest Józsefuáros onkoľmanyzatźnak a gźzszo|gźtltatásból va|ő k'lzárźts időtaľtam-
źralorténó fiĺtési díj kompenzáciőrő| szőIő 612004. (I.28.) önkormányzati rendelete

- Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi onkoľmźnyzat Képviselő-testtiletének a
péľz;be|i és teľmészetbeni, valamint a személyes gonđoskodást nyujtó szociális és
gyeľmekjóléti ellátások helyi szabá|yafuő| szőIő 57l20I3. (XII.20.) tinkormiínyzati
rendelete

- Budapest Józsefváĺosi onkormźnyzatźnak az önkoľmźnyzat taryyévi és átmeneti gu-
dálkodásaľól és kĺiltségvetéséről szóló önkormányzati ľendeletei



3.ab) Az ügyosztályvezető á|ta| gyakoľolt hatáskörök (kiadmanyozás), a hatásköľ gya-
korlásanak módja
A kiadmanyozás és az a|tńrźts rendjéről szőIő hatźl|yos jegyzői utasítás szerinti hatas-
kĺirľel rendelkezik.
A kiadmányozás rendjéről szőLő hatáIyos polgáľmesteri utasításban foglaltak szerinti
hatáskĺirrel rendelkezik.
A kötelezettség-vállalĺíssal, utalványozással, e||enjegyzéssel, érvényesítéssel, teljesĹ
tésigazolással kapcsolatos eljarási ľendről sző|ő hatályos polgáľmesteri-jegyzői együt-
tes utasítás szeľint gyakorolja a polgáľmester és a jegyzó által meghatérozott kĺirben a
kiadmányo zétsi, utalv źny ozási, telj esítésigazolasi j ogot.

3 .ac) Az tigyosztályv ezetł| feIadatkĺjrei

az ugyosztá|y irźnyitója és vezetőjeként szervezi és ellenőrzi az ugyosztá|y munkáját,
koordinációs tevékenysége és felügyeleti jogkĺire van a Humankapcsolati Iľoda és a
Családtámogatasi Iľoda tekintetében,
e|Iźijaazigyosztá|y do|gozői tekintetében a jegyző á|ta| átĺvhźlzott munkáltatói jogokat,
gondoskodik az źita|a vezetett ügyosztály tevékenységére vonatkozó költségvetés-
tervezetének elkészítéséľől, betart atásárőI,
felügyeli az ĺj;gy o sztály iktatási és ir attźlr o zási tevékenys é gét,
köteles az egységes polgĺĺľmesteri hivatal munkáját elősegítő szervezęti egységek közöt-
ti folyamatos tájékoztatásta, a szabźt|yozott hivatalon beltili és kĹilső kapcsolattaľtásra,
folyamatos e|emző munkát végez, melynek a|apjánváItoztatźst kezdeményez azhodź/-
érintő fęladatok vonatkozásábana hatékonyabb, eredményesebb, gazdaságosabb, racio-
nálisabb feladatellátás érdekében'
az igyosztá|y fe|aďatait énĺtő Ĺigyben ügyfélfogad ást tart,
fi gyelemmelkísériazigyosztályiigyfélszolgáIatitevékenységét,
a Minőségirányítási Rendszerdokumentáció részét képezó eljaľásokban foglaltak alap-
jánbiztosítjaaszęÍvezetiegységéténntőszal<rnaifeladatoke||átásźt,
a Polgármesteri Hivatal mindenkori hatályos Szewezeti és Mfüödésí Szabá|yzata, va-
lamint a belső normiík a|apjan e|látja a szewezeti egységét érintő vezetói és irĺĺnyítói fe-
ladatokat,
a hatályos belső noľmában fog|aLtak alapjan gyakoľolja a kiadmanyozás, valarint a kö-
telezettségvállalással, uta|vźnyozással, ellenjegyzéssel, teljesítésigazolással kapcsolatos
jogkörét,
Miĺkiidteti az ugy osztály tekintetében a Minőségiľanyítási Rendszeľt,
aszervezeti egységei tészére feladataik e||átásźhoz szakmai segítséget nyújt,
szakteľĹiletét érintően gondoskodik a képviselő.testĺiletilbizottsźtgi e|oteqesnések elké-
szítéséről, a képviselő-testĹileti/bizottsági döntések végrehajtásiĺról,
részt vesz a képviselő-testĹilet és az illetékes bizottságok ülésein;
egyeztetéseken, ľenđezvényeken képviseli a Humiánszolgáltatási Ügyosztályt.

3.aĐ A helyettesítés rendje és az ezelrheztartoző felelősségi szabźiyok
Az tigyosztá|yvezetőnek nincs általános helyettese, azugyosztźúyvezetőt a Családüámogatási
Irodával kapcsolatos feladatkörét tekintve a Csa|ádtámogatási Iroda vezetője, a Humánkap-
csolati Irodávď kapcsolatos feladatktirét tekintve a Humĺínkapcsolati lroda vezetője helyette-
síti.
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3.b) Az iľođavezetők (személyenkénti bontásban)

1. A Családtámogatási Iľoda irodavezető

3.ba) Az irodavezetó szakmai feladatellátására vonatkozó legfontosabb jogszabalyok
felsorolása

Törvények:
- Magyarorszźtghelyi önkormáĺyzatairólszóló 2011'. évi CL)O(XIX. töľvény (Mtitv.)
- azá||anháztaÍtásról szóló 2OI1. évi CXCV. töľvény (eł't.)
- a szociáIis igazgatásľól és szociális ellátásokról szóló 1993 . évi III. törvény (SZt.)
- a hadigondozásról sző|ő 1994. évi XLV. törvény (Hadigond.tv.)
- akozigazgatási hatósági eljáľás és szolgáltatás általános szabźtlyairől szóló 2004. évi CXL.

törvény (Ket.)
- aközszo|gźiati tisztviselőkről szóló 20I|. évi CXCIX. tĺiľvény (KttV.)
- a gyeĺmekek védelméľől és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tĺiľvény

(Gyvt.)
- a foglalkoztatás elősegítéséľől és a munkanélküliek el|átásarő| szőIő |991. évi tV. t<lrvény

(Frt.)
- a közfogla|koztatétsról és a kozfoglalkoztatashoz kapcsolódó, vďamint egyéb törvények

módosításĺĺľól szóló 20I|. évi CVL törvény
- a Magyaľ K<iztaľsaság költségvetéséről szóló törvény tárgyévben,
- acsalźńok tiímogatásáľól szóló 1998. évi LX)ooV. tĺirvény (Csttv.)
- a villamos energiĺĺľő|' szőIő 2007 . évi LX)O(VI töľvény (Vet.)
- aťo|dgazellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (Get.)
- akozbeszerzésekĺő| sző|ő 20||. évi CVil. törvény (Kbt.)
- akozérdekíĺ önkéntes tevékenységľől sző|ő2005. évi LXXXVII. töľvény,
- az egyes gazďasági és pénztigyi targyű töľvények megalkotĺísáľól, illetve módosításaľól

szóló 2010. évi XC. tö'rvény,
- azegyszeľíĺsített fog|a|koztatásľól szóló 2010. LXXV. törvény,
- amegvát|tozott munkaképességú személyek ellátásairól, és egyes tö'ľvények módosításáról

szőlő 2011. CXCI. törvény,
- a tarsadalombiztosítás ellátásaira és a magiĺĺnyugdíjrajogosultakľól, valamint e szo|gáůta-

tások fedezetérő| sző|ő |997. évi L)oo(. tĺiľvény,
- a bíľósági végľehajtásról szóló |994. évi LIII. törvény (74. $)

Kormányrendeletek:
- apéĺubeli és teľmészetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításanak, valamint

folyósításanak részletes szabályairól szóló 6312006. (III.27.) Koľm. rendelet (SztvhÍ.)
- az egyes pérubeli szociális ellátások elszámolásźnak szabályairól szőlő 6212006. (III.27.)

Korm. rendelet
- a gyámhatóságokról, valamint a gyeľmekvédelmi és gyámügyi eljĺĺľásokról szóló

14911997. (IX.10.) Korm. rendelet, (Gyer.)
- a gyeĺmekvédelmi és a gyámiigyi feladat-és hatáskörök ellátásĺáľól, valamint a gyámhatő-

ságszervezetéről és illetékességéről sző|ő 33112006. CXII.23.) Koľm. rendelet,
- a villamos energiáľó| szőIő 2007 . évi L)oo(VI. töľvény egyes rendelkezéseinek végrehaj-

tásĺĺľól sző|ő27312007. CX.19.) Koľm. rendelet (Vet vhĺ)
- a ťoLdgazellátásról szóló 2008. évi XL. tĺiľvény ľendelkezéseinek végrehajtásźtró| szćiő

|912009. (I.30.) Koľm. ľendelet (Get vhľ),



- a közforgalmú szemé|yszźt||ítźtsi utazási kedvezményekĺől sző|ő 8512007. (IV. 25.) Koľm.
rendelet,

. a ÍLemzeti köznevelésľől szóló törvény végrehajtásarőI szőIő 22912012. (VIII. 28.) Koľm.
rendelet,

- az 1945 és 1963 közĺitt töľvénysértő módon elítéltek, az l956-os foľradalommal és szabad-
ságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkenés megszüntetésé-
ről, továbbá az egyes személyes szabadságotkorlźúoző intézkedések hatálya a|att á||t sze-
mélyek taľsadalombiztosítási ós munkajogi hclyzctónck ľcndczósóről szóló 93/|990.
(Ix.2 1.) Koľm. rendelet

- az otszágos Statiszrikai Ađatgyujtési Progľam adatgyujtéseiről és adatátvéte|eiről szóló
28812009. (XII. 15.) Korm. rendelet,

- a taľsadalombiztosítási nyugellátásról sző|ő 1997. évi Doo(I. törvény végrehajtásaľól
szőIő 16811997. (X.6.) Koľm. rendelet,

- a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási adatbáľ,isről szóló |6912011. NI|I.24.) Korm. ren-
delet

- 39212013. (x. 12.) Koľm. rendęlet a szociális és gyeľmekvédelmi ellátások országos nyil-
vĺĺntartásáról

Miniszteri ľendeletek:
- a Staľt-szźtm|áva|, kincstĺĺľi letéti Staľt-száĺĺ|áva| rendelkező gyermekek magasabb ösz-

szegű állami trĺmogatásra való jogosultságanak igazo|ásźről szóló 112008. PM rendelet,
- A telepiilési önkormźnyzatoktészére szociális nyáľi gyeľmekétkezetés céljából nyújtott

támogatás igénylésének, folyósítasának és elsziímolásanak részletes szabá|yaittartalma-
ző adott évre vonatkoző ágazati miniszteri ľendelet

onkormán y zati r endeletek :

- Budapest Józsefuaros onkoľmźnyzatźnak az adőssźrykezelési szo|gźůtatásrő| sző|ő
4912003. (IX.18.) önkormányzati rcnde|ete (hatályon kíviil helyezve, de a hatályosság
ideje alatt indult és még folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell)

- Budapest Józsefuĺáľos Önkormĺĺnyzatanak az adósságkeze|ési szolgáltatásról sző|ő

3 1 /20 1 O.(VII. 1 5.) önkoľmányzati rendelete
- Budapest Józsefuáľos Önkoľmányzatźnak a gźzszo|gttltatásból valő kizźrás időtaľtamara

tĺiľténő fiĺtési díj kompenzáciőrő| szőlő 612004. (I.28.) tinkoľmányzati rendelete
- Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuarosi onkoľmźnyzat Képviselő-testületének

apéĺ:zbelí és teľmészetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyujtó szociális és
gyermekjóléti ellátások helyi szabáIyafuől szóló 57l20l3. (xII.20.) önkormányzati
rendelete

- Budapest Józsefuĺírosi onkormányzatának az tĺnkoľmányzat tźrgyévi és átmeneti gu-
dálkodásáľól és költségvetéséľől szóló önko rmźnyzati rendeletei

3.bb) Az irodavezető által gyakoľolt hatáskĺiľök (kiadmźnyozás). a hatáskcir gyakorlá-
sanak móđja
A kiadmanyozás és az a|źtírás ľendjéľől szőLő hatźĺ|yos jegyzői utasítás szeľinti hatas-
körrel rendelkezik.
A kiadmanyozás ľendjéľől szóló hatályos polgáĺmesteľi utasításban foglaltak szerinti
hatáskönel ľendelkezik.
A kötelezettség-vállalással, uta|vźnyozással, ellenjegyzéssel, éľvényesítéssel, teljesí-
tésigazolással kapcsolatos eljaĺási ľendről sző|ő hatá|yos polgiĺrmesteľi-jegyzői egyĹit-



tes utasítás szerint gyakoľolja a polgáľmester és a jegyzo által meghatározott köľben a
kiadmĺĺnyo zźlsi, utalrványozási, telj esítésigazolási j ogot.

3 .bc) Az ir o đav ezeto feladatkĺirei

a Polgármesteľi Hivatal Szervezeti és Mfüĺidési Szabályzat mellékletében a Csa|ádtá-
mogatási Iroda tevékenységét meghatározó feladatok tekintetében gondoskodik az iroda
szakszenĺ és jogszenĺ működésérő|, afe|ađat- és hatáskĺiri jegyzékben meghatźnozott fe.
ladatok végĺehaj tásáról.
Az első fokú szociális és gyeľmekvédelmi hatósági jogköröket gyakorolja, hatóságként
jáľ el.
Elkészíti a Családtĺĺmogatási Iroda tevékenységére vonatkozó költségvetést, ellenőrzi
annakbetartásźlt,e|készitiakĺiltségvetésibeszámolókat.
Feliigyeli és ellenőrzi a Családtiímogatási Iľoda iktatási és fuattáĺozási tevékenységét,
havonta ellenőr zi a hátr a|ék li stát.
Előkészíti a feladatk<ińhez tartoző bizottsźryi és képviselő-testiileti előterjeszéseket,
íľásos anyagokat, gonđoskodik a hataľozatok végrehajtásźróI, a|ejárthatáridejű határo-
zatok<r ő| szóló j elentéseket elkészíti.
Részt vesz atestiileti és bizottsági üléseken, és egyéb szak'rnai értekezleteken.
Gondoskodik avezetése alatt álló irodán a megfelelő munkavégzésről, rendszeľesen el-
Ienórzi azt' a jegyző áItaL átrvhźzott egyéb munkáltatói jogokat gyakorolja (szabadságo-
lási titemteľv), javaslatot tęsz egyes szemé|yzeti ügyekben (a|ka|mazás, jutalmazás,
munkaéľtékelés' fegyelmi stb.).
Az iigyintézők egyenlő teheľviselését felügyeli, a fęlađatokat ezen elv mentén szétoszt.
ja, gondoskodik a kapcsolódó munkaköri leírások naprakész źllrapotáĺől, évente megha-
tźrozza akońiszĺr.viselők teljesítményéľtékelési célkittĺzéseit és az ügyosztályvęzető ré-
szére előké sziti az egyénenkénti telj esítményértékeléseket,
Köteles az egységes polgármesteri hivatal munkáját elősegítő szewezeti egységek kö-
zötti folyamatos tájékoztatásra, a szabźůyozotthivata|on belüli és ktilső kapcsolattaľtás-
Í&'
Az iroda feladatait érintő egyedi ügyekben egyeztetett időpontban félfogadást taľt.

Jegyzői egyedi utasítás a|apjźnelőkésziti és koordiná|jaaz iľodát éľintő pźiyázatokatés
azok telj esítését ellenőrzi.
Az áIlamigazgatási és önkoľmányzatihatősági döntések kiadmlínyozása e|ótt e||enórzi a
döntésmega|apozottságát,aze|jźrástöľvényességet.
Az ĺinkoľmáĺyzat tisztségviselői, hivatalvezetoi, tigyosztályvezető fe|é beérkezett |a-

kossági beadványokkal, panaszokkal kapcsolatban ę||enórzi a szükséges intézkedések
me gtételét, e||enőrzi a v á|asz|evel eket.
Elősegíti a Minőségiľanyítási Rendszeľ mfüödését.
Képvise1ő-testiileti dtintés a|apján:

EU élelmiszersegély koordinációja (SzMSz 8. 1' 1 2.).
A szervezeti egységet érintő beszerzésekben történő kĺjzremfüödés (SzMSz 8.1.10.).
Külön jogszabá|yokalapjźnmeghatźtrozott kötelező jellegu települési önkormányzatife-
ladatellátásľa vonatkozőarl szerződések megkötéséľe javaslattéte|, az ezehe vonatkozó
előterjesztések tisszeállítása döntéshozatalcéljából' végľehajtás. (SzMSz 8.|.2.)'
A hatályos belső normában foglaltak alapjĺĺn gyakorolja a kiadmanyozás,valaĺrlint a kö-
telezettségvállalással, uta|vźnyozással, e||enjegyzéssel, teljesítésigazolással kapcsolatos
jogköľét.

3.bđ) A helyettesítés rendje és az eze|<hez tartoző felelősségi szabályok



Az irodavezetőt az źita|a kijel<ilt ugyintéző helyettesíti, a 3.bb) pontban felsorolt hatáskĺirök
tekintetében az iigyosztá|yvezetó helyettesíti. A Családtámogatási Iroda vezetője az ügyosz-
tźúyvezetóthelyettesíti a Családtámogatási Irodával kapcsolatos feladatai tekintetében.

2. A Humánkapcsolati Iroda irodavezető

3.be) Az iľodavezető szalĺmai feladatellátására vonatkozó legfontosabb jogszabályok
felsorolása

T<iľvények:
- Magyarországhe|yí önkoľmanyzatairóIsző|ő2011. évi CL)O(XIX. törvény (Mötv.)
- anemzeti kĺjznevelésről szóló CXC. törvény (Nkt.)
- a kcizoktatásról sző|ő 1993. évi LXXX. törvény (Köot-)
- azáIIaľľ'háztartásról szóló 2011. évi CXCV. tĺirvény (Aht.)
- az egészségĹigyről szóló 1997. évi CLN. töľvény,
- azegészségügyi hatósági igazgatási tevékenységről szóló 199l. évi XI. törvény,
- a kötelező egészségbiĺosítás ellátásairól sző|ő |997. évi L)oo(III. törvény (Eb. tv.).
- az önálló orvosi tevékenységĺől szóló 2000. évi II. tĺiľvény.
- akoza|kalmazoÍtak jogźtl|źsarő| sző|ő |992. évi x)oilI. törvény (Kjt.)
. a gyeľmekek védelméről és a gyámtigyi igazgatásról szóló 1997 . évi )o(X. töľvény

(Gyvt.)
- a Magyar Konérsaság kĺiltségvetéséről szóló törvény taľgyévben,
- a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekĺől, a nyilvános kĺĺnyvtári el-

látásról és a ktizművelődésľől sző|ő |997. évi CXL. törvény,
- a közbeszerzésekľől szóló 20II. évi CVIIL ttirvény (Kbt.)
- aszociźtlisigazgatttsról és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III. tĺiľvény (Szt.)

Koľmányrendeletek:
- az á||aÍnháztaÍtásľól szóló törvény végrehajtásźrő| sző|ő 368120|1. cxII. 31.) Koľm.

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

szakvizsgttról, valamint a továbbképzésben ľészt vevők juttatásairól és kedvezményei-
ľől),

- a nemzeti köznevelésről szóló tĺiľvény végľehajtásálrő| sző(ő 229120|2. (VIII.28.)
Korm. rendelet,

- a súlyos mozgáskor|átozottak közlekedési kedvezményeiľől szől'ő |6411995. (XII.27.)
Koľm. ľendelet

- a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljaľásokban köZremúködő
szakéĺtőkre, szakértői szeľvekľe vonatkozó részletes szabályokĺól szóló 34012007.

CXII. I 5.) Korm. rendelet
- a személyes gondoskodást nyujtó szociális ellátĺĺsok térítési díjaról sző|ő 29lI993.

(II. 17.) Korm. rendelet
- Az egészségügyi szo|gá|tatźtsok Egészségbiztosítźlsi Alapból töľténő flnanszírozásának

részletes szabéiyairől szóló 43lI999. (III. 3.) Korm. rendelet,
- A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szo|gźitatők,intézményekágazatiazo-

nosítójĺáról és országos nyilvantaľtásźrő| szőlő 22612006. CXI. 20.) Koľm. rendelet
- 32612013. (VIII.30.) Koľm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeľéről és akoz-

alka|mazottak jogállásárő| szo|ő l992-évi )ooilIl.tv. köznevelésiintézményben tĺiľté-
nő végrehajtásárőI



Miniszteri rendeletek:
- a személyes gondoskodást nýjtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mrikĺi-

désük feltételeiről szóló ll2000. (I.7.) SzCsM rendelet
- a személyes gondoskodást nyujtó szociális ellátások igénybevételéről szőIó 9/1999.

(XI.24.) SzCsM renđelet
- a péĺubeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapitásźnak, va|a-

mint folyós ításźnak részletes szabá|y airől szóló 63 l 2006. (III.27 .) Koľm. rendelet
- az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásźnak szabá|yairőI sző|ő 62/2006.

(III.27 .) Korm. rendelet,
- az egészségiigyi szolgáItatások Egészségbiztosítási Alapból történő ťlnanszírozásanak

ľészletes szabá|yakől szóló 43lI999. (III. 3.) Korm. rendelet
- a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociźllis szakvizs-

gárő| sző|ő 9 12000. (VIII.4.) SzCsM ľendelet
- a betegioEi, az ellátottjogi és a gyeľmekjogi képviselő mfüĺidésének feltételeiro|' sző|ő

I/2004. (I.5.) ESzCsM rendelet
- a nevelési-oktatási iĺtézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhaszná-

|atań| sző|ő 20l20l 2. (VIII. 3 1.) EMMI rendelet
- a szemé|yes gondoskodást nyujtó gyeľmekjóléti, gyeľmekvédelmi intézmények, vďa-

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

- a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvĺĺntaľtásaról szóló
812000. (VIII.4.) SzCsM rendelet

- az egészségĹigyi szo|gá|tatźtsok nyújtásźůloz szükséges szak'naí minimumfeltételekľől
sző|ő 6012003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

- |5lf0l3.(II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgźtlatiintézmények miíködéséről

Önkoľmĺĺnyzati ľendeletek:
- Budapest Józsefuaľos onkoľmányzatźnak a Józsefuarosban adomźnyozhatő kitĹinteté-

sekĺől szóló 1|12006. (III.10.) sz. ök. rendelet
- ahźziorvosi körzetelaől szóló 2512002. (VI.zl.) sz. ök. rendelet
- a Józsefuaľosban múködő onszerveződő köztisségek, továbbá ml,lvészek és sportolók

pá|yazatitźtmogatásźról szóló 22l20I1. (IV.12.) sz. ök. rendelet
- Józsefuaros káľtyáról szőlő 6412011. (XI.07.) sz. ĺjk. rendelet
. az önkotmányzat k<jzmiĺvelődési feladatairő| sző|ő 8ll20|I. 6II.22.) sz. ök. rendelet
- aJőzsefvźtosi Diakösztöndíjról szőIő 3512007. (VI.04.) sz. ĺik. rendelet
- 37/2009.(Ix.18.) sz. önkoľmźnyzatí rendelet a téľítési díj és tanđíj megá||apítźlsĺĺnak

szabźiyairőI

3.bf) Azirodavezető által gyakorolt hatáskĺirök (kiadmźnyozźs), a hatáskör gyakorlá-
sának módja
A kiadmrĺnyozás és az a|áírás rendjéről sző|ő hatáIyos jegyzői utasítás szeľinti hatás-
kĺjrľel rendelkezik.
A kiadmrínyozás rendjéről szóló hatalyos polgáľmesteri utasítasban foglaltak szerinti
hatáskĺirľel rendelkezik.
A kötelezettség-vállalással, uta|vźnyozással, e||eĺjegyzéssel, érvényesítéssel, teljesí-
tésigazolással kapcsolatos eljaľási ľendről sző|ő hatáIyos polgĺĺľmesteľi-jegyzői együt-
tes utasítás szerint gyakorolja a polgáľmester és a jegyzo által meghatźrozott kĺjľben a
kiadmanyo zási, uta|v ány ozási, telj esítésigazolási j ogot.
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3.bg) Az irodavezető feladatkörei

a Polgáľmesteľi Hivatal Szęrvęzetí és MfüödésiSzabályzat mellékletében a Humánkap-
csolati Iroda tevékenységét męghatátozó feladatok tekintetében gondoskodik az iroda
szakszetu és jogszeni műkodéséľo|, afe|adat- és hatásk<iri jegyzékben meghataľozottfe-
ladatok végľehaj tásaľól.
Elkészíti a Humánkapcsolati Irođa tevékenységére vonatkozó költségvetést, ęllenőrzi
annak betartásźlt, elkészíti a költségvetési beszámolókat.
Felügyeli és ellenőrzi a Humánkapcsolati Iroda iktatási és irattétrozási tevékenységét,
havo nta el|enór zi a hátr alék l i stát.
Előkészíti a feladatkötéhez tartoző bizottsági és képviselő-testtileti előterjesztéseket,
írásos anyagokat, gondoskodik ahatáĺozatok végrehajtásttrő|, alejtrthatáridejű hatĺĺľo-
zato|<tő| szóló jelentéseket elkészíti.
Részt vesz a testÍileti és bizottsági Ĺiléseken, és egyéb szakmai éľtekezleteken.
Gondoskodik avezetése alatt álló irodan a megfelelő munkavégzésľől, rendszeresen el-
|enórzi azt, a jegyző á|ta| átnlhazott egyéb munkáltatói jogokat gyakorolja (szabadságo-
lási ütemterv), javaslatot tesz egyes szemé|yzeti ügyekben (a|ka|mazás, jutalmazás,
munkaértékelés, fegyelmi stb.).
Az ugyintézők egyenlő teherviselését felügyeli, a feladatokat ezen e|v mentén szétosń-
ja, gondoskodik a kapcsolódó munkaköri leírások naptakész á||apotźltő|, évente megha-
táľozza akłiztisztviselők teljesítményértékelési célkitíizéseit és az tigyosztályvezeto ré-
széree|őkészitiazegyénenkéntitel jesítményértékeLéseket,

Köteles az egységes polgármesteri hivatal munkáját elősegítő szervezeti egységek ktĺ-
zötti folyamatos tájékoztatásra, a szabá|yozott hivatalon beliili és külső kapcsolattaľtás-
Íd,
Folyamatos elemző munkát végez, melynek a|apjan váItoztatást kezdeményez az irodźú
éľintő feladatok vonatkozásźlban a hatékonyabb, eredményesebb, gazdaságosabb, ľacio-
náli sabb fe|adate||átás éľdekében.
Azirodaf eladataitérintőegyediügyekbenegyeztetettidőpontbanfelfogadásttart.
Jegyzői egyedi utasítás a|apjén előkészíti és koordiná|ja az irodát érintő pá|yázatokat és
azok teljesítését ellenőrzi.
Az źi|anigazgatási és cinkoľményzati hatósági döntések kiadmányozása e|ott e||enőrzi a
dö'ntésmega|apozottságźi,aze|jarástörvényességet.
Az cĺnkormányzat tisztségviselői, hivatalvezetői, ügyosztályvezetó fe|é beérkezett |a-
kossági beadványokkal, panaszokkal kapcsolatban e||enfuzi a sztikséges intézkedések
megtételét, e||enór zi a v á|asz|evel eket'
Elősegíti a Minőségi rtnyitási Rendszeľ mfüĺjdését.
Rendszeľesentájékoztatjaaz iigyosztályvezetőt azirođaá|ta| ellátott feladatok végrehaj-
tásĺĺnak źl|ásáĺóI, soron kíviil tájékoztatja az ugyosztźiyvezetót az írođa munkavégzése
során felmertilő _ ügyosztá|yvezetői bęavatkozást, segítséget igénylő problémaról

3.c) Az ügyintézők munkaköľei és az azokhoz tartozó feladat- és hatáskĺirĺĺk (szemé-
lyenkénti bontásban)

A Családtámogatási Iľoda ügyintézői feladatkörtiket tekintve 4 csopoľtľa oszthatóak (lsd.
3cca-3ccd), a 3.cc) pontban meghatźrozott feladatokat utcakörzethez kcitötten parban |átjek.e|.
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Humánkapcsolati Iľoda ngyintézőí feladatköľiiket tekintve 7 csopoľtra oszthatóak (lsd 3cce)-
3cck).

3.ca) szakmai feladatellátásźĺavonatkozó legfontosabb jogszabáIyok felsorolása

3. caa) Családtámogatási lroda üglintéző :

Törvények:
- aszociá|isigazgatźlsról és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III. töľvény (Szt.)
- a hadigondozásról sző|ó t994. évi XLV. töľvény (Hadigond.tv.)
- a gyeľmekek védelméről és a gyámngyi igazgatásľól sző|ő |997. évi )oo(I. tĺ!ľvény

(Gyvt.)
- akozigazgatási hatósági eljarás és szolgáltatás áIta|ános szabályaiľól szóló 2004. évi CXL.

tĺirvény (Ket.)

Koľmĺĺnyrendeletek:
- a pélubeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint

folyósításanak részletes szabźt|yairől szóló 6312006. (III.27.) Koľm. rendelet (Sztvhľ.)
- egyes lakáscélú kölcsĺjnökből eľedő ađósságok rendezéséről szóló |Il2005. (I:26.) Koľm.

rendelet
- a gyámhatóságokról, valamint a gyeľmekvédelmi és gyámiigyi eljrĺľásokról szóló

|49/1997. (IX.10.) Koľm. ľendelet, (Gyer.)
- a gyennekvédelmi és a gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyánhatő-

ságszervezetéről és illetékességéről sző|ő 33112006. CXII.23.) Koľm. ľendelet,
- a villamos eneľgiáľól szóló 2007. évi LX)O(VI. törvény egyes rendelkezéseinek végĺehaj-

tásaľól szőIő27312007. cX.19.) Korm. ľendelet (Vet vhľ)
- a ťo|dgazellátásról szóló 2008. évi XL. törvény ľendelkezéseinek végrehajtásnő| sző|ő

|9/2009. (I.30.) Korm. rendelet (Get vhľ)
- a közforgalmú szeméIyszá|Litásiutazási kedvezményekről szóló 8512007. (IV. 25.) Korm.

ľendelet
. a nemzeti kĺiznevelésről szóló törvény végrehajtásárő| sző|ő 22912012. (VIII. 28.) Koľm.

rendelet,
- az 1945 és 1963 közĺitt tĺiľvényséľtő módon elítéltek, az l956-os foľradalommal és szabad-

ságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a koľábbi nyugdíjcsĺikkenés megsziintetésé-
ľől, továbbá az egyes személyes szabadságotkor|źioző intézkedésekhata|ya a|att á|lt sze-
mélyek tiírsadalombiztosítási és munkajogi helyzetének ľendezéséről sző|ő 93lI990.
(IX.zl .) Korm. rendelet

- a Foglalkoztatási és Kĺizfoglalkoztatási adatbźzisről szóló 169120|1. (VI,J.I.24.) Korm. ľen-
delet

- a nemzeti köznevelésről szóló t<irvény végrehajtźsátő| sző|ő 22912012. (Vm.28.) Kor-
mĺĺnyrendelet

- 392/2013. (XI. 12.) Koľm. ľendelet a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyil-
vőntartásárő|

Miniszteri renđeletek :
- a Staľt-szźlm|źna|, kincstari letéti Staľt-szźlm|áva| rendelkező gyeľmekek magasabb ĺlsszegű

állami tálmogatásravaló jogosultságanak igazo|ásźľől szóló |12008. PM rendelet

onkormĺĺn y zati rcnđeletek :
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- Budapest Józsefuáros onkormányzatźnak az adósságkezelési szolgáltatásról szóló
4912003. (IX.18.) ĺlnkoľmanyzatirenđe|ete (hatályon kíviil helyezve' đe a hatályosság ideje
alatt indult és még folyamatban lévő tigyekben alkalmazni kell)

- Budapest Józsefuaros onkormányzatának az adósságkezelési szolgáltatásról sző|ő
3 1 /20 1 0.(VII. 1 5.) önkormiĺnyzati rendelete

- Budapest Józsefuaros Önkoľmĺĺnyzatának a gázszo|gáltatásból va|ő |<lzárás íđotartamźra
töľténő frĺtési díj kompenzációról sző|ő 612004. (I.28.) <inkoľmányzati rendelete

- Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefulĺĺosi onkormtnyzat Képviselő-testĹiletének a
péĺube|i és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyujtó szociális és gyer-
mekjóléti ellátások helyi szabályairő| sző|ó 57l20l3. CXII.2O.) önkormányzati rendelete

3. cab) Humánkapcs olati lroda ügłintéző :

Törvények:
- Magyarországhelyi ĺlnkoľmźnyzatairő|szőIő20|1. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
- anemzeti ktiznevelésről szóló CXC. törvény (Nkt.)
- a közoktatásľól sző|ő 1993. évi LXXIX. tcirvény (Köot.)
- azáIlamhánatásról szóló 201'I. évi CXCV. tĺirvény (Aht.)
- az egészségügyről szóló |997. évi CLIV. törvény,
- az egészségĹigyi hatósági ígazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. tĺirvény,
- a kĺjtelező egészségbiztosítás ellátásairól sző|ő |997. évi L)oo(III. törvény (Eb. tv.).
. az önálló orvosi tevékenységľől szóló 2000. évi II' töľvény.
- akoza|kalmazottak jogźi|ásáĺől szóló 1992. évi )ooilI. törvény (Kjt.)
- a gyermekek védelméről és a gyĺámügyi igazgatásról szóló 1997 . évi )o(XI. törvény

(Gyvt.)
- a Magyaľ Köztĺĺľsaság költségvetéséľől szóló törvény tĺĺľgyévben,
- a kultuľális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtáľi el-

látásról és a közművelődésľől szőIő 1997. évi CXL. töľvény,
- a közbeszerzésekľől szóló 20I|. évi CVIII. töľvény (Kbt.)
. a szociális igazgatásről és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. töľvény (SZt.)

Kormányrendeletek:
- az á|Iafiháztartásról szóló törvény végrehajtásźnőI szó|ő 36812011. (xII. 31.) Korm.

ľendelet (Á*.)
- 27711997. (XII.22.) Koľm. ľendelet (a pedagógus _ továbbképzésrő|, a pedagógus _

szakvizsgźről, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásaiľól és kedvezményei-
ről),

- a nemzeti köznevelésről szóló tĺirvény végrehajtásáľól szóló 22912012. (VilI.28.)
Koľm. rendelet,

- a súlyos mozgáskoľ|źltozottak közlekedési kedvezményeiľől sző|ő 16411995. 6II.27.)
Koľm. rendelet

- a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljĺĺrásokban közreműködő
szakénőkĺe, szakértoi szervekľe vonatkozó részletes szabályokľól szóló 34012007.

CXII. l 5.) Koľm. ľendelet
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátlísok téľítési díjáÍő| szőlő 2911993.

(II. I 7.) Korm. rendelet
- Az egészségiigyi szolgá|tatások Egészségbiztosítási Alapból töľténő ťlnanszírozásának

részletes szabá|yairől szóló 43lt999. (III. 3.) Korm. rendelet
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- A szociális, gyeľmekjóléti és gyeľmekvédelmi szo|gźitatők, intézmények ágazati azo-
nosítójaról és országos ĺyi|vántartásaról szőIő 22612006. (XI. 20.) Korm' ľendelet

- 32612013. (VIII.30.) Koľm. rendelet a pedagógusok előmeneteli ľendszeľéről és a köz-
alkalmazottak jogállásźrő|'sző|ő |992.évi )ooilIl.tv. köznevelésiiĺtézméĺyben töľté-
nő végľehajtásĺáĺól

Miniszteri rendeletek :

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intéznények szakmai feladataiľól és miĺ-
ködésük feltételeiről szóló 112000. (I.7.) SzCsM ľenđelet

- a személyes gondoskodást nyujtó szociális ellátások igénybevételéről sző|ő 9/1999.
(XI.24.) S zC sM rendelet

- a péĺubeli és teľmészetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, va-
lamint folyósításanak részletes szabáIyairől szóló 6312006. (III.27.) Koľm. rendelet

- az egyes pérube|i szociális ellátások elszámolásźnak szabá|yaiľól szőLő 6212006.
(III.27 .) Koľm. rendelet,

- az egészségügyi szolgáItatások Egészségbiztosítĺási Alapból töľténő ťlnanszírozásának
részletes szabá|yairől szóló 43l|999. (III. 3.) Korm. ľendelet

- a személyes gondoskodźstvégző személyek tovźlbbképzéséről és a szociális szakvizs-
gárőI sző|ő 9lf000. (VIII.4.) SzCsM rendelet

- a betegjogi, az ellátottjogi és a gyeľmekjogi képviselő működésének feltételeiről szóló
l/2004. (I.5.) ESzCsM rendelet

- a nevelési-oktatási intézmények mfüĺidéséről és a köznevelési iĺtézmények névhasz-
ná|atarő| szőIő 20l20l2. (VIII. 31.) EMMI rendelet

. a személyes gondoskodást nyujtó gyeľmekjóléti, gyeľmekvédelmi intézĺnények, vala-
mint személyek szakmai feladatairól és mfüĺidésfü feltételeiről szóló I5lI998.
(IV.30.) NM rendelet

- a személyes gondoskodást végzo személyek adatainak mfüödési nyilvántaľtásrĺľól szó-
1ó 8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet

- az egészségĹigyi szo|gá|tatások nyujtásához szfüséges szakmai minimumfeltételekÍől
szőIő 6012003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

- |5120|3. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgá|ati intézmények mfüĺidésé-
ről

onkoľmrĺnyzati rendeletek:
- Budapest Józsefuaros onkoľmányzatźnak a Jőzsefvźrosban ađomźnyozható kitiinteté-

sekľől szóló 1|12006. (III.10.) sz. ök. ľendelet
- ahaziorvosi körzetekről szóló f5l2002. (vI.21.) sz. <ik. rendelet
- a Józsefuárosban mfüödő önszervezódó közĺisségek, továbbá művészek és spoľtolók

pźůyazatitźlmogatásźlĺól szóló 22l20I1. ([V.12.) sz. ök. rendelet
- Jőzsefváĺos klíľtyáról szóló 64120ll' CxI.07') sz. tik. rendelet
- az önkoľmanyzatközmuvelődési feladataiľól szóló 8|l201I. (XII.22.) sz. ök. rendelet
. aJózsefuaľosi Diak<isztöndíjról sző|ő 3512007. (VI.04.) sz. ök. ľendelet
- 37/2009.(IX.]8.) sz' önkormányzati rendelet a térítési díj a tandíj mególlapításának

szabólyairól

3.cb) Az llgyintézo által gyakorolt hatásk<jrĺik (kiadmźnyozás), a hatiískör gyakorlásá-
nak módja

C s aI ádtámo gatás i Iroda ügłintéző i
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A kiadmanyozás és az aláirás ľendjéről szőIő hatéiyos jegyzói utasítás szeľinti hatas-
könel ľendelkęzik.
A kiadmĺínyozás rendjéről szóló hatályos polgármesteri utasításban foglaltak szerinti
hatáskĺirľel ľendelkezik.

Humánknpcs ol ati Ir o da ügłint éző i
A kiadmĺányozás és az aláírás ľendjéről sző|ő hatźůyos jegyzői utasítás szerinti hatás-
köľrel ľendelkezik.
A kiadmányozás ľendjéről szóló hatályos polgĺírmesteri utasításban foglaltak szerinti
hatáskĺiľľel rendelkezik'

3 .cc) Az lđ;gyintéző feladatkcirei

Cs alódtámogatós i Iroda
cca) Es eti támo gatások-s e gélyező ügyintéző feladatąi :

szt 48.$ (l) bekezdése és az 57120|3. (xII.20.) ĺinkormányzati rendelet l. $-a a|apján:
- kĺizemetés (SzMSz8.I.I6, és SzMSz 8.1.17);

Gyvt. 20lC. $ alapjĺán:
- ővođáztatási támogatás, felülvizsgá|at (SzMSz 8.I.29.);

GyVt. 19. $ és a229/f0|2. (vn. 28.) Korm. rendelet 27-29.$-a alapjan:
- önkéntes szülői nyilatkozatok felvétele ahźtrźnyos helyzet és a halmozottarl hátrányos

helyzetmegá|Iapításźůloz, felülvizsgálat, nyilatkozattovábbításaaz illetékes szerv felé.
(SzMSz 8.1.31.);

- ahźtrányos helyzehĺ és halmozottanháttźnyos helyzeťri gyeľmekek nyilvĺántaľtásával és
a KIR-be történő adatszoLgáItatással kapcsolatos ügyintézés (22912012. (VIII.Z8.)
Koľm.ľend.27 .s-29.s)

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

Gyvt. 2018. $ alapjan:
- kiegészítő gyeľmekvédelmi támogatás

93lI990. (IX.21.) Korm. ľenđelet alapjĺĺn:
- a karpótlási ügyekben a folyósítás biztosítása a jogosultak részére

3.ccb) az eseti segélyező ügłlintézők szalcĺnai munkáját szervező és ellenőrző ügintéző fela-
datai:

- Az eseti típusú ügyek dĺintés-előkészítések szakmai ellenőrzése, javítása, szignźiása;

- Az eseti típusú ügyekhez kapcsolódó munkafolyamatokat szewezi, koordinálja, ellenőr-
zí, sziikség esetén a feladatokat átcsopoľtosítja asegé|yező ügyintézők kĺizĺitt;

- Az eseti segélyezo :Ú;gyintézo pźtok kialakítása, utcakorzetek szétosztása;
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- Jogszabályok naprakész a|kaLmazésa és ebből az eseti segé|yező ügyintézők szakmai
felkészítése.

A6312006. (III.27.) Korm. rendelet (Szľvhľ.) 5. $ (3) bekezdés alapjĺĺn:
- az eseti államígazgatási és ĺjnkoľmźnyzati hatósági hatásköľben megállapított péĺ:.z-

beli tamogatások folyósításanak előkészítése és apéĺuugyi teljesítésre töľténő továb-
bítása;

- A konkĺét (eseti) iigyekhez kapcsolódó kérelemnyomtatványok, tájékońatók kaľban-
tartása, fri ssítése, utánľendelése (SzMSz 8. l .4. ) ;

- WINSZOC (eseti) adatbźzis és szakmai nyilvantaĺtó pľogram kaľbantaľtása, minta-
hatźtrozatok előkészítése (SzMSz 8. l .4. és SzMSz 8. 1 . 8.) ;

- Az eseti típusú tigyekhez kapcsolódó iktatási és fuat1źlrozási tevékenységet figye-
lemmel kíséri és a rendelkezésére adott hátralék lista teljesítését ellenőrzi.

- Ügyfelfogadás(helyettesítés);

- Általĺĺnos lakossági infoľmációnyujtás telefonon, szőban, írásban (papír, elektľonĹ
kus) (SzMSz8.l.l.);

- Az egyedi ügyekhez kapcsolódó vagyonvizsgáIat e|végzéséhez a ftjldhivatali nyil-
vántaľtásból(Takamet)adatszolgźtltatásaziľodaügyintézóirészére;

j'ccc) ľendszeres támogatások - seg,élyező ügłintéző feladatai:

Szt 55. $, valamint a31l20|0. (VII. 15.) önkormányzati rendelet alapjźn:
- adósságkezelési szolgá|tatźls (SzMSz 8.1.l3.);

Szt 38. $ (1) bekezdés b) pontja a|apjźn:
- adósságkezelési szolgáItatáshoz kapcsolódó lakásfenntaľtási tĺímogatás (SzMSz 8.I.26.

és az SzMSz8.|.27.);

szt 33.$ és a 35. $ (1) bekezdés alapjan:
- foglalkoztatásthelyettesítő támogatás és felülvizsgálat (SzMSz8.|.32.);

Szt 33.$ 37. $ és az57120|3. (XII.20.) cĺnkoľmanyzatirenđeleta|apján:
- rendszeres szociális segély és felülvizsgá|ata (SzMSz 8.1.33.);

szt 33.$ és a37. $ (l) bekezdés alapjĺán:
- oEP jelentés (SzMSz 8.l.11.);

Szt 33.$ a |69l20|t. (vII.24.) Koľm. rendelet és az 57l20l3. (XII.20.) ĺinkoľmanyzatirendę-
let alapjĺán:

- az aktív koruak e||átása iigytípus tekintetében a jogosultak adatainak felvitele az orszá-
gos nyilvantaľtási ľendszeľbe (FOKA)' a rendszerinformációk napi szintű figyelemmel
kíséľése., munkaügyi ktizpont és az egyĹittműködésre kijelölt szerv felé adatszolgáltatás
(SzMSz 8.1.38, SzMSz 8.1.39.);
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8512007. (IV.25.) Koľm' rendelet a|apjźn:
- utazásrajogosító kedvezmény igazo|źs kiállítás (SzMSz 8.1.37.);

- A Képviselő-testület57l20I2. (II.16.) szétmídĺintése a|apjána|akbérhátralékkal (szocĹ
ális lakbér) rendelkezők tekintetében negyedévente ađatszo|gá|tatás;

- WINSZOC (ľendszeres) adatbazis és szakmai nyilvrĺntaľtó progĺam karbantaľtása, min-
tahatźtrozatok előkészítése (SzMSz 8.1.4. és SzMSz 8.1.8.);

A 6312006. (III.27.) Korm. rendelet (Szťvhľ.) 5. $ (3) bekezdés a|apjźn:
- azá|lamigazgatási és önkormźnyzati hatósági hatáskörben megállapítottpénzbeli támo-

gatások folyósításanak előkészítése és apéĺ:zugyi teljesítésľe töľténő továbbítása;

- A konkrét (ľendszeres típusú) Ĺigyekhez kapcsolódó kérelemnyomtatványok, té$ékozta-
tók karbant artása, fľi ssítése, utĺĺnľendęlése (SzMSz 8. 1 .a.) ;

- Havi, negyedéves, féléves, éves statisztika elkészítésében való közreműk<idés (SzMSz
8.1.5.),

- Az ügyfélfogadáshoz kötődő forgó rendszerhez beosztáskészítés;

- A ľendszeres típusú ügyekhez kapcsolódó iktatasi és irattározási tevékenységet figye-
lemmel kíséri és a rendelkezésére adott hátraléklista teliesítését e||en&zi.

- Ügyfelfogadás (he1yettesítés);

- Szt. 17. $. és az 55lB. $ alapjan hozott - jogosulatlanul igénybe vett szociális támogatá-
sok - j ogerős döntéseinek végrehaj tásźxa| kapcsolatos ügyintézés;

- Általanos lakossági infoľmációnyujtás telefonon, szőban, írásban (papír, elektronikus)
(SzMSz 8.1.1.);

Áh ąl áno s, minde n tigł int é z őr e v onatla z ó fe l adat o k :

Ket 107. $ (1) és (f)bekezdés alapján:
- Az á||amigazgatási hatósági tigyekkel kapcsolatos fellebbezések felterjesztésének elő-

készítése a II. foku szerv felé javaslattal e||átra, dtintés végľehajtĺása. (SzMSz 8.l.34.);

- Az önkormźnyzati hatósági tigyekkel kapcsolatos fellebbezések előteľjesztésének előké-
szítésę a II. fokú szerv felé javaslattal e||áwa, végrehajtása. (SzMSz 8.1.34.);

Szt l7.$-a a|apján:
- Az źt\|arligazgatási és önkoľmźnyzati hatósági ügyekben benyujtott méltĺĺnyossági ké-

ľelmek vizsgźt|ata, döntés előkészítés, végľehajtás (SzMSz 8. 1 .3 5.);

- Ket. 26. $ (1) c) pontja alapjánbelft'ldi jogsegély keľetében hatósági bizonyítvany ki-
adása;

Get vhľ 56. $ és Vetvhľ 30. $-a a|apján:
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- Igazo|ás kiállítása szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyilvántartá-
sába töľténő felvétel l nyi|vétntartásábavétel meghosszabbításairźnt. (SzMSz 8.1.36.);

Fenti (eseti és rendszeres) ügýípusokban - mind az egyedi önkormányzati hatósági ügyekben,
mind' az egyedi á||arĺigazgatasi hatósági iigyekben _ a szociźl|is igazgatźsi eljarás lefolytatása,
a nyilvántartások vezetése (SzMSz 8.I.a2.).'

- Azigazgatási e|jźltás lefolýatása soľán valamennyi esetben feladat:
o a joghatóság, hatáskör és illetékesség vizsgźiata,
o tényállás tisztźnása, a szĹikséges bizonyítási eljaľás lefolytatása,
o éľdemi dtintéshozatal előkészítése, ide éľtve a munkakĺirébe tartoző támogatások

esetén a bizottsági előterj esztést is,
o jogorvoslati eljáľás lefolýatásanak előkészítése, ide éľtve a bizottsági illetve kép-

viselő-testületi előteľjesztések előkészítését is,
. szĹikség esetén végrehajtási eljĺĺľás lefolytatása.

- WINSZ oC adatbázis és szakmai nyilvantaľtó program egyedi ügyekhez kapcsolódó
naprakész vezetése (SzMSz 8. 1 .8.);

- Az önkormányzat źita| fenntartott vagy működtetett intézméĺyekkel, szeľvezetekkel
kapcsolattaľtás, egytĺttmiĺködés a.szociálisan rászoruIő lakosok ügyeinek intézésében
(SzMSz 8.1.6.);

- Táľsintézményekke|, szervezetekkel, közuzęmi szervekkel az egyedi źilaInigazgatási
hatósági és az önkoľmźnyzati hatósági hatáskörben megállapított tĺĺmogatások végrehaj-
tása érdekében szfüség szerinti kapcsolattaľtts, ađatszo|gźitatás és adatkérés (SzMSz
8.1.3.);

- Általĺínos lakossági infoľmációnyujtás telefonon, szóban, írásban (papír, elektronikus)
(SzMSz 8.1.1.);

- Ügyfelfogadás (forgó rendszeľben, előre elkészített beosztás a|apjźn, ismétlődő ciklus-
bat);

- Köľnyezettanulmánykészítése - aKet 26. $-a,azSn.10. $-a 33112006. (XII.23.) Koľm.
ľendelet, az 57l20I3. (xII.20.) 2. $ (5) bekezdés a|apjtn_ egyrésztjogsegély teljesíté-
se, másrészt az egyedi źi|arrigazgatási hatósági és az önkoľmányzati hatósági hatáskör-
be és illetékességbe tartoző ügyekben (SzMSz 8.l.28., és az SzMSz8.I.40.);

Humánlrap c s o l at i Ir o da

3 cce) Tanügl-igazgatási, ktjznevelési ügłintéző

Nkt., EMMI ľendelet, Áht., Ávr. a|apjźn:
- óvodak alapitásáwal,áúszewezésével, fenntaľtói joglĺnak źúadásźxa|, megsztintetésével,

névhasznál atával kapcsolatos fenntaľtói tevékenysé g' (SZMSZ 8.2.1.)

Áht., Ávr' a|apjźn:
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- az intézmények a|apítő okiratával, szakmai progľamjáva|, szakmai dokumenfumaival,
szewezeti és mfüĺjdési szabáLyzatźxal'hźnirendjével kapcsolatos önkormányzati,hiva-
tďi feladatok, (SZM\Z 8.2.2)

Nkt., EMMI rendelet a|apjźn:
- szakmai tĺlrvényességi felügyelet, vizsgá|atokvégzése (SZMSZ 8.2.3),

229/2012. (VIII.28.) Korm. r. a|apjźn:
- a szakterĹiletet érintő statisztikak, adatszo|gá|tatások, kimutatások összeállítása (SZMSZ

8.2.4),

- lakossági bejelentések, jelzések, egyedi kérelmek megvźiaszolása, panaszokk'lvizsgtiźr
sa (SZMSZ 8.2.9),

- a szervezeti egységet érintő kozbeszerzésben és versenyeztetési eljaľásban közremfüö-
dik és adatot szolgá|tat, (sZMsZ 8.2.If.)'

- az ágazatra vonatkoző pá|yazati kiírások figyelemmel kísérése, a lehetőségeI<rőI az énn-
tett intézmények éľtesítése, pálryźnati igényfü esetén a bizottsági, illetve a képviselő-
testtileti előterjesztés előkészítése, a pźiyźlzatok szakmai végľehajtásának, valamint a
péllzeszkö zzel történő elszrímo lásának nyomon követé s e (SZMSZ 8 .2. | 4 .),

- az ágazatravonatkoző jogszabá|yi előírások figyelemmel kísérése, valamint a módosítá-
sok helyi szinhĺ noľmákĺa valő źtvezetésére vonatkozó javaslat készítése (sZMsZ
8.2.15.),

- gondoskoďik az ágazat szakmai jogszabá|y szeľinti programjainak, koncepcióinak ki-
đo|gozásźttőI,akt'.n|izźllásĺĺľólésvégrehajtźsánő|(SZMSZ8.2.16.),

Nkt., Ket. a|apján:
- jegyzoi hatósági feladatok ellátása (sZMsZ 8.2.|7.)'

Nkt. alapjan:
- kĺiznevelési intézményvezetőí megbízások véleményezésének előkészítése, (SZMSZ

8.2.18)
- nemzetiségi önkoľmźnyzat humĺĺnszolgźt|tatási ténew egyetéľtésével kapcsolatos hatĺís-

kör biztosítása, (SZMS Z 8.2.20.)
- óvodai felvétel fenntaľtóí fe|adatai(sZMsZ 8.2.38)'
- óvodai beiľatkozással, jogviszoĺ,rrya| kapcsolatos ĺinkoľmĺĺnyzati teendők (SZMSZ

8.2.3e),

- a köznevelési intézmények nemzetiségi nevelésével kapcsolatos fenntaľtói és tinkoľ-
mźnyzati feladatok (SZMSZ 8.2.3 5),

- nemzetiség nyelvén folyó neveléssel és oktatással kapcsolatos fenntaľtói feladatok
(szMsz 8.2.36)

- felvételi körzetek kialakítása az ővodźú<vonatkozásában (SZM\Z 8.2.37)'
- az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényu gyermekek nevelésével kapcsolatos

fenntaľtói intézkeđések (SZMSZ 8.2.4I),
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- óvodai csoportok kialakításához kapcsolódó fenntartói döntések előkészítése (SZMSZ
8.2.42),

- az ővodai és az esélyegyenlőség megteremtésével osszefiiggő pá|yźzatok benyijtásával,
a pźiy źzatok el számo 1 ásáx a| kapc sol ato s feladatok (sZMsZ 8 .2. 4 4)

- a köznevelési intézményekben az iĺtézményi tanácsok, óvodaszékek műkĺidtetésének
biztosítása (sZMsZ 8.2.43)

- iskolaérettségi vizsgálatokkal kapcsolatos feladatok (sZMsZ 8.2.47 )

- óvoda heti és éves nyitvatartási ideje ĺinkormányzati döntésre előkészítése (SZMSZ
8.2.48),

- intézĺnényi munkatervhez ę|ózetęs vélemény intézméĺyi munka éľtékelése (sZMsZ
8.2.50),

- óvodákban a gyeÍmekbalesetek megelőzése éľdekében tett intézkedések fenntaľtó elle-
notzése (sZMsZ 8.2.51)

- munkaeľő-gazdálkodási rendszeľ műkĺidtetésével kapcsolatos feladatok ellátása
(szMsz 8.2.s4),

. a Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel, a kerĺiletben é1ő nyugdíjas pedagógusok részére
a jubileumi oklevél igénylésével' átađásátval kapcsolatos feladatok (SZMSZ 8.2.55),

- az ĺlnkormányzati fenntartású személyes gondoskodást nyujtó szociális, gyeľmekjóléti,
gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények téľítési díjának felülvizsgá|ata, (az
<inkoľmányzat fenntaľtásában és múkĺidtetésében lévő köznevelési intézmények vo-
natkozásában) (SZMS Z 8.2.49),

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

- ellätja a köznevelési intézméĺyvezetoi pá|ytuati felhívások előkészítését (sZMsZ
8.f.34.)

jccfl Szociális, glermekjóléti, ifiúsógi és egészségüggłel knpcsolatos feladatok tigłintézője

- óvodák, szociális, gyeľmekjóléti, egészségügyi intézmények alapításáva|, źúszervezésé-
vel, gazdét|kodási jogkörével, feladatának és tevékenységi kĺiľének módosításával,
fenntaľtói jogának átadásźlva|, megszĹintetésével, névhasználatźxa| kapcsolatos fenn-
taľtói tevékenység (sZMsZ 8.2.l .)

az intézsnények alapító okiľataval, szakmai pľogramjával, szakmai dokumentumaival,
szervezeti és működési szabáIyzatáva|, htzirendjével kapcsolatos önkoľmányzati' hi-
vatali feladatok (SZMSZ 8.2.2),

- szakmai törvényességi felügye|et, vizsgáIatok végzése (SZMSZ 8.2.3),
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- a Szakterületet érintő statisztikák, adatszo|gźůtatások, kimutatasok ĺĺsszeállítása (SZMSZ
8.f.4),

- az önkoľmźnyzat egészségügyi alape|lź.Írása körében közremfüödik a keľületi lakosság
haziorvo si el l átásĺának me gszeľVe zéséb en (sZMsZ 8 .2. 5 9),

- az ĺĺnkoľměnyzat egészségügyi alape|Iźtása körében közľemiĺködikahazi gyeľmekorvo-
si ellátasának megszervezésében (sZMsZ 8.2.60)'

- az ĺinkorměnyzat egészségtigyt a|ape||átása kĺjrében k<izremiĺködik a felnőtt és gyeľmek
fogorvosi ellátás kialakításáb an (SZMSZ 8.2.6I),

- az ĺinkormźnyzat egészségĹigyi alapellátása körében k<jzremfü<idik a felnőtt és gyeľmek
ügyeleti ellátasról megszeľvezésében (SZMSZ 8.2.62),

- nyilvantartja, e||enőrzi és egyezteti ahźziorvosi és hźzi gyermekoľvosi szolgáltatók te-
riileti ellátási kĺitelezettségét (SZM sZ 8.2.63),

- előkészíti' nyilvántartj a aháziorvosi és hźzi gyerrlekorvosi szerződéseket és javaslatot
tesz azok módosításaľa (sZMsZ 8.2.64)'

- nyilvlĺntartj a az egészségiigyi telephelyeket és ľendelési időket (SZMSZ 8.2.65)'

- az ágazatravonatkoző jogszabáIyi előíľások figyelemmel kísérése, valamint a módosítá-
sok helyi szintű normákra va|ő áNezetésére vonatkozó javaslat készítése (sZMsZ
8.2.r4),

- a lakossági bej elentéseket, panaszokat megvizsgálj a (SZMSZ 8.2.69),

- az ágazatravonatkoző pźiyźzati kiíľások figyelemmel kísérése, a lehetőségek'ro| az énn-
tett intézmények éľtesítése, pá|yazati igényük esetén a bizottsági, illetve a képviselő-
testtileti előteľjesztés előkészítése, a pá|yźaatok szakmai végľehajtásźnak, valaĺnint a
p énzeszkö zzel töľténő elszámo lásának nyomon kö veté s e (SZMSZ 8 .2.l 4),

- ifiúsági iigyekkelkapcsolatos hivatali teendők (SZMSZ 8.2.23),

- a szervezeti egységet érintő közbeszerzésben és versenyeztetési eljaľásban közremiĺkö-
dik és adatot szo|gźitat (sZMsZ 8.2.|2).

- Közalkalmazotti Tanácsok vźiasztása, működéséhez kapcsolódó fenntaľtói feladatok
(szMsz 8.2.22)

- lakossági bejelentések, jelzések, egyedi kérelmek megvá|aszolása, panaszok kivizsgrálá-
sa (SZMSZ 8.2.9),

- kapcsolattartás az oľszágos és fovaľosi ágazati intézményekkel, a keriileti clvil szerveze-
tekkel, illetve táľshatóságokkal (sZMsZ 8.2.10)'
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- e|Iátja a szociális és gyeľmekjő|éti intézményvezetói pá|yézati felhívások előkészítését
(szMSZ 8.2.34.)

3ccg) Szociális, glermekjóléti, ifiúsógi és egészségiigglel lrapcsolatos feladatok ügłintézője

- szociális, gyermekj óIéti, egészségügyi intézmények alapításáva|, átszervezéséve|, gaz-
dálkodási jogkörével, feladatĺĺnak és tevékenységi köľének módosításával, ferurtaľtói jo-
gának átadásáxa|, megsztintetésével, névhasználatáva| kapcsolatos fenntartói tevékeny-
ség' (SZMSZ&.f.I),

- az intézmények a|apítő okiratával, szakmai programjával, szakmai dokumentumaiva|'
szervezeti és mfüödési szabźiyzatáva|,hazirendjével kapcsolatos önkoľměnyzati,hiva-
tali feladatok (SZMSZ 8.2.f),

- szociális, gyeľmekj őIéti, egészségĹigyi iĺtézmények szakmai törvényességi felügyelete,
vizsgálatok végzése' ellenőrzésiikkel (szakmai, t<irvényességi, hatósági) kapcsolatos
fenntaľtói feladatok (sZMsZ 8.2.3),

- a szakterületet éľintő statisztikĺák, adatszo|gátltatások, kimutatások cisszeállítása (SZMSZ
8.2.4),

- azźlgazatravonatkozó pźiyźratí kiíľások figyelemmel kíséľése, a lehetőségekĺőIazéľin-
tett intézmények éľtesítése, pá|yazati igényfü esetén a bizottsági, illetve a képviselő-
testületi előteqesztés előkészítése, a pźt|yźľ;atok szakmai végrehajtásiínak, valamint a
péĺueszközzel történő el számo lásĺínak nyomon követé se ( S ZM S Z 8.2.I 4)'

- az ágazatravoĺatkoző jogszabáIyi előírások figyelemmel kísérése, valamint a módosítá-
sok helyi szintú normá]<ľa va|ő áťvezetéséľe vonatkozó javaslat készítése (sZMsZ
8.2.1s),

- az ágazati kittintetésekkel kapcsolatos e|őkészíto feladatok eLlźtása a renđezvény meg-
szewezésének kivételével (SZMS Z 8.2.52),

- az ĺjnkormtnyzati fenntartású személyes gondoskodást nyujtó szociális feladatokat e11á-

tő intézmények által nyújtott szolgáltatásokról negyedéves, illetve féléves jelentés az oT
szágos nyilvántaľtási rendszeľbe (SZMS Z 8.2.57),

. az cinkormányzati fenntaľtású személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti,
gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények térítési díjáÍIak felülvizsgálata(SZMSZ
8.2.58),

- gondoskodik a kerület közalkalmazottainak és a Polglármesteľi Hivatal kĺjztisztviselői-
nek foglalkozás-egészségtigyi ellátásáľól és szeľvezi annak évenkélrti feltilvizsgálatát
(szMSZ 8.2.66,)

- az önkoľmźnyzat fenntaľtásában működő járóbeteg szakellátással és gondozó intézeti el-
látással kapcsolatos fenntaľtói feladatok e||átása érdekében bizottsági, illetve testiileti
előteľjesztéseket készít és gonđoskodik ahatfuozatok végrehajtásźrő| (sZMsZ 8.2.67)'

- e|okészíti az egészségugyi gépműszeľ minimumfeltételek fonásigényének biaosítását
és azok beszeruését (sZMsZ 8.2.68),
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- a lakossági bej elentéseket' panaszokat megvizsgálj a (SZMS Z 8.2.69),

- megszervezí a Po|gáľmesteri Hivatalban képeľnyő előtt dolgozó munkatársak szrĺľő-
vizsgźlatát (sZMsZ 8.2.7 0)

- felvilágosító előadásokat és sťlxóvizsgálatokat szervez a Polgáľmesteri Hivata| koz-
tisztviselői szźlmźltaa megbetegedések megelőzése érdekében (sZMsZ8.2.7l)'

- az źąazatła vonatkozó jogszabźt|yi előírások figyelemmel kísérése, valamint a módosí-
tások helyi szinttĺ normákľa valő źúvezetésére vonatkoző javas|at készítése (SZMSZ
8.2.r4),

- a szervezeti egységet éľintő kozbeszeĺzésben és versenyeztętési eljarásban kĺjzľemű-
ködik és adatot szolgáltat (sZMsZ8.2.12)'

- a szakteľületet érintő statisztikfü, adatszo|gáltatások, kimutatások ĺisszeállítása
(szMsz 8.2.4),

- teleptilési esélyegyenlőségi prograÍIrmal kapcsolatos fenntartói felađatok (SZMSZ
8.2.21)

- Kcizalka|mazotti Tanácsok választása, mfütidéséhez kapcsolódó fenntaľtói feladatok
(szMsz 8.2.22)

- gondoskodik az źryazatszakmai jogszabźiy szeľinti programjainak, koncepcióinak ki.
dolgozásaróI,aL<tualizźtlásárólésvégrehajtásáról(sZMsZ8.2.16)

- lakossági bejelentések, jelzések, egyedi kéľelmek megvźiaszolása, panaszok kivizsgá-
lása (SZMSZ8.2.9),

- kapcso|attartás az orczĘos és fővĺíĺosi ágazati intézményekkel, a keľĹileti civil szerve-
zetekkel, illetve taľshatóságokkal (sZMsZ 8.2. 1 0)'

e|Iátjaa szociális és gyermekj őIétiiĺtézményvezetoípáIyźzatí felhívások előkészítését

3cch) Kukurális és civil szervezetekkel kapcsolatos feladatok ügłintézője

8|l20t|.6II.22.) sz. ök. rendelet alapján:
- az ágazati kittintetésekkel kapcsolatos e|ókészítő feladatok e|látása a rendezvény meg-

szervezésének kivételével (SZM\Z 8.2.52)'

- az ágazatra vonatkozó jogszabá|yi előíľások figyelemrrrel kíséľése, valarrrint a nródosí-
tások helyi szinťú noľmákra va|ő átvezetésére vonatkozó javaslat készítése (sZMsZ
8.2.15),

- ellátja a Jőzsefváľos kártya rendszer mfüödtetésével kapcsolatos feladatokat (SZMSZ
8.2.31),

- címeľhasznźiati engedélyekkel kapcsolatos felađatok ellátása (sZMsZ8.2.33)
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- előkészíti anemzetiségi és civil pá|yźzatokat, az e|szźlmolást, a feladatok végrehajtását
me gszeľve zi (SZMSZ 8 .2.26) ;

- az önkormányzati művészeti tevékenység tźlmogatásakĺirében e||átja a miívészeti te-
vékenységgel kapcsolatos véleményezési és szakmai feladatokat (sZMsZ 8.2.30)

- ellátja a pá|ytzati és egyeđi támogatások elszámolásának szakmai ellenőrzését
(szMsz 8.2.29.)

- az idegenforgalmi adó differenciát kiegészítésének felhasznźiźsźnv| kapcsolatos fela-
datok ellátása (SZMSZ 8.2.32)

- az źryazatra vonatkozó pá|yazati kiírások figyelemmel kíséľése, a lehetőségek,ĺő| az
éľintett intézmények éľtesítése 

' 
pá|yázatí igényfü esetén abizottsétgi, illetve a képvise-

lő-testiileti előterjeszés előkészítése, apźt|yźlzatok szakmai végrehajtásának, valamint
a p énzeszkozzel 1.orténo el számo lásának nyomon követé s e (SZMSZ 8 .2.| 4),

. testvéľvarosi kapcsolattartás kulturális feladatainak ellátĺísa (sZMsZ 8.2.24)

- e|Iźttja a kulturális tarep kéľelmekkel (pl. könyv megjelentetés) kapcsolatos feladato-
kat (SZMSZ8.2.2s)

. az önkoľmányzati, valamint civil szeľvezetek által fenntaľtott személyes gondoskodást
nyujtó szociális, gyeľmekvédelmi, gyermekjóléti intéz'ĺnényekkel kapcsolatos folyama-
tos koordináciő, szakmai felügyelet a jogszabźl|yok és az irányitőlfenntartó á|ta| megha-
tźlt ozott keľetek kilzott (sZMsZ 8.2.5 6),

- civil szervezetek helyiségbérleti kérelmeinek esetén a Kisfalu Kft. megkeresése alap-
jáĺaz Embeľi Erőfoľrás Bizottság ülésére előterjesztés készítése (sZMsZ 8.2.19),

- a szervezeti egységet éľintő kozbeszeruésben és veľsenyeztetési eljárásban kcizremű-
ködik és adatot szo|gá|tat (sZMsZ 8.f.I2),

- hirdetmények kiftiggesztésével, nyilvantaľtásával kapcsolatos feladatok (SZMSZ
8.2.1r).

- a szakteľiiletet éľintő statisztikák, adatszo|gáltatások, kimutatások összeállítása
(szMsz 8.2.4),

- kapcsolatot taľt a keľületi közművelődési intézményekkel, Helytoĺténeti Tanáccsal, a
kulturális civil szervezetekkel, alapítviínyokkal, miivészeti csopoľtokkal, segíti azok
bemutatkozását, kapcsolattaľtás azorczźtgos és fővaľosiágazati intézményekkel, ake-
ľiileti civil szervezetekkel, illefue táľshatóságokkal (sZMsZ 8.2. 1 0).

- részt vesz a kultuľális taryy! helyi önkormźtnyzati ľendeletek megvalósításában, segíti
a ľendeletekből adódó feladatok előkészítését,végrehajtását (SZMSZ 8.2.6);

- kĺizľemfüödik a kulturális, közművelődési, spoľt, civil teľvek, koncepciók tĺsszeállítá-
sában (sZMsZ8.2.7),
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- lakossági bejelentések, jelzések, egyedi kérelmek megválaszolása, panaszok kivizsgá-
lása (SZMSZ8.2.9),

3cci) Pedagógiat, közművelődési és sportszervezetekkel knpcsolatos feladatok üglintézője

- az ágazati kitiintetésekkel kapcsolatos előkészítő feladatok ellźtása a renđezvény meg-
szervezésének kivételével (sZMsZ 8.2.52),

- Bursa Hungarica pá,|yźaatta| kapcsolatos feladatok (sZMsZ 8.2.58)

- az ágazatravonatkozó jogszabályi előíľások figyelemmel kísérése, valamint a módosítá-
sok helyi szinhĺ noľmiíkľa valő áNezetésére vonatkozó javaslat készítése (sZMsZ
8.2. r s)

- előkészíti a spoľt és egyházi pźt1ryźľ;atokat, az elsziímolást, a fe|adatok végrehajtását
me gszeľve zi (SZMSZ 8 .2.2 6) ;

- tźmogatási szerződések előkészítésével kapcsolatos feladatok (sZMsZ 8.2.27)

- ellátja atámogatálsi szeruőđésekben rcgzitett tiĺmogatások elszámolásápa| kapcsolatos
feladatokat (befogadás, éľtékelés, előkészítés jóvahagyásľa), e||átja a páIyź.z;ati és
egyedi támogatások elszámolásĺĺnak szakmai ellenőrzését (sZMsZ 8.2.29.)

- az <jnkoľmźnyzati művészeti tevékenységtámogatása köľében e||źÍja a miĺvészeti tevé-
kenységgel kapcsolatos véleményezési és szakmai feladatokat (sZMsZ 8.2.30)

- az átgazatravonatkoző pá|yazati kiírások figyelemmel kíséľése, a lehetőségęk'ĺíS| az énn-
tett intézmények éľtesítése, pá|yźzati igényfü esetén a bizottsági, illetve a képviselő-
testĹileti előterjesztés előkészítése, a pá|yazatok szakmai végrehajtásának, valamint a
pénzeszkozzel tönénő el számo lásának nyomon követése (sZMsZ 8 .2. I 4)'

- jogszabály szerinti rendkíviili sziinet elrendelése (sZMsZ 8.2.45)

- pedagógus továbbképzési programok j óvahagyása (SZM\Z 8.2.46)

- a szeÍ\ĺezeti egységet érintő kozbeszerzésben és veľsenyeztetési eljarásban ktizremfüö-
dik és adatot szo|gźitat (sZMsZ 8.2.|2)'

- a szakterĹiletet érintő statisztikfü, adatszo|gáltatások, kimutatások ĺjsszeállítása(SZMSZ
8.2.4),

- KcizalkalmazoÍti Tanácsok vźůasztása' műkĺldéséhez kapcsolódó fenntaľtói feladatok
(szMsz 8.2.22)

- gondoskođik az ágazat szakmai jogszabály szerinti programjainak, koncepcióinak ki-
dolgozásĺĺrőI,ak<in|izáIásáĺőlésvégrehajtásaľól(sZMsZ8.2.16)

- kapcsolatot taľt a keriileti közmiĺvelődési intézményekkel, Helytöľténeti Tanáccsal, ala-
pítvanyokkal, művészeti csopoľtokkal, segíti azok bemutatkoztsát. A tájékoztatás és a
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rendezvényeken való részvétel biztosítása érdekében kapcsolatot tart a kerĹileti közneve-
lési intézményekkel (SZMSZ 8.2. 1 0);

- jogszabály szerinti nyilvántaľtások vezetése (SZMSZ 8.2.5)

- résztvesz a kulfurális táĺeyű helyi tinkormźnyzati rendeletek megvalósításában, segíti a
rendeletekből adódó feladatok előkészítés ét, végrebajtasát (SZMSZ 8.2.6);

- intézményi tanács, óvodaszékek miĺködtetésének biztosítása (SZMSZ 8.2.43)'

- pedagógiai, közművelődési spoľt ügýípusokkal kapcsolatban a kerületi honlap frissĹ
tésével kapcsolatos feladatok ellátása (sZMsZ 8.2.8)'

- k<jzremfüĺidik a kulturális, kĺizmúvelődési, spoľt, civil teľvek, koncepciók összeállításá-
ban (SZMSZ8.2.16),

- lakossági bejelentések, jelzések, egyedi kérelmek megvźiaszolása, panaszokkivizsgá|á-
sa (SZMSZ 8.2.9),

- kapcsolattartás az orczágos és ftĺvaľosi ágazati intézményekkel, a kerületi civil szeľveze-
tekkel, illetve taľshatóságokkal (sZMsZ 8.2. l 1 )'

3 cci) Általáno s ügłfélszotgálati feladatok ügĺintézőj e
- Ellátja a ľÁvpoNT Infoľmációs Szolgálat keretében a Hivatal általĺános ügyfélszolgá-

lati feladatait, ennek során átveszi az ugyfélkérelmeket, tájékoztatja az igyfeleket a Hi-
vatal á|ta| ellátott feladatokľól, a Hivatal mfüödéséľől, a hivatali ügytípusokról, szeľve-
zeti egységek elhelyezkedéséľől, nyomtatványokról (SZMS Z 8.2.7 2).

3 cck) Üg,,intéző, titlaźri feladatok

- a szakteľĹiletet érintő statisztikrĺk, adatszolgáltatások, kimutatások összeállítása
(szMsz 8.2.4),

- jogszabźtly szenĺti nyilvántaľtások vezetése (SZMSZ 8.2.5),

- szervezeti egységet érintő adatok tekintetében a kerületi honlap frissítésével kapcsola.
tos feladatok ellátása (sZMsZ 8.2.8)'

- az źlgazatravonatkozó j ogszabźlyi előírások f,lgyelemmel kísérése (sZMsZ 8.2.t5),

- a szaktcrĹileĹét érintő jogszabályokat nregisrrreľi, a|ka|nlazza' éľvérryesíti,betartja,

- e|Iátja azllgyosztźlyvezető és az irodavezető me||ett atitkźrnói, asszisztensi, személy-
ügyi nyilvlántaľtási feladatokat,

- gondoskodik azíđgyiratok megfelelő, szakszerű és pontos táĺolźsźről', e|végzi az iraÍtá-
ri teendőket,
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nyilvantartj a az irođavezetők és az iroda dolgozói számźtra a hatĺáľidőket és feladatai-
kat, valamint a Képvisęlő-testtileti, bizottságihatźrozatok végľehajtásanak hatĺíľidejét
és beszerzi a szükséges aláírásokat,

nyilvantaľtja a képviselő-testületi ülések és az egyéb bizottsági ülések anyagait, az
ügyosztály szakterĹiletét éľintő határozatokat, rendeleteket,

nyilvántaľtja a Humánkapcsolati Irodát érintő szerződéseket,

naprakész nyilvantartást vęzęt a Humánkapcsolati Iľodához tartoző helyiségek és esz-
kiizök lelüíri állományźtról, szükség esetén kezdeményezi a selejtezést,

3.cd) A helyettesítés rendje és az eze|<hez tartoző felelősségi szabályok

C s al ádt ámo gatós i Ir o da
Azigyintéző:

- ki helyettesíti: ahiźnyző igyintézőttávollétében a parjaként kijeltĺlt ugyintéző helyet-
tesíti.

- kit helyettesít: a paľjaként kijelölt ugyiĺtézi5thelyettesíti.

Humánkapcsolati lroda
A helyettesítés rendje a munkaköri leírásokbarl szabáIyozva.

4. A szeruezeti egvség szeľvezeti ábráia (gľafikus)

5. Az üąvosztály munkaľendie (a Hĺvatal dolgozóinak á|talános munkaľendje
szerint):

ffiw
r__---t

WffiWWlt
ffiä ffi

hétfőn 0800_ 1800 óráig
kedden 0800_ 1600 őráig
szerdiín 0800 _ |630 őrźig
csütĺirtdkön 0800 _ 1600 őráig
pénteken 0800 _ 1330 óľáig
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A ledolgozott munkaidő nyilvántartása és ellenőrzése céljábó| az igyosztály jelenléti naplót
vezet. A jelenléti naplóban fel kell tiintetni a munkába állás és a munkábóI tźxozés pontos
idejét. A jelenléti napló vezetéséért azirodavezetők a felelősek.

Az igyosztá|y đo|gozói a Hivatal épületében a munkaidőn tul az igyosztźiyvezetó engedé-
lyével, hétvégén _ előzetes ínĺsbeli bejelentés mellett _ a jegyző engedélyével taĺtőzkođhat-
nak.

A munkahe|yérő| önhibájan kívĹiltávol tartőzkođő dolgozó akadá|yoztatásanak tényéről hala-
déktalanul köteles az llgy osztáIyv ezetót értesíteni.

A betegségľől szóló orvosi igazolást a đo|goző munkába áI|ása első napján k<iteles a személy-
zeti vezetíĺnek átadni. Az źltadás e|őtt az utolsó munkába töltött nap időpontj źtt az igyoszta|y-
v ezetőnęk a tźlppétues lapon le kel l igazo|nia.

6.Az ĺĺąvosztály iĺqvfélfogadási rendje

A Családtámmogatási Iľođa iigyfélfogadási ľendje megegyezik a Hivatal általrĺnos ügyfélfo-
gadási rendjével'

Ügyfelfogadás helye: 1082 Budapest, Baross u. 66-68.

A Humĺánkapcsolati Iľoda ügyfélfogadási rendje megegyezik a Hivatal áltďanos ügyfélfoga-
dási rendjével.

Humánszo|gáItatásiÜgyosztály TÁMPONT Infoľmációs Szolgálat tigyfélfogadási rendje:
- hétfő 08.15-18.00 óráig
- kedd 08.15-16.00 óráig
- szerda 08.15-16.30 óľáig
- cstitöľtök 08.15-16.00 óľáig
. péntek 08.15-13.30 óľáig

Soron kívÍili ügyfelfogadás rendj e :

A Családtámogatási Iľoda soron kívĹili ügyfelfogadásának rendje a 912010. (06,17.)
számu jegyzoi kĺirlevél a|apjan kiadott 5l20l0. (06.18.) szám,ű irodavezetői utasítás
szeľinti, me|y az alábbiakat tafia|mazza:

,,Minden olyan esetben, amikor az üg,,fel

- ]4 év alatti g/ermek,

- súlyos fogłatékos larhatárra tekintet néllcÍil,

- mozgássérült korhatárra tekintet nélktil,

- várandós,

- babakocsivalérkezik,

abban az esetben biztosítąni kell ugłének soron kívüli intézését, váralazást idejének a
lehető legrövidebb időre történő lecsökkentését.

Azon tényről, hogł a váróteremben a fent megjelah lcritériumolcrlak megfelelő tigłfél vó-
rakozik ügłének intézése céljából, a biztonsági szolgálat munlratársa tájélaztatja az ille-
télres ügłintézőt.''
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7.Eľtekezletek rendie:

Az ügyosztály, irodaértekez|et sztikség szerint, félfogadási időn kívĹil kerül lebonyolításta, az
ügyosztályvezeto vagy azirodavezető hívja össze az a|ábbi témfü megvitatása érdekében:
- a résztvevőknek kiadja a feladatokat, instrukciókkal segíti a megéľtést, biztosítja a dönté-

sek előkészítésének, végĺehajtasának feltételeit,
- a ľésztvevőkkel áttekinti a feladatok végľelrajtásának á||ását,
- érte|mezi az tĄ jogszabá|yokat, a képviselő-testtileti, bizottsági, polgármesteľi és jegyzői

döntéseket, valamint meghatáľozza az azokból következő feladatokat,
- tiszttzza az okokat és meghataľozzaaszükséges intézkedéseket,
- szakmai megbeszélést, tájékoztatőttart új módszeľek bevezetése, a munkamódszeľek fej-

lesztése érdekében'
- feltaľja a konfliktus helyzeteket és fel- vagy mego|djaazokat.

Az irodaértekez|ettó| emlékeztető készül, a résztvevők névsora a melléklet. Az értekezIeten az
Ĺigyosztályvezetó, az iroďavezető, valamint az iroda munkatáľsai vesznek részt. Az ügyosztályi
értekezletre meghívót kap a jegyző.

8.Külső kancsolattartás :

Az Ĺigyosztály dolgozőit az állampolgaľokkal, az ĺinkoľmźnyzati és más kĹilső szervekkel,
intézményekkel és gazdasági tarsaságokkal való kapcsolattaľtásban a kulturált, hatékony,
gyors Ĺigyintézésre való törekvés, valamint a segítő szandék kell, hogy j ellemezzę.

A hivatali dolgozók külső kapcsolattaľtásának körét és rendjét _ ideéľtve a képviselő-
testülettel, abizottságokkal való kapcsolattartást is _ a jegyzo á||apítja meg és az igyosztá|y
ügyrendjében, illetve a munkakĺiri leíľásokb an szabźiyozza.

Az ugyosztźiyvezetó feladatktirében eljáľva k<jzvetlen kapcsolatban áI|hat az önkorměnyzat
intézményeive|, gazdasági tĺĺľsaságaival. Ennek során jogszabáIyban, önkoľmźnyzati hatĺĺľo-
zatban, munkáltatói döntésben meghatározott adatszolgáltatást kérhet és adhat.

Az ellenórzésre jogosult felügyeleti és külső szervekkel, a jegyzo és a polgrĺrmester taľtja a
kapcsolatot, illetve esetenként dönt a kapcsolattartő szemé|yéti5|.

9. Zárĺí ľendelkezések

Jelen ügyrend a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi onkoľmźnyzat Képviselő-
testÍilete á|ta| . .... szrĺmú |latźrozattal elfogadott, a Budapest Főváros VIII. keľület Jó-
zsefuáľosi Polgiíľmesteľi Hivatal Szervezetiés MűködésiSzabá|yzatźnak 1. szrĺmú fiiggeléke.

A szervezeti egység a|<tua|izá|t ügyrendjét az abban szfüségessé vá|t vá|toztatást követő 60
napon belülcsatolni köteles a fiiggelékhez.

Jelen ügyrend a jővelhagyását kĺivető napon lép hatáIyba, és a szervezeti egységnek illeťve
j o gelő dj einek korábbi ügyrendj e hatáIy źi ve szti.

Budapest,20I5.

ÜgyosztáIyvezetó
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A Humáns zoLgźitatási Ügyosztály ügyrendjét jóváhagyom:

Danada- Riman Edina
jegyzó
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