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1.a) Szervezeti egység megnevezése:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi Polgáľmesteri Hivata| Gazdá|kodási Ügyosz-
tá|y

ĺ'.b) A szervezeti egység címadatai:

Mfüĺjdési helye: 1082 Budapest, Baross u.63-67.

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

Gazdálkodási Ügyosztály, telefon: 459-2567, fax szám: 333-|765, e-mail cím:
gazdalkodas@jozsefvaros.hu

ĺ ^\ A ^-^-,^-^łi ^-,^Á-:^-:tl.d^..r.Lf

A Gazdálkodási Ügyosztá|y nemönálló jogi személy.

2. A szervezetĺ eevség általános feladat. és hatáskiire:

Az ĺinkormźlĺyzati vagyonnal va|ő gazdá|kodás jogszabályoknak megfelelő gyakorlásĺĺnak
biztosítása, az cinkormźnyzat részesedésével működő gazdasági társaságokkal illetve egyes
önkormányzati költségvetési szeľvekkel való kapcsolattaľtás.

3. A Gazdálkodásĺ tievosztá|v engedélvezett létszáma tevékenvségek szerinti bontásban.
az azokhoz tartozó feladat. és hatáskiirtikkel

3 .a) Az ug>ĺ osztá|W ezet(5

3.az) Az tigyosztályvezető szak'rlai feladate|látásttra vonatkozó legfontosabb jogszabályok
felsorolása

Töľvények:
1. Magyarország Alaptoľvénye
2. A Polgĺáľi Töľvénykönyvľől sző|ő 1959. évi IV. töľvény
3. A Polgári Törvénykĺinyvről szől'ő 20|3.évi V. törvény
4. A Polgari Töľvénykĺinyvről sző|ő 20|3. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő

átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekľől sző|ő 2013. évi CL)O(VII. törvény
5. Nemzeti vagyonľól szőIőf011. évi CXCVI. törvény
6. Magyaľoľs zág he|yi önkoľmány zatair őI sző|o 20 I 1 . évi CL)O(XIX. t<lľvény
7. Gazdasági taľsaságokĺól szóló 2006. évi IV. törvény
8. A közúti kĺizlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
9., AzáIlanháztartásról szóló 20l|. évi CXCV. tdľvény
|0. Az Euľópai Uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokĺól, törvényi

ľendelkęzések hatályon kíviil helyezéséről, valamint egyes töľvényi rendelkezések
megállapít ásarő| sző|ő 2004. évi XXIX. töľvény

l l. A mozgőképről szóló 2004. évi II. tĺirvény
12. Akozigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás źl|ta|ános szabályairól szóló 2004. évi
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CxL. tĺirvény
13. Az információs önľendelkezési jogról és az informáciőszabadságľól sző|ő 2011. évi

CXII. törvény
14. Ahulladékľól szóló 2012. évi CL)o(XV. tĺiľvény
15. a lakások és helyiségek bérletére, valamint aze|iđegenitéstikre vonatkozó egyes szabér

lyokról szo|ő |993. évi L)C(WII. tĺirvény
|6. az egyesülési jogról, akozhaszn,(ljogá1lásľó1, valamint a civil szervezetęk miĺködésé-

ről és tźmogatásárőlszóló 20II. évi CLXXV. törvény

Koľmányľendeletek:
1. Az á||anhánartásról szóló törvény végrehajtásarő| sző|ő 3681201'1. CXII. 31.) kor-

mányrendelet
2. az ĺinkoľmźnyzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvantartási és adatszo|gá|ta-

tási renđjérol' sző|ő |47l|992. (xI. 6.) koľmányľendelet
3. a Főváľosi onkoľmányzatkeze|ésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kije-

löléséről szőlő 43212012. (XII.29.) Korm. rendelet

Miniszteľi ľendeletek:
1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásátő| sző|ő 30/1988.

(IV.2l.) MT renđelet

Kiizgyűlési ľendelet:
1. Budapest fováros kozigazgatási teruletén a jáľműve| várakozás ľendjének egységes kĹ

a|akításáről, a viírakozás díjarő| és az i,szemképtelen jáľművek tĺírolásĺának szabá|yozźr
sáľól szóló 30l20I0. (VI. 04.) fovaľosi közgyulési ľendelet

2. a közteľület- és vaľosrésznevek megá||apításáľól, azok jelöléséről, valamint a hźn-
szźm-megźůlapítás szabáLyafuől szóló 94l20I2. 6|L27.) Főv' Kgy. rendelet

onkoľmányzatĺ ľendeletek:
l. Józsefuáľoskozigazgatási teľiiletén a jáľmiĺvel történő várakozáskiegészító, helyi sza-

bźůy ozásáről szóló 26 l20I0. (VI. 1 8.) cinkoľmányzati rendelet
2. A Józsefulĺĺosi onkormányzat vagyonaľól és a vagyon feletti fulajdonosi jogok gya-

korlásaľól sző|ő 66 1201 2. (xII. 1 3.) önkoľmĺĺnyzati rendelet
3. Az onkormányzat bevételeinek lakáscélokĺa és az ezel<hez kapcsolódó infrastrukturá-

lis beľuházásokľa vonatkozó fe|haszná|źts szabályairól szóló 34l20l3. (VI.25.) önkor-
mźnyzati rendelet

4. a piacokról szőIő 6/2014. (III. 06.) önkoľmányzati ľendelet
5. az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szo|gá|ő helyiségek béľbeadásá-

nak feltételeiľől szóló 3 5 l 20 | 3 . (VI.20.) ĺinkormany zati r enđe|et
6. a Jőzsefvárosi onkoľmźnyzat tulajdonában lévő közteľületek haszná|ataről és haszná-

latanak rendjéľől szô|ó I8l20I3. (Iv .24.) önkormányzati rendelet
7. a Képviselő-testiilet és Szervei Szetvezeti és Miíködési SzabáIyzatźnól szőIő 3612014.

(XI.06.) ĺinkormányzati ľendelete
8. A Józsefuaľosi onkormźnyzattulajdonában lévő helyi közutak útkategóriába soľolásá-

ról és azok nem közlekedési célú igénybevételéért ťlzetendő díj meghatĺĺrozásáró| sző-
|ő 22D0a4. ry. 1 5.) ĺinkoľmany zati rende|et

3.ab) Az ügyosĺályvezető által gyakorolt hatáskĺĺrcik (kiadmĺĺnyozás). a hataskör gyakorlásá-
nak módja
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A mindenkor hatályos belső noľmákban foglaltak aIapjźn gyakorolja a kiadmányozássa|, va-
lamint a kote|ezettségvállalással, utalványozással, el|eĺjegyzéssel, teljesítésigazolással kap-
csolatos j ogk<iľĺiket.

3.ac) Az Ĺigyosztálwezető feladatkörei

1 . az ĺđlgy osztá|y szerv ezi és ellenőrz i az ugy osztály munkáj át,
f . cllótja az igyosztály dolgozói tckintctóbcn a jcgyző által átruhazott munkáltatói jogo-

kat,
3 . felügyeli az ugy osztály iktatási és ir attźlrozási tevékenységét,
4. a mindenkor hatályos belső normában foglaltak alapjan gyakorolja a kjadmźnyozás'

valamint a kote|ezettségvállalással, utalványozással, e||enjegyzéssel, teljesitésigazo-
lással kapcsolatos j ogk<ĺröket,

5. azigyosztźiý érintően gondoskodik a képviselő-testĺileti/bizottsági előterjesztések el-
készítéséről, a képviselő-testiileti lbizottsági dĺĺntések végrehajtlĺsáról, ellenőrzi a vég-
ľehajtást,

6. résztvesz a képviselő-testiilet és az illetékes bizottságok ülésein.

3.ad) A helvettesítés rendje és az ezekhez tartozó felelősségi szabályok
Az igyosztá|yvezetot távollétében az ügyosztá|yvezeto-helyettes helyettesíti. A helyettesítést
ellátó személy a helyettesítés sorrán tett intézkedésekéľt olyan felelősségge| tartozik, miĺt az
ügyosztalyvęzetó.

3.b) Az ügyosztályvezető-helyettes

3.ba) A szakmai feladatellátásara vonatkozó legfontosabb j ogszabályok felsorolasa

Töľvények:
1. MagyaľoľszágA|aptorvénye
2. A Polgaľi Töľvénykönyvľől sző|ő20|3.évi V. töľvény
3. A Polgári Törvénykönyvről sző|ő 20|3. évi V. törvény hatálybalépésével ösz-
szefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekĺől szőIő 2013. évi CLXXWI. tĺir-
vény
4. Magyaľországhelyíĺinkormanyzatairő| szó|ő 20|1. évi CX)C(IX. törvény
5. Nemzeti vagyonľól szőlő20|1. évi CXCVI. törvény
6. Az á||amháztaľtásról szőIó 20| 1. évi CXCV. töľvény
7. az egyesülési jogról, akozhasznűjogállásról, valamint a civil szeľvezetek mtĺ-
kĺjdéséről és támogatásráľól szó|ő2011. évi CDO(V. törvény
8. Az információs ĺinľendelkezési jogról és az infoľmációszabadságľól szóló
20|I. évi CX[. törvény
9. A kozigazgatási hatósági eljarás és szolgáltatźs á|talános szabályairő| sző|ô
2004. évi CXL. tĺirvény
10. Az Európai Uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokľól,
törvényi rendelkezések hatĺílyon kívĹil he|yezéséről, valamint egyes töľvényi rendelke-
zések megá|Iapításrĺľól szóló 2004. évi )oilX. törvény
l 1. A mozgóképrő| sző|ő 2004. évi II. tĺiľvény
12. A lakások és helyiségek bérletéľe, valamint az e|iđegenítéstikľe vonatkoző
egyes szabályokľól szóló 1993. évi L)oryIII. törvény
13. A Polgáľi Töľvénykönyvľől sző|ő 1959. évi IV. tĺirvény
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Kormányrendeletek:
1. Az á||an.hźztaľtásľól szóló torvény végľehajtásĺíról szóIő 36812011. (xII. 31.)
koľmányrendelet
2. az önkoľmźnyzatok fulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvlíntartási és adat-
szo|gźitatźlsi rendj éről sző|ő | 47 l I 992. Cŕ'I. 6. ) kormanyrendelet
3. a Fővĺĺľosi onkoľmanyzatkezelésében lévő foútvonalak, közutak és kĺjzterüle-
tek kijelĺiléséről szóló 43212012. (xII.29.) Koľm. ľendelet

3.bc)Azügyosztályvezeto-he|yettesfeladatkörei

a) a Polgáľmesteri Hivatal Szervezeti és Mfüĺidési Szabá|yzat mellékletébęn az ügyosz-
tály tevékenységét meghatźlrozó feladatok tekintetében gondoskodik az iroda szakszenĺ és
jogszenĺ mfüödéséről, a feladat- és hatasköri jegyzékben meghatarozott feladatok végrehajtá-
sĺáľól.

'o) Az áL|anlnánartásrő| szóió törvényben megiogalmazotl, az irányitő szerv ieladatk<ir-

ének gyakorlásához sziikséges hatáskĺiröket az fuźnyitó szerv ezen szeÍvezeti egységen ke-
resztiil lźÍja e| a Jőzsefvźrosi Parkolás-tizemeltetési Szolgálat és a Józsefuárosi VarosiŁemel-
tetési Szolgálat tekintetében, apéĺuugyi-gazdasági ellenőrzés kivételével.

Képviselő-testiilet és bizottságai dôntéseinek végrehajtósánakfelüglelete
Kapcsolattartás
Közreműktidik az alapító okiľatok, szervezeti és működési szabályzatok előkészítésében
A l ap ít ó o kir at o k, s z erv e z e t i é s műkó dé s i s z ab ályz at o k ny ilv ánt ar t á s a

Azá|Ianháztaľtásról szőIő20|1. évi CXCV. törvény II. fejezet

c) Tulajdonosi jogkörből eredő feladatok kooľdinálása az önkormźnyzati tulajdonú gaz-
dasági tĺíľsaságok tekintetében.

Képviselő-testĹilet és bizottságai döntéseinek végrehajtásánakfelüglelete
Gaz da s á gi t ár s a s ó go kkal v al ó lrap c s o l att ar t ás
Alapítói hatórozatok, polgármesteri dantések készítése, elkészítésben való kazreműkadés
Al apítói határozatok nyilv ónt artás a
KÓzreműlajdik a társasĺźgi szerződések, kÓzszolgáltatósi szerződéseh támogatósi szerző-
dések ellreszítés éb en, módo sítósób an
Társasági szerződések nyilvántartása

A Polgĺĺľi Törvénykĺinyvről szőIő20|3. évi V törvény III. könyv
Az egyesülési jogról, akozhasz'ĺtljogállásról, valamint a civil szervezetek mfüödéséről
és támogatásaľól sző|ó 2011. évi CLXXV. tĺirvény
A gazdasági tiĺľsaságokĺól szóló 2006. évi tV. törvény IX. fejezet,2011. évi CXCV. tör-
vény II. fejezet
A Képviselő-testĹilet és Szervei Szewęzeti és Mtĺködési Szabá|yzatárő| sző|ő 3612014.
(XI.06.) önkoľmányzati rendelet II. fejezet I7.,4. melléklet
A Józsefuĺárosi onkormányzat vagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlá-
sĺĺľól szóló 66120|2. (x[.13.) ĺinkoľmanyzati rendelet VI. fejezet 3l, alfejezet

d) A szetvezeti egység feladatait éľintően közbeszerzési eljárásokban és közbeszerzési
érték'haárt el nem étóbeszeruési eljaľásokban való Észvétel
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e) az Uj Teleki téri piac tizlethelyiségeinek hasznosításávalkapcsolatos feladatok ellátása

Üzlethelyis égek bérbeadásával lrapcs olatos feladatok ellótása
Ur e s üzl e the ly i s é ge k p óly ózt at ás áv aI kap c s o l at o s fe l ad ato k ell átó s a

A Polgari Törvénykĺinyvről sző|ő20|3.évi V. tĺiľvény
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az e|idegenitéstikľe vonatkozó egyes sza-
bályolaól szóló 1993. évi LXXWII. törvény
A piacokról szóló 6120|4. (III. 06.) önkormanyzatirendelet
Az Önkoľmźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljara szo|gźiő helyiségek béľbeadá-
sanak feltételeiről szóló 3 5 l20l3. (VI.20.) ĺinkormányzati rcnde|ęt

Đ A flĺtési ľendszerek üzemelésével tisszefüggésben az intézményekkel és szakcégekkel
(Főv. GázmuvekZrt. és az RFV Kft.) kapcsolattaľtás biĺosítása.

g) onkormányzat áItai kdtött áitaiános vagyon- és feielősségbiĺosításra vonatkozó szer-
ződésekkel összefü ggő feladatok e||átása

Telj e s íté s i gazo lás elké szíté s e
Kapcs olattartós a biztosítóval, alkus szal
Kárbejelentés, és az ahhoz szüIaéges dokumentumok biztosítĺźsa

A Polgĺíľi Tĺirvénykönyvľől sző|ő20|3. évi V. törvény

h) Kĺizút nem közlekedési célú igénybe véte|éhez kapcsolódó tulajdonosi hozzźĄarulás kia-
dása

dantések előkészítése
dantésről a kérelmező értesítése.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
A közúti közlekeđésről szóló 1988. évi I. töľvény végrehajtźsáĺó| sző|ô 30/1988. (IV.21.)
MT rendelet

3.bd.) Az ügyosztályvezető által gyakoľolt hatásköľök (kiadmanyozás). a hat,ĺĺskĺiľ gyakorlá-
sanak módja
A mindenkor hatlĺlyos belső noľmakban foglaltak a|apjan gyakorolja a kiadmĺínyozással, va-
lamint a kote|ezettségvállalással, utalványozássa|, el|Ąegyzéssel, teljesítésigazolással kap-
csolatos jogköröket.

3 . be) A helyette s ítés rendj e és az ezek'hez tarto ző felelő ssé gi szabályok

Az l'lgyosztá|yvezető-helyettes távolléte esetén szak'ĺnai feladataiban az á|ta|a kijelölt
személy helyettesíti.

3.da) szakmai feladatel|źLtásara vonatkozó legfontosabb iogszabályok felsorolása {tĺĺrvénytől
önkoľmányzati rendeleti g }

1. iigĺintéző
- Magyarorszźtghelyi önkoľmźnyzatairő| sző|ő 20|1. évi CL)O(XIX. t<irvény



- Kozigazgatási hatósági eljarás és szolgáltatás általános szabáIyafuől szóló 2004.
évi CXL. törvény
- amozgóképľőLszőlő2004. évi II. törvény
- a Józsefuarosi onkoľmźnyzat tulajdonában lévő k<jzerĹiletek használataľól és

hasznźůatźnakrendjéről sző|ő I8l201 3. (IV.23.) onkoľmányzati rendelet

2. íigyintéző
- Magyarországhelyi önkormźnyzataírő| sző|ő2011. évi CL)O(XIX. tĺirvény
. Közígazgatásihatósági eljĺĺrás és szolgáltatás általános szabźůyairől szóló 2004.
évi CXL. tĺiľvény
- amozgőképtől szóló 2004. évi II. törvény
- a Józsefuaľosi onkoľmźnyzat tulajdonában lévő közteľiilętek hasznáIatźrő| és
haszná|atának rendj éről szőIő | 8 l 201 3 . (rV. 23.) önkoľmany zati r endelęt

3. iigyintézőz
- Magyarországhelyi tlnkormźnyzataiő|szőIő2011. évi CLXXXIX. törvény
- anemzeti vagyonĺól sző|ő20t1. évi CXCVI. törvény
- az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántaĺtási és adat-
szolgźt|tatási rendj érő 1 sző|ő | 47 l I 9 92. CŕtI. 6. ) kormanyrendelet
- a Budapest Józsefuaľosi onkoľmlĺnyzat vagyonĺáľól és a vagyon feletti tulajdo-
nosi jogok gyakoľlásáľól szóló 66120|2. CXII.13.) <inkoľmányzati ľendelet

4. ügyintéző:
- Magyarországhelyi ĺlnkormźnyzatairő| sző|ő20|1. évi CLXXXIX. torvény
- az információs önľendelkezési jogľó| és az információszabadságról szótó 20lI.
évi CXII. törvény
- a Budapest Józsefüarosi Önkormźnyzat vagyonáľól és a vagyon feletti fulajdo-
nosi jogok gyakorlásĺĺról szóló 6612012, (XII.13.) önkoľmányzati ľendelet
- az onkoľmlínyzatbevéte\einek lakáscélokľa és az ezek,hez kapcsolódó infrast-
rukturális beľuhrŁásokra vonatkoző fe|hasznéiás szabályairól sző|ő 34l20l3. (VI.25.)
önkormány zati r enđe|et

5. íigyintézőz
- azá|IarnháZtartásról szóló 20|I. évi CXCV. törvény
- az á||anhźlztartásról szóló törvény végľehajtásźrő| sző|ő 36812011. (xII. 31.)
kormányľendelet

6. iigyintézőz
- ahulladékról szóló 2012. évi CL)O(XV. töľvény
- az információs ĺjnĺendelkezési jogľó| és az információszabadságról szóló 201|.
évi CXil. tĺiľvény
- aközuti közlekedésről szóló 1988. évi I. t<irvény
- a kĺizúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásźtrőI szőIő
30/1988. (IV.21.) MT ľendelet

7. iigyintézőz
- aközúti kĺizlekedésrő| sző|ő szóló 1988. évi I. tĺirvény
- ahulladékľó|szőlő2012.évi CL)O(XV. tĺirvény
- az információs önĺendelkezési jogról és azinformáciőszabadságról szóló 20||.
évi CXII. tĺirvénv
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- 30l20I0. (VI. 04.) fővárosi közgytĺlési rendelet
- Józsefuáros kozigazgatási területén a jrĺľművel töľténő vźrakozás kiegészítő,
helyi szabál y ozásźrő| sző|ő 26 1201 0. (VI. 1 8.) <inkoľmanyzati rendelet

8. íigyintézőz
- az infoľmációs cinrendelkezési jogról és az infoľmációszabadságról szóló 20II. évi
CXII. tĺirvény
- a Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi
j ogok gyakoľlásaról szóló 66120|2. (XII. 1 3.) tlnkoľmanyzati rendelet

3.db) AZ ugyintéző által gyakorolt hatáskĺlrĺlk (kiadmĺínyozás), a hatáskör gyakorlásának
módja

Az ugyintézőknek kiadmlĺnyo zźsi joga nincs.

3 .dc) Az ugyintéző feladatköľei

Gazdálkodási Üwosztálv

1. ůĺryintéző
Vezeti a szabads ág-nyilvántartást,
Szervezi az ügłosztólyvezető által tartott értekezleteket,
A Hivatal más szervezeti egłségei részére ótadja a hivatalos iratoknt
Figłelemmel kíséri a tisztségviselői levelek határidejét, valamint a kiemelt jelentőségű
ügl ek fel adatainak nyomon kov e té s é t ellótj a.

Az ügłosztályvezető által meghatározott válaszlevél tervezetek elkészítése

onkoľmanyzatiíilajđonosi hozzájźru|źlsokkal kapcsolatos ügyintézés (5.1.3.)
- Elővásárlással lrapcsolatos iigłintézés
- bizottsdgi üléselĺre való előluźszítés

1. ügyĺntéző
Közterület hasznáůati engedélyekkel kapcsolatos feladatok ellátása. (5 . 1 . 1 . pont)

Üglfélĺogadós
Beérkezett kźr elmek danté shozó elé terj esztése
Hatórozatok elkeszítése, és üglfél részére tÖrténő kiadása
KÓ zt e r ül e t -has z nál att al lrap c s o l at o s p ana s z ok ke z e l é s e, v ál a s z l ev é l e l ké s z ít é s e

- 20|1. évi CL)O(XIX. törvény III. Fejezet
- 2004. évi II. törvény IV/A. fejezet
- 59lI995. (X.20.) főváľosi közgytĺlési ľendelet
- I8l2013. (IV.23.) önkoľmányzati ľendelet

2. iigyintéző
Ktizterület hasznáIati engedélyekkel kapcsolatos feladatok ellátása

Ügłfélfugadás
Beérkezett kérelmek danftshozó elé terjesztése
Hatórozatok elkészítése, és ügłJill részére ttjrténő kiadása
KÓzterület-használattal lrnpcsolatos panaszok kezelłźse, válaszlevél elkészítése

- 2011. évi CL)C(XIX. tĺirvény III. Fejezet
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- 2004. évi II. törvény IV/A. fejezet
- 59lI995. (X.20.) főváľosi kozgytilési rendelet
- I8l2013. (IV.23.) iinkormĺányzati rendelet

A Coľvin Sétány program |ezárásáxal kapcsolatos feladatok koordĺnálása

3. iĺgyintéző:
Ingatlanvagyon nyĺlváníaľtás vezetése, kezelése (5. 1 .4. pont)

Ingat l anv a gł o n nyi lv ánt ar t ás napr ahź s z v e z e t é s e
Képviselő-testületi, bizottsági dantések alapján az ingatlanokat érintő változások áne-
zetése
Telekalakítás s al lrapcsoĺatos feladatok ellátós a
He ly i t ómo gat á s s al knp c s o l at o s fe l adat o k e l l ót á s a

4. iigyĺintézőz
Táľs asházi felúj ítási pá,iy áuato|<kal kapcsolatos felad atok ellátása (5. l . 2. pont)

Társashózi Pólyázatoknt Elbíráló munlrncsoport ijléseinek asszehívása, a pályázatok bí-
r áI atra tör ténő e l őkź s zít é s e

Me gáll ap odás ok e lké s zíté s e

El s zámol ás i c s omagok ügł inté zé s e

Onkormányzati tulajdonosi hozzájáralásokkal kapcsolatos feladatok (5.1.3. pont)
A dtjntés előkészítése a dtjntéshozó részére

5. ĺig5rĺntéző:
A varyongazdálkodással megbízott gazdasági társaság feladat ellátásával kapcsolatos
szerződés kezelése, a feladat ellátás ellenőrzése a szerződésben foglaltak' és a hatályos
j ogszabályi rendelkezések alapján (5. 1 .6. pont)

Részt vesz a szerződés elkészítésében, módosításában.
Ny ilv ánt ar tj a a s z er z ő dé s t, go ndo s ko di k annak al áír at á s ór ó l,

A Kĺsfalu Józsefuárosi Varyongazdálkodó Kft. számláinak ellenőrzése' teljesítésigazo|ás
elkészítése a feladat ellátással kapcsolatos szeľződésben foglaltak teljesülése fůiggvényé-
ben (5.1.7. pont)

A beérkezett számlák kifizetése érdekében a teljesítés igazolás előkészítése

A szerl,ezeti egységen keletkezett szerződések esetén a teljesítés igazolás elkészítése
(5.1.8. pont)

Elkészítĺ az[Jgĺosztály tevékenységére vonatkozó ktiltségvetést, ellenőľzi annak be1'ĺlrtá.
sát' elkészítĺ a ktiltségvetési beszámolĺókat.

- 20|l. évi CXCV. törvény IV. Fejezet
- 368120l l. (xII. 31.) kormĺányrendelet IY . fejezet
- ahatźiyos Budapest Jőzsefvátosi onkoľmányzatnak, a Polgiíľmesteri Hivatalnak és a helyi

nemzetiségi önkoľmanyzatoknak a kcitelezettségvállalással, utalványozással, ellenjegyzés-
sel, éľvényesítéssel és teljesítésigazolássalkapcsolatos eljráľási rendjéről szóló utasítás
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6. íigyintézőz
Ztildfeliiletekkel, ziildterĺiletekkel kapcsolatos feladatok ellátása (5.2.7 . pont)

KözÓsségi lrertekkel lrapcsolatos feladatok ellátásą, kapcsolattartás a Józsefvárosi Koz-
t er til e t -fe lügł el e t é s Vár o s ijz e melt e t é s i S z o l gál att al
Részt vesz a KÓrnyezetvédelmi Munkncsoport ülésein
Kapcsolatot tart a Józsefváľosi KÓzterĹilet-felügłelet és Városiizemeltetési Szolgálattal
a z a l dfelul e t eklre l kap c s ol at o s b e adv ány o k e l int é z é s e ér de kź b en

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása (5.2.8. pont)

Panaszok kezelése, továbbítása a Józsefvórosi Várostizemeltetési Szolgólatfelé
Ügłosztólyra érkező levelek intézése, vólaszok elkészítése

E gyéb, váľosĺizem eltetés sel iisszefü ggő feladatok ellátás a (5 .2.I2. pont)

^"Új 
Telekĺ téri piac ĺizemeltetéséből eľedő fenntaľtói feladatok ellátása (5.2.13. pont)

- 20|2. évi CL)O(XV. törvény Y. fejezet, VII. fejezet
- 2004. évi )oilX. töľvény XIII. fejezet
- 20|1. évi CXCV. törvény II. fejezet

Ktizt'it nem kiizlekedésĺ cétú igénybe vételéhez kapcsolódó tulajdonosĺ hozzájárulás kÍa.
dása (5.2.9.)
- dĺjntésekelőkészítése
- döntésről a kérelmező értesítése

7. ťlgyintéző:
Paľkolás ĺizemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása (5.2.3. pont)

Kap c s ol att ar t ás a Jó z s efv ár o s t P ar kol ás -üz e m e l t e t é s i S z o I gál at t al
Részt vesz az önkormányzati rendelet módosításóban

Paľkolóhely megváltással kapcsolatos feladatok ellátása (5.2.4. pont)

Illetélres bizottság elé drjntésre előkészíti a beérkezett kérelmeket
El lre s z ít i a me gáll ap o dós o kat

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása (5.2.8. pont)

H ázho z menő s z e l e kt ív hull adé kglűj t é s s e l kap c s o l at o s fe l adat o k

Utca névtáblák cseľéje, pótlása (5.2'6. pont)

Részt vesz a beszerzési eljárásban
Me grendelő elkészítés e

E gyéb, városĺizemeltetéss el tisszefü ggő feladatok ellátás a (5 .2.|2. pont)

Kar á c s o ny i dí s zkiv il á gít ás s al kap c s o l at o s hiv at al i fe l adat o k e l l át ás a
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- 1988. évi I. tcirvény 8. $ (1) bek. c) pont,9/D. $' 15/A-15/E. $
- 20|2. évi CLXXXV. töľvény Y. fejezet, VII. fejezet
- 30l20I0. (VI. 04.) fováľosi közgyulési rendelet
- 261201-0. (VI.18.) ĺinkoľmányzati ľendelet
- |5l20I1. (m.18.) ĺinkormányzati rendelet

Kłizút nem közlekeĺlési célú ĺgénybe vételéhez kapcsolrĺdó ĺulajďorrosi hozzűjáru|ás kia.
dása (5.2.9.)
dantések előkészítése
dantésről a kérelmező értesítése

3.dd) A helyettesítés rendje és az eze|<heztartoző felelősségi szabályok

Kdzteľület-hasznosítássď foglalkoző igyintéző helyettesiti akonerulet-hasznosítással foglal-
kozó tigyintézo és fordítva.
A vagyongazdálkodási és adminisztľációs feladatokat e|Iátő iigyintézót az igyosztźl|yvezetó
eseti kij elölése alapján helyettesítik.
A vagyon-nyilvlĺntaľtási ügyintéző he|yettesíti a vagyoĺgazdźtlkodási és tĺĺľsashazi ügyekkel
fo glalkozó ugyintézőt' és fordítva.
A teljesítésigazolással , pét|yézatokkal foglalkozó ügyintézot a vagyon-nyilvantaľtási ugyintéző
és a vagyongazđźikodási és tĺĺľsashazi ügyekkel foglalkoző igyintéző helyettesíti.
A vaľosiizemeltetéssel foglalkozó ugyintéző helyettesíti a kĺimyezetvédelmi ügyekkel foglal-
kozó Ĺigyintézőt, és fordítva.

4. A szeľvezeti egység szeľvezeti ábráia (grafikus)

ffi\*T-,

ffi
ť

5. Az ütvosztálv munkarendie ía Hivatal do|gozĺíinak általános munkaľendie szeľint):

hétfőn 0800_ 1800 óráig
kedden 0800_ 1600 őtźig
szeľdán 0800 _ 1630 őrźńg
csüt<iľtĺik<in 0800 - 1600 óráig
pénteken 0800_ |330 őrźńg

A ledolgozott munkaidő nyilvantartćsa és ellenőrzése céljából az tigyosńá|y je|en|éti naplót
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vezet. A jelenléti naplóban fel kell tiintetni a munkába állás és a munkábóI távozás pontos
idejét. A jelenléti napló vezetéséért az adminisztrácios feladatokat e||átő igyiĺtéző a felelős.

Az ugyosztá|y do|gozói a Hivatal épületében a munkaidőn túl az ugyosztźl|yvezetó engedé-
lyével, hétvégén _ előzetes íľásbeli bejelentés mellett _ a jegyzó engedélyével tartózkodhat-
nak.

A nrunkďrolyéľől önhibáján kívül távol taľtózl'odó dolgozó akađá|yoztatőlsĺínak tćnyóről hala-
déktalanul köteles az ügyosztět|yv ezetót éľtesíteni.

A betegségľől szóló oľvosi igazolást a dolgoző munkába állása első napján kĺĺteles a személy-
zeti vezętőnek átadni. Az átadás e|ótt az utolsó munkába töltdtt nap időpontj źlt az igyosztá|y-
vezetőnek atáppénzes lapon le kell igazolnia.

6.Az üąvosztály ůig.vfélfogadási ľendi e

Ügyfélfogadás ideje: A Polgáľmesteri Hivatal általĺĺnos ügyfelfogadási ideje.

Ügyfélfogadas helye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67 . III. em. 3 1 5-3 1 0.

7.Eľtekezletek ľendje:

AzljgyosztáIyvezetőmindencsüttiľtököntaĺtéĺtekezletet8őrátőI.

8.KĺiIső kancso|attartás :

Az ugyosztá|y ďolgozőit az á11ampolgaľo|<kal, az önkoľmrínyzati és más külső szervekkel,
intézményekkel és gazdasági tlĺrsaságokkal való kapcsolattartásban a kulturált, hatékony,
gyoľs tigyintézésre való törekvés, valamint a segítő szźndék kell, hogy j e||emezze.

A hivatali dolgozók külső kapcsolattaľtásrának kĺjrét és rendjét _ ideéľľve a képviselő-
testiilettel, abizottsźryokkal való kapcsolattaľtást is _ a jegyző źtl|apítja meg és az ugyosztá|y
ügyrendj ében, illetve a munkaköri leírásokb an szabá|yozza.

Az ugyosztá|yvezető feladatkörében eljárva közvetlen kapcsolatban źi|hat az önkoľmźnyzat
intézményeivel, gazđasági tarsaságaival. Ennek során jogszabá|yban, önkoľmányzati hataro.
zatban,munkáltatói döntésben meghatźlrozott adatszolgá|tatástkérhet és adhat.

Az ellenőrzésre jogosult felügyeleti és külső szervekkel, a jegyzó és a polgrĺľmester taľtja a
kapcsolatot, illetve esetenként dönt a kapcsolattaľtó személyéről.

9. Záró rendelkezések

Jelen ügyľenđ a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi onkormanyzat Képviselő-
testĺilete á|tal24812014. CXII. 05.) szĺĺmú hatźlrozattal elfogadott, a Budapest Fővráľos VIII.
kerĹilet Józsefuarosi Polglíľmesteri Hivatal Szervezeti és Míĺkĺidési Szabályzatźnak |. szźmtl
fiiggeléke.

A szervezeti egység akt.nllizźtlt ügyrendjét az abban szükségessé váIt vźitoztatást követő 60
napon belül csatolni köteles a fi.iggelékhez.
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Jelen ügyrend a jóvĺáhagyását k<ivető napon lép hatalyba, és a szervezeti egységnek illetve
j o gel ődj einek ko rábbi ügyrendj e hata|y át ve szti.

Budapest, 2014. december . . ....

Pénzes Attila
IJgyosztáiyvezető

A Gazdálkodási Ügyos ztá|y Íigytendjét jóvĺáhagyom:

Danada-Rimĺĺn Edina
jegyziS
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Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének ]. sz. ftggeléke

rcÖzT E RÜr E T.FE L Ü GYE L E T I
ÜcyoszľÁry

Ugyľendje

201,4. december....
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1.a) Szeľvezetiegvségmegnevezése:

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuarosi Polgáľmesteri Hivatal KözteľĹilet-
felügyeleti Ügyosztály

Rövidített neve : Józsefuiĺľosi Közteľület-felügyelet

1.b) A szcrvezeĺĺ egvség címada1ai:

Mfüĺidési helye: 1084 Budapest, József u . I5-I7 . (hrsz: 352I8l0lN4)

Levélcíme: 1084 Budapest, József u. |5-I7. (hľsz: 352I8l0/N4)

KĺjzteľĹilet-felügyeleti Ügyosztály, telefon: 299-7000, fax szźm 314-6563,3|4-2638,
e.mail cím: ikf@jkf.hu

1.c) A szeruezeti egvsée iogállása:

A Köztertilet-felügyeleti Ügyosĺály nem ĺjnálló jogi szeméIy, a jegyző közvetlen alá-
ľendeltségében a hivatal szewezeti egységeként miĺködik.

2. A szervezetĺ egvség általános feladat. és hatáskłiľe:

Ellátja a Magyaľország helyi <inkoľmlĺnyzatairó| szó|ő 2011. évi CLXXXX. törvény
23. $. (5) bekezdés 4. pontjában meghatáĺozott, és a23. $. (7) bekezdése a|apján a
Fővarosi onkormanyzat áIta| átadott, valamint a Jőzsefvátosi onkoľmźnyzat és a Fő-
vaľosi Rendészeti Igazgatőság között létrejĺitt megállapodásban szereplő feladatokat.
Különösen ideértve a közterĹilet-felügyeletről szóló |999. évi LXIII. törvény l. $. (4)

bekezdésébe, valamint a Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefulírosi onkormáĺyzat
Képviselő-testiiletének a Józsefuaľosi Közteľület-feliigyeletről szóló l9l20|1. (N.08.)
szárrúönkoľmlányzatirenđe|etébefoglaltfeladatokat.

3. A Kiizterůilet-felůigveletĺ Üwosztálv engedélvezett létszáma tevékenységek szeľin-
ti bontásban. az azokhoz tartozĺí feladat- és hatásköľiikkel

3.a) Azĺiryosztáiyvezető

3.aa) Az ůĺryosztáiyvezető szakmai feladatellátására vonatkozó legfontosabb
jogszabáIyok felsorolása

Ttiľvények:

17. MagyaroľszágA|aptörvénye
18. Magyaroľszág helyi önkormanyzatairôI szőIő 20||. évi

CL)ooilX. törvény
19. A közteľület-felügyeletről szóló 1999. évi LXn. tĺirvény (a to-

vábbiakban Kftv.)
20. az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységé-

ről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerĹilés elleni fellé-
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pést biztosító módosításźrő| sző|ő 2012. évi CXX. töľvény (a to-
vábbiakban Renđ. fu.)

21. akozszo|gá|ati tisztviselőkről sző|ő 2011. évi CXCIX. tĺirvény
22. a Munka Tĺiľvénykönyvéről sző|ő 20|2. évi I. törvény
23. Aköztltiközlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
24. A szabálysértésekľől, a szabálysértési eljárásľól és a szabálysér-

tési nyilvántaľtási rendszerľől sző|ő20t2. évi II. törvény
25. Akozigazgatási hatósági e|jźtás és szolgáltatás á|ta|ános szabá-

lyairól sző|ő2004. évi CXL. töľvény
26. Az infoľmációs ĺinĺendelkezési jogľól és az infoľmációszabad-

ságľól szőIő20|1. évi CXII. törvény
27. A hulladékról szóló 2012. évi CL)O(XV. torvény
28. A mozgóképľől szóló 2004. évi II. törvény
29. A BĹintető Törvénykĺinyvről szőIő2012. évi C. törvény
30. A szerencsejátékszervezésérőlszóló 1991. évi )C(xN. tĺirvény
a1 

^ - 
A11^+^1- -,AÄ^1^A-A1 ^-A1A 1Ôoo Á'': \1-\.\ITTT +^^,Ä^,,Jl. ...1'-Z ŕlllđ'ltJl\ vELlglllIÝIUl JZUI\, l 77o. wvL 1V\Y lll. LUlYvllY

Kormányľendeletek:

4. A közszolgźiati tisńviselők munka- és pihenőidejéről, az igaz-
gatasi sziinetľől, akozszolgźtlati tisztviselőt és a munkáltatót ter-
helő egyes kotelezettségekĺől, valamint a távmunkavégzésró|
sző|ő 3012012. (Iil. 7.) Kormányrenđelet

5. Az egyes kĺizlekedési szabályséľtések miatt alkalmazanđő sza-
bályséľtési péĺlzbirság, illetve helyszíni bírság kötelező méľtéké-
ről, valamiĺt a szabá|yséľtésekrő|' a szabá|ysénési eljáĺásról és a
szabálysértési nyilvantaľtási rendszenóI sző|ő.20|2. évi II. tĺjr-
vénnyel összefüggő egyes koľmányrendeletek módosításĺáľól
63120|2. (IV. 2.) Koľmányľendelet

6. A mozgásában koľlátozott személy paľkolźsi igazolvarryarő|
szőIő 21812003. CXII. 1 l.) Koľmanyrendelet

7. A közuti źrufixarozáshoz, szemé|yszá\|ítźshoz és a kcizúti köz-
lekedéshez kapcsolódó egyes ľendelkezések megsértése esetén
kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással ĺjssze-
fiiggő hatósági feladatokľól szóló |5612009. (VII. 29.) Kor-
mányrendelet

8. A kozszolgá|ati egyéni teljesítményéľtékelésrő| szőIő l0l2013.
(I. 2l .) Koľmányrendelet

9. a szemé|yazonosító igazo|vźtny kiadásaról és nyilvantartásarőL

szőIő l 68 l |999. CxI. f4.) Kormányrendelet
10. a kozbiztonságra különĺisen veszélyes eszkĺjzĺikről szóló

17 5 12003 . Cx. 28.) Koľmányrendelet
11. a kedvtelésből taľtott állatok tartásźttő| és foľgalmazźsáĺő| sző|ő

41 /20|0. (II. 26.) Koľmányrendelet

Miniszteľi ľendeletek:

2. A közuti kĺĺzlekedésľől szóló 1988. évi I. ttirvény végehajtásá-
ról szóló 30/1988. (tV.21.) MT rendelet
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3. A közúti közlekedés szabźt|yairől szóló IlI975. (II. 5.) KPM-
BM egyĹittes rendelet

4. a kerékbilincs közteľület-felügye|et á|ta|i a|kaImazásźra, a jálr-
miĺvek e|száI|ítźsźtra, valamint a felmeriilt költségekľe vonatko-
ző szabá|yokrólszóló 5512009. CX. 16.) IRM rendelet

5. Az utak foľgalomszabályozásáľó] és a kĺizúti jelzések e|he|yezé-
séről szóló 20ll984. (XII. 21.) KM rendelet

6. A kĺjzúti je|zotáb|ák megfervezésének, alka|mazásanak és elhe-
lyezésének kcjvetelményeiről szó|ő 8312004. (VI. 4.) GKM ľen-
delet

7. A ľendészeti feladatokat ellátó személyek és a segédfelügyelők
által alkalmazhatő kényszerítő eszközök igénylésének, átvétel-
ének és visszavételének szabá|yairő|, a térítés módjaról, a kény-
szerítő eszközĺjk típusaira, fajtáira és az a|ka|mazásukĺa, vala-
mint a jelentéstétel és a kivizsgálás rendjére vonatkoző rész|etes
szabályokĺő| sző|ő 86/20|2. (XII. 28.) BM ľendelet

8. a közterĹilet-felügyelet egyenruha ę||átásáről, a felügyelői jel-
vényről és szolgźůatĺ igazo|vtnyľól szóló 4611999. (xII. 8.) BM
ľendelet

9. a rendészeti feladatokat eIIátő személyek, valamint a fegyveľes
bizonsági őrök ruhazati ęI|átástra vonatkozó részletes szabá-
lyokról sző|ő7012012. (XII. 14.) BM rendelet

10. A köZteľület-feltigyelői intézkedések végrehajtásanak módjaról
és eszközeiről szóló 43ĺ|999.fl'I.26.) BM renđelet

11. Az egyes közúti közlekedési szabźiyoL<ra vonatkozó rendelkezé-
sek megsértésével kapcsolatos bírságolással ö,sszefiiggő hatósági
feladatokľól, a bíľságok kivetésének részletes szabályairól és a
bírságok felhasználásának rendjéről szőIő 42l201l. (Vn. 11.)

NFM rendelet
12. A közszolgźiati tisztviselők egyéni teljesítményéľtékeléséľől

szőIő |012013. (VI. 30.) K]M rendelet

Főváľosi kiizryűlési ľendelet:

3. Budapest fővaľos kozigazgatási teľtiletén a jfumuvel vźrakozźs
rendjének egységes kialakításaľó|, a vérakozás díjźlrő| és az
tizemképtelen járművek tĺĺrolásanak szabá|yozásáĺőI sző|ő
3012010. (VI. 04.) Főv. Kgy. rendelet

4. A fovarosi önkormányzattu|ajdonában áL|ő közterületek haszná-
Iatarő| sző|ő 3120|3. (III. 8.) Főv. Kgy. ľendelet

5. A Íbvaľosi zöldfeliileti rendszerbe tartoző zĺildteľiiletek és zöld-
feliiletek védelméről, haszná|atźr ő1, fenntaľtásĺĺľó 1 és fej le sztés é-

rő1szóló |012005. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet
6. A fĺĺvaľos köztisztaságárő| sző|ő 48lI994. (VIII. 1.) Főv. Kgy.

ľendelet
7. A fovaľosi helyi közutak kezelésének és tizemeltetésének szak-

mai szabźt|yafuő|, továbbá az iÍépítések, a kdzterĹiletet éľintő
közmu-, vasút- és egyéb építések és az útburkolat bontások sza-
bá|yozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet

8. Budapest ftĺvlĺľos közigazgatási terĹiletén a teherfoľgalom közle-
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kedésének szabá|yozásáról szóló 512013. (III. 8) Főv. Kgy. ľen-
delettel módosított 92l20I1. (XII. 30') Főv. Kgy. rendelet

Önkoľmányzati ľendeletek:

Józsefuáľos kozigazgatási terĹiletén a jármiĺvęl történő várakozás
hjegészitő, helyi szabályozásarő| sző|ő 4120|4. (III. 8.) önkor-
mźnyzati rendelettel módosított 26120|0. (vI. 1 8.) tinkoľmĺĺnyza-
ti rendelet
A Józsefuarosi onkoľmźnyzat tulajdonában lévő köĺeľületek
hasznźiatźról és haszná|atának rendjéről szőlő 49/2013. CXII.
12.) ĺlnkormźnyzati rendelettel módosított I8l20I3. (IV.24.) ön-
kormźnyzati rendelet
A józsefrláľosi zöldteľületek és zĺildfelületek védelméró|, hasz-
nźůatárő| sző|ó 57 l 2007. CX. 1 6. ) <inkoľm ány zati rendelet
A ktjzteľiileteken szeszesital fogyasztásának tiltásáról szóló
4611999. (XII. 1.) <inkoľmanyzati ľendelet
Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefüarosi onkormźnyzat
Képviselő-testĹiletének a Józsefuaľosi Közteľület-felügyeletről
sző|ő I9l2011. (N.08.) számú önkoľmányzati rendelete

3.ab) Az ĺigyosztáůyvezető áltat ryakorolt hatásktiriik (kĺadmányozás), a hatás.
kiir gyakoľlásának módj a

A kiadmanyozás és az aláírás rendjéről sző|ő hatá|yos jegyzői utasítás szerinti
hatáskĺĺrľel rendęlkezik.

3.ac) Az üryosztáł|yvezető feladatktiľei

7 . Az igyosztályvezető tervezi, szervezi, irarĺýtja és ellenőrzí az ugyosztźůy
munkáját;

8. E||ełtja az ugyosńá|y do\gozói tekintetében a jegyzó źL|ta| átrvházott
munkáltatói jogokat;

9. FelĹigyeli az ugyosztály iktatási és irattźlrozási tevékenységét;
10. A mindenkor hatályos belső normában fogla|tak a|apján gyakoľolja a ki-

admźnyozźlssal, valamint a kötelezettségvállalással, ltalvźnyozással, el-
lenjegyzéssel, teljesítésigazolással kapcsolatos jogköröket;

1l. Az ugyosztályt érintően gondoskođik a képviselő-testiiletilbizottsági e|ő-

terjesztések el-készítéséro|, a képviselő-testiileti/bizottsági döntések vég-
rehaj tás ĺáľó|, e|lenőr zi a v é gr ehajtást;

12. Részt yesz aképviselő-testiilet és az illetékes bizottságok ülésein;
13. Felelős aszo|gá|at hatékony és jogszenĺ ellátź.sáéÍt, az erck és eszkĺjzök

racionáli s a|ka|mazásáért;
14. Felelős az adatkezelési, titokvédelmi és iigykeze|ési szabźiyok betaľtásá-

ért és betaľtatásźÉrt;
15. Javaslatot tesz az á||omźtny juta|mazásara, fegyelmi felelősségľe vonásá-

ta"
t6. Folyamatosan éľtékeli a keľĹilet kĺjzbiztonsági, kĺiĺisztasági helyzetét,

javaslatot tesz a javitás éľdekében sziikséges intézkedések bevezetésére;

9.

10.

11.

r2.

13.
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17. Rendszeresen ellenőrzi a jáľmiĺvek és mĺĺszaki/technikai eszkozok źú|a-

potát, intézkedik a javitásra, kezdeményezi a szfüséges fejlesztéseket;

3.ad) A helyettesítés rendj e és az ezek|lę'z tartoző felelősségi szabályok

Azigyosztá|yvezetóttaľtóstávollétébenazá|ta|źnosoperatívügyosztlĺlyvezető-
helyettes, az źitalźnos opeľatív ügyo sztályv ezető -he|y ettes távollétében a kozte-
ľĺil et- feliigyl eti ügyo s ztáIyv ezető helyette s íti.

Tartós távollétnek uęgy napot meghaladó távollét tekintendő.

A helyettesítést ellátó személy a helyettesítés során tett intézkedésekéľt ugyano-
lyan felelősséggel tartozik, miĺt az tigyosztályvezető.

3. b) Ügyos ztálryv ezető.helyettesek:

Azigyosztá|yvezeto feladatellátását ügyosztźůyvezetó-helyettesek segítik, támogatjak.

3.b/1) Az á,JrtalLános operatív üryosztályvezető-helyettes

Az áItalános operatív iigyosĺályvezető-helyettes az ügyosztá|yvezető általĺĺnos helyet.
tese. Ügyosztźiyvezető-helyettes azugyosztźiyvezetorc vonatkozó noľmák a|apjźn, az
ügyosztályvezetőközvetlenaláľendeltségében|átjaelfeladatait.

Feladatkĺire az ügyosztéiyvezeto távollétében megęgyezik az iigyosztályvezető fe|a-

datköľével, amelyet távollétében ĺinállóan, egyébként az ügyosztźúyvezető által meg-
hatźttozott munkamegosztás szerint |át eI.

F'eladata kĺiliintisen:

1. Kĺjzvetlenü| iranyitja a gépjármti elszállítással foglalkozó kdzterĹilet-
feliigyelőt,

2. KözvetlenĹi| fuźnyítja, feltigyeli a kózteľĹileti téľfigyelő ľendszer üzemelteté-
sével és miĺkĺidésével kapcsolatos feladatokat,

3. A téľfigyelő rendszer miĺködéséhez szükséges mértékben egyĹittműködik'
kapcsolato t tart a rendőľséggel,

4. Felügyeli a téľf,rgyelo diszpécseri feladatokat ellátó közteľiilet-feliigyelő
szolgálatellátását,

5. Rendszeresen e||enórzi a t&ťĺgyelő ľendszer és az ahhoz tartoző musza-
ki/technikai eszközĺik źi|apotát, intézkedik a javításra, kezdeményezí a szllk-
séges fejlesztéseket.

6. Feliigyeli és irányítja aklzigazgatásitérfigyelő munkáját, figyelemmelkíséľi
a jog- és szakszeľÍi működését, valamint a benne ta|á|hatő technikai eszkö-
zök miikö dőkép e s s é gé t, a|ka|mazhatő ságźĺŕ'.
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3.b 12) A közteľület.felĺigyeletĺ ügyosztáiyvezető-helyettes:

A közterĹilet-ťeltigyeleti ügyosztétlyvezető-helyettes az ijgyosztźiyvezeto szakmai lre-

lyettese. Ügyosztályvezető-helyettes az iigyosztályvezetore vonatkozó noľmák aLapján,
az ld;gy osztá|yv ezető kĺizvetlen alĺírendeltségében látja e| feladatait.

Feladatköre az igyosztźiyvezetó és az általĺĺnos opeľatív tigyosztályvezető.helyettes
távollétébęu rrlęBęByęzik zrz ügyosztályvezętti fęladatkörével, alrrelyet távollétében
önállóan' egyébként az igyosztá|yvezetó által meghatáĺozott munkamegosztás szeľint
|át eI.

Feladata kĺiltiniisen:

l. hźnyítja, felügyeli és ellenőrzi a napi szolgá|at irźlnyítźséxal megbizott szol-
gá|atirźnyítókat, közteriilet-feltigyelőket, valamint a lakossági bej elentések-
kel, illetve az intézkedésekkel szemben benyujtott panaszok feldolgozásara
kij elölt közteľület-felügyelőt.

2, Felelős a havi szolgźtlattervezetjogszabályban meghatiĺľozotthatźlridőre tĺjr-
ténő elkészítéséért, a napi szo|gáIat szewezéséért, aváItozások kezelésééľt.

3. Feladata a munkavégzésre vonatkozó kimutatások hataridőľe töľténő elkészĹ
tése.

4, Felelős a személyre szabott, egyéni feladat meghatźrozásra irĺĺnyu|ő e|igazí-
tások tarta|máért és végrehajtásáért, a beszámoltatások szakszeruvégľehajtźr
sáéľt,annaka|apjána jövőbenifeladatokmeghatźtrozásáért.

5. Tervezi az ćilomźny éves szabadsźąát, engedéIyezi a szabadság kérelmeket,
szükség esetén é1 a munká|tatő szabadság kiadásaľa vonatkozó _ törvényben
meghattr ozott _ j o gával ;

6. E||eĺórzi a közteľület-felügyelők á|ta| készített írásos dokumentumokat, fel-
jelentéseket' jegyzőkonyveket, bírságokat, indokolt esetben felülvizsgálja
azokat;

7. Kivizsgálja az intézkedéssel szembeni panaszokat, a kényszeńtó eszkoz
hasznźtlatá1 illetve a szemé|yes szabadságot korlátoző intézkedéseket, jog-
szabźtlybanmeghatérozottesetekbentovábbítjaaľenđőrségre;

8. Rendszeľesen ellenőrzi a jármtĺvek és műszaki/technikai eszktizök állapotźú,
intézkedik a javításra, kezdeményezi a sziikséges fejlesztéseket;

3.c) Szolgálatirńnyítőz

A szoLgźilathányító azigyosztźt|yvezető és az tigyosztá|yvezető-helyettesek alĺáľendelt-
ségében látja e| feladatait, közvetlenü| irányítja a ktiĺeľület-felügyelők napi szo|gá|a-
tźLt.

F'eladata küliintisen:

1. a ktizteľĹilet-felügyelet teljes személyi źtllomźnya tekintetében a szo|gá|at
tervezési- szervezési feladatok végľehajtásą

2. a szerv ezet ideiglenes szo|gá|ati feladatainak megszerv ezése,
3. a célfeladatok teljesítéséhez szfüséges szolgá|at szęwezési feladatok végre-

hajtása,
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4. Hajtsa végľe a szoIgźiatbavezényelt kĺlzteľtilet-felügyelők eligazítását,
5 . E||enőnzze a me gj elent létszźlmot, nlhźaatot, felszerelé st, szo| gáLati az ono s í-

tőt'igazolványt,
6. Adja ki a kĺjzteľület-felügyelők részére a szo|gá|at e||źtź.sźůloz sziikséges

technikai eszközöket, felszereléseket, okmányokat,
7.HatźttozzamegakozteľĹilet-felügyelőrészérea jźrorűtirźlnyt, jźlrorkoruetet,

8. Ismeľtesse az i||etékességi tertilet általanos szabályséľtési, kiłtĺisztaságí
hely zetét, a lakossági panaszokat,

9. Hatátozzon meg világos és elérhető célokat, az e|igazitáson a kdzteľület.
felügyelők javaslata a|apjźn is hatźttozza meg az eIvégzendő feladatokat, a

kiilön ellenőrizendő helyeket,
10. Ismeľtesse és bocsássa rendelkezésre a feladatok e||átását segítő feltételeket'

információkat, okmányokat, eszkö zöket,
l1. Intézkeďjen az ügyosztályvezeto és helyettesein által meghatźlrozott felada-

tok, célok kdzterĹilet-feltigyelők általi végľehajtására,
|Z.F,llenőrizze aszolgá|atbanlévő közterület-felügyelők feladat végrehajtźsát,
l3. Engedé|yezze a koaerület-felügyelők munkakdzi sťtinetre töľténő bevonulá-

sát,
14. Szfüség esetén nyújtson segítséget a felĹigyelői intézkedések jog- és szaksze.

ľĺĺ végrehajtásíhoz,
15. Kíséľje figyelemmel a szo|gá\at és a feladatok alakulását. Szfüség esetén in-

tézkedjen az erók, eszközök átcsopoľtosításľól, ĺjsszevonásaról, melyet je-
lentsen a kĺjzvetlen vezetőjének,

16. A szolgźiatfeladatainak közteľületen tĺjľténő irźnyitása, kooľdinálása,
|7. Szolgźiata soľĺĺn a feladatok sikeres elvégzése éľdekében a sziikséges méľté-

kig folyamatosan mfüödjön egyĹitt avezetoivel, a Rendőrség és Polgárőrség
munkatársaival.

18. Ellenőrizze a diszpécseľi szolgáIatot ellátókat, sztikség esetén segítse a mun-
kájukat.

19. Hajtsa végľe a kdzteľiilet-felügyelők szolgźt|atvégi beszĺĺmo|tatását.
20. Abeszźtmoltatźls keľetében e|Ienőńzze vissza a kiadott feladatok végľehajtá-

sát, a meghatźrozott célok megvalósulását.
21.Yegye źÍ és revíziőzza a közteľĹilet-felügyelők á|ta| végrehajtott intézkedé-

sekľől készített feljelentéseket, iratokat. Szfüség és lehetőség esetén kiegé-
szítésľe, hiánypótlás ra adja vissza.

ZŻ.YéteIezze vissza a köĺeľĹilet-felügyelők részéľe kiadott technikai eszkozo-
ket, felszereléseket, okmĺĺnyokat.

23. Tĺiltse ki, illetve folyamatosan vezesse a szolgźtlati okmanyokat, statisztiká-
kat.

3.d) Az asszisztens:

AzligyosztáIyvezeÍő közvetlen alarendeltségében végzi atitkĺĺľsági adminisztrációt.

Feladata kültintisen:

1. Érkezteti és szígná|ásľa előkészíti a beérkezo postát.
2. Áweteti aszignźůtiratokat, vezetiés figyelemmel kíséri a hatĺĺľidőket.
3 . P ostźaza a kiadmány ozásr a kerĹilő ir atokat, előkészíti az irattźrozásr a.
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3.e)

Kooľdinálj a avezető és az źt|Iomány, illetve az ti|arlpolgáľok, a társszervek
és egyéb személyek közti kommunikációt, szervezi a sziikséges megbeszé-
léseket, tigyfelfogadást, időpontokat egyeztet és taľt nyilván.
Elvégzi az źi|omźny tájékoztatásával kapcsolatos feladatokat (pi.: szabá-
lyozók ismertetése, oktatandó noľmfü, kivonatok elosztása, tudomrĺsul vé-
tel' igazoltatása.

A kiizteľület.felüryelő:

Feladatait az ugyosztźiyvezető szakmai feladatellátására vonatkoző, 3.aa)
pontban meghatźrozott jogszabályok a|apján hivatalos személyként az eligazi-
táson me ghatár o zottak szerint látj a e|.

Feladata kĺiltinösen:

1. a köĺeriiletek jogszenĺ haszná|atźnak, a közteriileten folýatott engedély-
hez, illetve útkezelői hozzájáruIáshoz kötĺitt tevékenység szabá|yszenĺségé-
nek ellenőrzése;

2. a közterület rendjére és tisztaságĺĺľa vonatkoző jogszabźůy áIta| tiltott tevé-
kenység megelőzése, megakađéiyozźsa, megszakitźlsa, megsziintetése, il-
letve szankcionálása;

3. közremiĺködés a közteriIet, az épített és a teľmészeti környezet védelmé-
ben;

4. kĺjzľeműködés a taľsadalmi biĺnmegelőzési fe|adatok megvalósításában, a
közbiztons ág és aközrend védelmében;

5. kĺjzľeműkö dés az önkoľmanyzati vagyonvédelmében;
6. közremfüödés a kĺiztisztasźtgravonatkozó jogszabá|yok végĺehajtásának el-

lenőrzésében;
7 . közremfüĺidés állategészségiigyi és ebľendés zeti fe|adatok ellátásában;
8. a mozgásábankor|źúozott személy paľkolási igazo|vźny jogszenĺ haszná|a-

tának és biľtoklásának az ellenőrzése.

A szabályséľtési és közigazgatási ĺiryintéző :

Keze|i a közteľület-feltigyelők által kezdemény ezett intézkedéseket.

Feladata küliiniisen:

1. Az ügyirat végállapotba he|yezéséig az ugyfeldolgozó ľendszeľ segítségé-

vel cinállóan e|végzi az iggye| kapcsolatos adatkezelési, továbbítási és

egyéb feladatokat.
Elvégzi a rá szignźit panaszok, beadványok kezelését , végrehajtja a
hozzájllk rendelt munkafo lyamatokat.
Figyelemmel kíséri ahatźľ:rdíSket, intézkedik a hatĺáľidőhtiz kĺltött, jogsza-

b źůyb an elő íľt kĺjvetk ezményr e (felj elentés, behaj tás, stb. )
Elvégzi az tigyekkel kapcsolatos adminis ztratív teendőket.
Itattźrozzaésselejtezésreelőkészítiavégźt||apotuügyiľatokat.

4.

5.

2.
aJ.

4.

5.
6.

3.Đ
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3.g) Segédfelüryelő:

A hivatalos személy trámogatojaként segíti a közteľĹilet-felügyelő munkáját. A segédfe-
liigyelő önálló intézkedési jogosultsággal nem rendelkezik, munkáját kizźrő|ag akoz-
terĹilt-felügyelő jelenlétében és utasítása szerint végezheti.

Feladata kültĺntisen:

l. A közterĹilet-felügyelő döntése a|apján fizikai értelemben fel- és leszereli
az elindulást gátló eszkozt.

2. Szo|gáIata ellátása során v ezeti a szo|gá|ati gépj áľművet.
3, Aziĺtézkedéssel éľintett személy igényének megfelelően átreszi a keľékbi-

lincs alkalmazási dfiat és a vonatkoző normźtban foglaltak szerint keze|i an..

3.h) A helyettesítés rendj e és az eze|<hez tartoző felelősségi szabályok

A szolgálatirányítók, közterület-felügyelők, a szabá|ysértési ésközigazgatási ügyinté-
zok,vaIatlint a segédfeltigyelők azonos munkakörben egymást helyettesítik.
Az asszisztenst a szabálysértési éskozigazgatási ügyintézókkozu| kijeliilt személy he-

lyettesíti.

4.) Az tĺevosztály munkarendie

4.a)

AzugyosztáLyvezetó és az tigyosztáiyvezető.helyettesek, az asszisztens, szabźůysértési és köz-
igazgatźsi ugyintéző rendes hivatali munkarendben teljesítik munkaidejiiket az a|ábbiak sze-
rint:

hétfő: 08.00-18.00 óráig

kedd: 08.00-16.00 óráig

szerda: 08.00-16.30 őráig

csütöľtök: 08.00-16.00 óráig

péntek: 08.00-13.30 őrźig

4.b)

A Kĺizteľiilet-feltigyeleti Ügyosztźiy tźrsadalmi közszfüségletet kielégítő szolgálatteljesítési
tevékenységére tekintettel' ľendeltetése folytan munkasziineti napon is működik. A munkaidő-
beosztás _ a szolgálat ellátási feladatok figyelembe vételével _ hivatali és folyamatos (meg-

szakitźsnélküli)munkaľendbenkerülmeghatározásra.

A kdzterĺilet-felügyelo, szolgźĺ|atiráĺyítő és a segédfeliigyelő általánostól eltérő munkaľend-
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ben, két havi munkaidőkeretben teljesíti munkaidejét.
A munkaidő beosztástrakóniszlviselők ęsetében akozszo|gélati tĺsztlłiselőkľől szőIő 201I.
évi CXCIX. törvény rendelkezéseit, munkavállalók esetében a munka törvénykĺinyvéről szóló
2012. évi I. tĺlrvény renđelkezéseit kellalkalmazni.

A szolgálattewezetet (munkaiđőkeret) egy hónapra előľe, minden hónap 20-ig a kijelĺilt szol-
gá|atfuányitó készíti eI és az iigyosztályvezetőhagyja jővá.
A lcdolguzutt rrrurlkaidő nyilvrĺrrtaľtása és ellenőľzése céljából az tigyosztály jelenléti naplót
vezet. A jelenléti naplóban fet kell tiintetni a munkába állas és a munkábóI tź.ľozás pontos
idejét. A jelenléti napló vezetéséért aszolgtiatirányítő a felelős.

Azigyosztźiy do\gozói a Közteľület-felügyeleti Ügyosztály részére kijeliilt épiiletben a mun-
kaidőn ti:/. azügyosztályvezető engeđélyével taľtózkodhatnak'
A munkahelyéľől önhibájan kíviil Ĺĺvol tartózkodó dolgozó az akadá|yoztatás okĺĺľól haladék-
talanulkötelesazugyosztáIyvezetőtéľtesíteni.
A betegségről szóló orvosi igazo|ást a dolgoző munkába á||ása első napjrán köteles a közvetlen
vezetojéĺek átadni. Az źfiadás e|őtt az utolsó munkába töltött nap időpontj át az ĺjgyosŻrźiyve-
zętőnek atźlppéĺues lapon le kell igazolrua.

5.) Az üeyosztálv ĺigvfélfoeadási ľendie

Ügyfelfogadás ideje: Hétfőtől péntekig 08:00 és 16:00 óľa között
Ügyfélfogadás helye: 1084 Budapest, Német v I7-79.

6.) Eľtekezletek rendie

Az igyosztá|yvezeto naponta e|igazítja az ugyosztźt|yvezeto-helyettest, felévente egy-
szer pedig állomanygytĺlést taľt.

A kĺlzteľĹilet-felügyelők részére az igyosztźiyvezető, az igyosztźiyvezető-helyettes
vagy a szo|gáIatirźnyítő szoLgźlatot mege|őzően e|igazítźlst, bevonuláskor beszámolta-
tást1'art.

7.) Külső kapcsolattaľtás

Az ugyosztá|y dollgozőit az állampolgarokkal, az önkoľmźnyzati és más kĹilső szeľ-
vekkel, intézményekkel és gazdasági tráľsaságokkal való kapcsolattaľtásban a kulturált,
hatékony, gyors ügyintézésre való törekvés, valamint a segítő szźtndék kell, hogy jel-
lemezze.

A hivatali dolgozók külső kapcsolattaľtásanak körét és rendjét _ ideértve a képviselő-
testiilettel, abizottságokkal való kapcso|attartást is _ a jegyző á|Iapítja meg és uigy-
o sztá|y ügyrendj éb en, i l letve a munkaköri leíľás okb an szabá|y ozza.

Az igyosztá|yvezető feladatkörében eljĺĺľva közvetlen kapcsolatban állhat az önkor-
mźnyzat iĺtézményeivel, gazdasági trĺľsaságaiva|. Ennek során jogszabá|yban, önkoľ-
mźnyzatihatáĺozatbart' munkáltatói đĺintésben meghatfuozott adatszo|gá|tatást kérhet
és adhat.
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Az el|en(Lrzésre jogosult felügyeleti és külső szervekkel, a jegyző és a polgáľmester
tĄa a kapcsolatot, illetve esetenként dönt a kapcsolattaľtó személyéről'

8.) Záró ľendelkezések

Jelen tigyrend a Budapest Fővĺáľos VIII. keľĹilet Józsefuarosi Önkoľmźnyzat Képvise-
lő-tcstiilctc őIta|f48lf0|4.(I2.04.) szómú hataľozottal elfogadott, a Budapost Fővĺíros
VIII. keľtilet Józsefuárosi Polgáľmesteri Hivata| Szewezeti és Mfüödési Szabźiyzatá-
nak 1. szźlmífiiggeléke.

A szervezeti egység aktua|izá|t tigyľendjét az abbaĺl szfüségessé vtůt vźitoztatást ko-
vető 60 napon belül csatolni köteles a fiiggelékhez.

Jelen tigyrend 2015. januaľ l-jén lép hatáIyba.

Budapest, 20|4. decembeľ ......

Ugyosztźiyvezető

A KözterĹilet.feltigyeleti Ügyosztáty ügyrendjét jóvahagyom:

Danada-Rimrĺn Edina
jegyzo
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A P olgórmesteri Hivatal SZMSZ-ének 2. sz. függeléke : s zabályzatok j e gĺlzéke

Josszabálvĺ előírás Szabá|vzat témakiiľe Szabáivzat neve

AlapszabáNzatok

Aht. 10.$ (s)

A. szewezeti egységekre vonatkozó ľészletes
szabáLyokat a szervezeti egységek ügyrendje
rösziti.

A szew ezeti egységek ügyrend-
iei

Minő sé siránvítási rendsz er szabá|y ozása
Minőségiľanyítási kézik<ĺnyv és
fiisselékei

Műkiidés éhez kan csolódó nénzü svi kĺhatás ű szab ńlv zatok

Aht. 10.$ (5), Avr.
13.$(2) a)

teĺ.ĺĺezé.ą

A költségvetési koncepció ké-
szítésével, a tar gyévi ktlltségve-
tés tervezésével, a kĺiltségvetési
rendelet módosításával kapcso-
lato s feladatok szabély zata

gazđá|kodás - kiilö'nös tekintettel kötvál, utalvá.
nvozás

Po l gáľmest eri-j e gy zt5i kö zö s
utasítás - 4 |20I4.(XI.I7 .\

ellenőrzés, adatszolgáItatás

beszámolás

A Józsefuarosi onkormányzat
által felügyelt költségvetési
szervek beszĺmolóival kapcso-
latos szabályzata

Ávr. l3.(2). b)
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljarás-
ľend

Közbeszerzési és beszerzési
Szabźůyzat

Ávľ. l3.(2). c)

belft'ldi és kiilft'lđi kiktildetések elrendelésével
és lebonyol ítt.ľ'źx a|, elszámolásával kapcsolatos
kérdések

Nemzetközi szabźůyzat

Avr. 13.(2)" d)
űIy ag- és eszközgazdálkodás szímviteli politĹ
kában nem szabál v ozott kérdések

Anyag és eszközg azdá|kodási
szabźiyzat

Avľ. 13.(2). e)
reprezentźrcióskiadásokfelosztását,azokteljesí-
tésének és elsziĺmolásának szabáIvai

Repľezentációs kiadások sza-
bźivzata

Avr. 13.(2). fl
gépj árművek igénybevételének és használatĺának
ľendiét'

Pol gĺĺľme st en.j egy zoi közö s

utasítás 3 l20I 4.(XII.I9.)

Avr. 13.(2). e) vezetékes és rádiótelefonok hasznźilata
Vezetékes és rádiótelefonok
hasznźiata

Aw. 13.(2)" h)

k<ĺzéľdekű adatok megismeľésére iľányuló ké-
ľelmek intézésének' továbbá a kötelezően kozzé-
te endő adatok nyilváno s s źnr a hozata|Lának ľendi e

AE-06 Közéľdekű adatkérés
teliesítése

A belső kontľollľendszeľműktidtetéséhez kapcsoló d ő szabá|y zat

BKľ.6.6(4)
AköltségvetésiszeľvszabáIýa|arlságokkeze|é-
sének eliarásľendie

ME- 3 6 S zab á|ýa|ans ágok keze-
lési rendie

BKr.7.ô(1)
A költségvetési szerv vezetője köteles kockázat-
kezelési rendszert működtetni.

ME-37 Kockazatke zęLési eljźtrá-
si ľend

BKľ. 17.6í1)
A belső ellenőrzési tevékenysé g szabźůyozási
rendie Belső Ellenőľzési Kéziktinw



BKr. 3.$,6.$

Blcr.3s I0..€

KÓk s é gveté s i s zerv miÍlö dé s i fo lyamatainak

nyomvonala

Ny o mo nĺcöv e t é s r e nds z e r éne k e gł s é ge s s z er lrp -

zetbe foslalása

Ellenőrzési nyomvonal

Monitoľins stratésią

Számvitelhez kapcsolódĺí szabálv zatok

Szt. 14.Q (3)

A Szt. törvényben rögzitett alopelvek, éľtékelési
előírások a|apjan ki kell alakítani és íľásba kell
foglalni a gazdéikodó adottságainak, kĺiľĹilmé-
nyeinek leginkább megfelelő - a törvény végre-
haj tásának mód szereit, e s zk<i zeit me ghatát oző -
számviteli politikát. Számvitęli Politika

Szt. 14.$ (s)
Az eszkozok és a foľrások leltĺáľkészítési és leltá-
rozási szabźiyozźsa

Le|tźÍkészítési és le|tźr ozási
szabá|vzat

Szt. 14.e (5)
Äo acolzł\ziil. Äo o f^-Ác^|. Ä.łÄl.alÁci c-ąlr.Álĺĺnz,5-l LL vĐawLvl\ vo 4 IvI! gJvl\ vt lvrwrv9r oLgvgL f vLe

sa

E ąz1t łiz ii|r ác fnnácnlu étét al áąi

szabá|vzata

Szt. 14.$ (5)
onkĺĺltségs zámitás rendj ére vonatkozó belső
szabá|vozás onkĺl ltsé s s zámitási szabáLv zat

Szt. 14.S (5) P énzkezelés szab á|v ozása
Pénz-és Ertékkezelési szabály-
zat

Szt. 161.6 (l)
A könyvezetés és beszámolás készítésének biz-
tosítása Számlaĺend

Szt. Felesle ses vasvontáľsvakról

Felesleges vagyontĺĺľgyak hasz-
nosításiĺnak, selejtezésének sza-
bá|vzata

Műkö déshez szükséses további szabá|vzatok
1995. évi LXVI. Tv. 10.$
(l) Iratkezelés Iratkeze l és i szabáIv zat
20||. évi CXCIX.6.$
(19)

A hivatal foglalkoztatottaira vonatkoző szabáLy-
zat Közszo|sá|atiSzabá|yzat
Infoľmatikai ľendszerek hasznáIata Infoľmati k ai S zabáIv zat

P áIy azatok előkészíté sével, vé grehaj tas ával kap -

csolatos szabá|vozás Pá|yazati szabá|yzat

Normatíva igénylésének, felhasználásának és
ellenőľzéséről szóló szabźův ozás

Az önkorm źny zati fenntaľtású
intézmények normatíva igénylé-
sének, fe|hasznáiásrĺnak és elle-
nőrzésének rendiéľől

1993. évi XCIII.tV. 2.ô. Munkavédelemmel kapcsolato s szabáIv ozás Munkavéde |mí szab á|v zat
1996. évi )ooil. Tv. 19.6 Tűzvédelemmel kaocsolat os szabźiyozás Tűzvédelmi szabáIvzat

|999. évi XLII. Tv. 4/AQ Nemdohrínvzók védelmérő l sző|ő szab á|v o zás
Nemdohrín yzők v éde|méről szó-
|ő szabźlvzat

Teľvek

2003. évi C)o(V.tv. Esélyegyenlőségi teľv
Helyi Esélyegyenlőségi Pľog-
ram



Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének 3. sz. ftggelélrc: az onkornlányzat banlĺszámla-
számai

A B C

PÉNZINTÉznr NEvE BANKSZÁMLASZÁM
IBAN SZAM

(ha van)

I

Költségvetési elszámolási számla
14100309-1 02t3949-

01000006

HU14100309-

t02t3949-

01000006

2.

Egyéb bevételek beszedési száĺria
14100309-t 02t3949-

02000009

HÍJ2|14100309-

10213949-

02000009

ĄJ.

Gépj áľműadó beszedés i szám|a
14100309-1 0213949-

03000002

HU6314100309-

10213949-

03000002

4.

Letéti számIa
14100309-1 0213949-

04000005

r1u2914100309-

10213949-

0400000s

3 Allami hozzáj aru|ások számla
14100309-1 0213949-
05000008

HrJ92r4r00309-

10213949-

05000008

4 Béľlakások éľtékesítése szźllĺr:la
14100309-1 0213949-
06000001

1fu3714100309-

10213949-

06000001

7.

Vegyes elkiilönített szám|a
14100309-1 0213949-

08000007

HU6614100309-

10213949-

08000007

8.

Köztertilet bírság elkĹilönített szźtmIa
14100309-1 0213949-

09000000

HUl114100309-

10213949-

09000000

9.

Munkapro gľam elkĹilönít ett szźĺĺ:/ra
14100309-1 0213949-

10000004

r1u4714100309-

10213949-

10000004

10.

Kisfalu Kft bérbevételeinek

elsz.vegyes elkülönített szźm:Ja

14100309-1 0213949-

1 1000007

HU1314100309-

10213949-

a
J



I 1000007

11.

Bírság szźmilla
14100309-1 0213949-

14000006

HU8414100309-

10213949-

14000006

12.

Késedelmi pótlék szźlľrl/'a
r4100309-1 0213949-

r5000009

HU5014100309-

10213949-

15000009

13.

Építményadő szźlm|a
14100309-1 0213949-

16000002

1fu9214100309-

10213949-

r6000002

14.

Telekadó szám|a
14100309-1 0213949-

17000005

HU5814100309-

10213949-

1700000s

15.

Idegen bevételek elszámolási szla
14100309-1 0213949-
19000001

HU6614100309-

10213949-

19000001

16.

ĺllaff,iga,gatási e|j át ási il leték be sze -

dési szĺmla
14100309-1 0213949-
23000004

HU76t4r00309-

10213949-

23000004

17.

Ánop-:.'q.. 1/8-2008-00 1 8. elk. szla
14100309-1 0213909-

01000008

HU8414100309-

10213909-

01000008

18.

Kompetenciafejl. Józsefu. elk. szla
14100309-1 0213909-

02000001

HU2914100309-

r0213909-

02000001

t9.

TÁMoP-3 .3.2-08 l | -200 8-002. szla
14100309-10213909-

03000004

H',U92r4100309-

10213909-

03000004

20.

Magdolna II. program elkiilönített szla
14100309-1 0213949-

45000002

HU97t4100309-

10213949-

45000002

2t.

Európa Belviĺľosa pľoglam KMOP-

5.2.218-2008-00 1 5 szla

14100309-t 0213909-

05000000

HU0314100309-

10213909-

05000000

4



22.

KEOP-S.3. 0 I N 09 -2009-00 1 5 szla
14100309-1 0213909-

06000003

HU66r4100309-

10213909-

06000003

23.

Bölcsődeépítés Józsefuárosban

KMOP-4.5 .f .-09-2009 -0023 elk. szla.

14100309-t 0213909-

07000006

11U3214100309-

10213909-

07000006

24.

Magdolna III. program 14100000-l 0213949-

60000009

HU9314100000-

10213949-

60000009

25.

rÁľĺop 5.6. 1C-1 | l I-20I|-

0002 PÁLvAzlľ
14100000-1 0213949-

62000005

HU0414100000

10213949

62000005



A kihirdetés módja: kifiiggesztés
A kihirdetés napja:

az előterjesztés 4. sz. melléklete

Danada-Rimán Edina
jegyző

Budapest Fővál.os VIII. keľiile1 Józsefváľrlsi onku rn:ányzat Képviseliĺ.1es1iile1élrek
... 120|5. GI...) iinkormányzati ľendelete

a Képviselő-testiilet és Szeľvei Szeľvezeti és Műktidési Szabályzatáróiszó'.lLő3612014.
(xI.06.) tinko ľmányzati ren delet módos ításá.ľ ő|

Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete az
Alapt<irvény 32. cikk (2) bekezdésébe meghatározott eľedeti jogalkotói hatáskĺjrében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatarozottfe|adatkriľében eljáľva aza|ábbi
Szervezeti és Működési Szabźt|yzatot alkotja meg:

1.$ A Képviselő-testület és Szeľvei Szeľvezeti és Mfüĺjdési Szabá|yzatźrő| szó|ő 3612014.
(XI.06.) önkormányzati reĺde|et (a továbbiakban: Rendelet) 2.$-a a következő n) ponttal
egésziilki:

I E r endel et aI knlmazás áb an : J

,,n)tájékonatő: a 17.$-ban foglaltak kivételével az adontést nem igénylő önkoľmĺĺnyzati tigyet
érintő íľásbeli dokumentum, amelynek benyujtásźta, táĺgya|ásara az 5.$ (4) bekezdésében
foglaltak kivételével az előterjesńéste vonatkozó ľendelkezések az irányadőak.',

2.s A Rendelet a következő l5lA.$-al egészĹil ki:

n'lslA.s (1) Az önkormányzati képviselő és a bizottság külsős tagsa a polgáľmesteľtől e $-ban
foglaltak szeľint igényelhetik önkormĺányzati ügyekben a képviselői munkájukhoz szükséges
tájékoztatást.

Q) Az önkoľmányzati képviselő és a bizottság külsős tagsaa jegyzőn keresztiilkérelmezheti a
pol gáľmeste rtő| az ( 1 ) b ekezdé sb en me ghatár ozott adatokat

(3) A jegyző a kérelmet késlekedés nélkül továbbítja a polgármesteľ ľészéľe, aki a jegyzőn
keľesztiil biztosítj a az iratokba való betekintést 3 munkanapon belül.''

3.$ A Rendelet 45.$-a helybe a kĺjvetkező rendelkezés lép:

,,(1) A helyi nemzetiségi ĺinkoľmányzatok a polgĺĺľmesteľnek küldhetik meg javaslataikat és
kezdeményezéseiket, melyeket a polgáľmester terjeszt elő a Képviselő-tęstület elé.

(2) 
^ 

helyi nemzetiségi cinkoľmĺínyzatokat a nemzetiségi kĺizügyeket érintő előterjesztések
esetén véleményezési jog illeti meg azza|, hogy véleményfüet legkésőbb a képviselő-testületi
iilés előtt három nappal a polgármester részére megküldik.

(3) Amennyiben jogszabét|y anemzetiségi kollektív nyelvhaszná|atta|, oktatással, neveléssel,
hagyományápolással és kultuľával, a helyi nemzetiségi sajtóval, az esé|yegyenlőséggel,
tarsadalmi felzźtrkőnatássa| és a szociális ellátás kérdésk<iľében a helyi nemzetiségi
önkoľmányzatok tészére véIeményezési vagy egyetértési jogot biztosit, úgy e nyíIatkozat



megtételére a vonatkozó j ogszabályokban foglalt hataľidők vonatkoznak.

() Az Önkoľmányzat a helyi nemzetiségi önkormányzato|d<a\ megkĺitött megállapodás útj'án

teljesíti, a nemzetíségek jogairóI szóló t<jrvény álta| előírt műkodési és feladatellátási
feltételeket, melyek tĺlbbek között a következőek:

a) a helyisé ghasznźůat,

b) a helyi nemzetiségi ĺinkoľmányzat mfüödésének személyi és taľgyi feltételei, a
nyilvantaľt ásí, iratkezelési, sokszorosítási, postiĺzási feladatok és költségek,

c) u onkormĺĺnyzat és a helyi nemzetiségi cinkormĺányzat költségvetésével kapcsolatos
egyĹittmfüödési ktitelezettségek,

d) a helyi nemzetiségi cinkoľmányzat kötelezettségvállalási szabźiyai és az onkoľmányzat
azokkal kapcsolato san feladatai,

^\ ^ L^ĺ-': -^^-^+i^A-: x.l.^*á.,,-^+ ^ł,,vł,LÄoi €ol+Ä+aloinol. áą łqzĺ1á1ltar7ÁęĄnat eliáľÁci és9) ą llęL! I llC;lllzs;uĎE'ěl \,ln\,lllląlJźcl u|lr^vuvĐl lvllvlvlvlllvl\ vo ó%Vu!\

dokumentációs szabályai, az ezekkel kapcsolatos adatszolgźt\tatási feladatok, szabáLyok és

felelősségi kĺirĺik.''

4.s A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

5.$ A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

6.$ A Renđelet 4. melléklete helyébe e ľendelet 3. melléklete lép.

7.$Ez a rendelet 2015. maľcius 1-jén lép hatźiyba és a hatályba lépését követő napon hatá|yźt

veszti.

Budapest 2015. februríľ ...

Danada-Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármesteľ



l ' melléklet a . ...l20I5. (...) onkormányzati rendelethez
A PoLGÁRMESTERI HIVATAL BELSo SZERVEZETI TAcozonÁsa,

MI.INKARENDJE,
VALAMINT AZ ÜcyrÉr,ľocADÁs RE,NDJE

1. A PoLGÁRMESTERI HIVATAL MUNKARENDJE
a)

hétfő: 08.00-18.00 óráig

kedd: 08.00-16.00 óráig

szerda: 08.00-16.30 óľáig

csütörtök: 08.00-16.00óráig

péntek: 08.00-i3.30 óľáig

b)

A Közteľiilet-felügyeleti Ügyosztály tĺíľsadalmi közsztikségletet kielégítő szolgálatteljesítési
tevékenységéľe tekintettel, rendeltetése folytán munkasztineti napon is műkodik. A munkaidő-
beosztás _ a szo\gáIat ellátási feladatok figyelembe vételével _ hivatali és folyamatos (megszakítás
nélktili)munkaľendbenkeľülmeghatźtrozásra.

2. A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFoGADÁSI RENDJE

2.1 . A Polgáľmesteri Hivatal általános ügyfélfogadási rendj e :

A Hatósági Ügyosaály Anyakönyvi Iroda újszülött anyakcinyvezése, valamint haláleset
anyakönyvezése esetén munkaidőbenaz általános tigyfélfogadási renden kíviilis fogad tigyfeleket.

2.2. HumánszolgáItatásíÜgyosztály TÁMPONT Infoľmációs Szolgálat ügyfelfogadási ľendje:

hétfő:

szerda:

péntek:

hétfő:

kedd:

szetđa..

csiitöľtök:

péntek:

13.30-18.00 ónáig

08.l5-16.30 óráig

08.15-11.30 óľáig

08.15-l8.00 óráig

08.15-16.00 óráig

08.15-16.30 óľáig

08.15-16.00 őrźtig

08.15-13.30 óráig



2.3. KöaerĹilet-felügyeleti Ügyosztály Ĺigyfélfogadási rendje:

hétfo: 08.00-16.00 óráig

kedd: 08.00-16.00 őráig

szeľda: 08.00-16.00 óľáig

csütĺjľtök: 08.00-16.00óráig

péntek: 08.00-13.00 őtáig



2. A POLGARMESTERI HIVATAL BELSO SZERVEZETI TAGOZODASA

aIpolgármester aIpo|gármester

polgármester

alpolgármester



2. melléklet a..l20I5. (...) 0nkormányzati rendelethez

AZ oNKoRMÁNYZAT ALAPTEVEKENYsacB Bs,ł.ľľa,K KORMÁI\IYZATI
FUNKCIóJA

011130 onkormanyzatokés onkormtnyzatihivatalokjogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége

0||220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

013340 Az á|Iani vagyonnal valő gazđáIkodással kapcsolatos feladatok

013350 Az ĺĺnkorményzati vagyonnal va|ő gazdálkodással kapcsolatos feladatok

016080 Kiemelt állami és önkoľmányzatircĺdęzvények

0f20|0 Polgari honvédelem źryazati feladatai, a lakosság felkészítése

03i0i0 Kĺjzbiztonság, kcizrenđ igazgatása

031030 Kozteriilet rendjének fenntaľtása

031070 Baleset-mege|őzés

032020 Tíiz-és katasztrófavédelmi tevékenységek

04|23l Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start-munka pľogľam-téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtaľtamú közfoglalkoztatás

041237 Ktizfoglalkoztatási mintapľogľam

O451r2O Út, autópálya építése

045160 Közutak, hidak, alagutak Ĺizemeltetése, fenntaľtása

045170 Paľkoló,garźzsiizemeltetése,fenntaľtása

046040 HíľĹigynökségi, infoľmációs szolgźitatás

047120 Piac tizemeltetése

047320 Turizmusfejlesztésitámogatásokéstevékenységek

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyrĺjtése, szá||ítása,
átrakźsa

052080 Szennyvízcsatornaépítése,fenntartása,iŁemeltetése

053010 Köľnyezetszemyezéscsökkentésénekigazgatása

061010 Lakáspolitikaigazgatása

061020 Lakóépület építése

062020 Településfejlesztésiprojektekéstiámogatásuk

063080 Vízellátással kapcsolatos kozmiĺ építése, fenntartása, üzemeltetése

064010 Konĺi|ágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Váľos-, kozséggazdálkodási egyéb szolgáltatások



072|II Háziorvosi alapellátás

072|12 Háziorvosi ügyeleti ellátás

072311 Fogorvosi alape||átás

074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás

074054 Komplexegészségfej|esztő,prevencióspľogramok

081030 Spoľtlétesítmények, edzőtáborokmúködtetéseésfejlesztése

081041 Veľsenyspoľt-ésutánpótlás-nevelésitevékenységéstámogatása

081045 Szabadidősport-(rekľeációssport-)tevékenységéstámogatása

081071 Üatĺőiszálláshely-szo|gźitatźtsésétkeztetés

082020 Színhźnaktevékenysége

082030 Művészetitevékenységek(kivéve:szítlház)

08209l Közművelődés-közösségiéstarsadalmirészvételfejlesztése

082092 Közmúvelődés-hagyományos közĺlsségi kulturális értékek gondozása

082093 Közmtĺvelődés-egészéletrekiterjedőtanulás, aĺnatőrmiivészetek

083030 Egyébkiadóitevékenység

084020 Nemzetiségi kĺizfeladatok ellátása és támogatása

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, mfütidtetése

086090 Mindenfele egyéb szabadidős szolgźitatás

098010 oktatás igazgatźsa

101 l31 PszichltÍriaibetegek átmeneti ellátása

I0I22I Fogyatékossággal élők nappali ellátása

|01240 Megváltozott munkaképességtĺ személyek fogla|końatźtsát elősegítő képzések,
támogatások

102050 Az időskoruak tĺírsadalmi integrációj źi célző programok

104012 Gyeľmekek átmeneti ellátása

104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javítő pľogramok

105020 Foglalkoztatástelősegítőképzésekésegyébtámogatások

106010 Lakőingatlanszociáliscélúbérbeadása,izemeltetése

|06020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107014 Támogatott lakhatás hajléktalanok részéľe

107016 Utcai szociális munka

109010 Szociális szolgáltatásokigazgatása



3. meĺléklet a ..120|5. (.. ....) Ónkormányzati ľendelethez

AZ oNKonľĺÁľyzaľ oľxnNT VÁLLALT FELADATAI

1. onkormányzatife|adatok ellátását éľintően:
l .1.Tiszt ségviselők részére reprezentáció, tisztségviselők saját keretei, promóciós ajándékok
1 .2.Nemzetközi kapcsolatok
1.3.PR tevékenységek keretében újság szerkesztése, kiadása, média figyelés, honlap szerkesztése,

rendezvények
1 .4.Külĺjn tinkormányzati rendel et a|apjźn kitüntetések, dicséretek adomány ozása
1 .5.Kül<jn szabźt|yzat alapjan jutalom, munkáltatói kĺjlcsĺjn biztosítása
l.7.Civil szervezetek, a|apitvźnyok, egyházak, egyházi közĺisségek, jogi személyek,

magánszemélyek nem szociális ľászorultsági alapon töľténő támogatása' kivéve, ha
cĺnkoľmányzati kötelező feladatellátáséľt támogatásban részesülnek, továbbá Budapesti
onko ľman y zatok S zövetsé ge tagdíj, valamint a Rendőrsé g tźtmo gatása

1 .8.Nęmzetiségi tinkormźlnyzatok pénzbeli támogatása
I.9.Az önkoľmanyzat tLItaI alapított kĺĺltségvetési szervek a|ka|mazottai részére cafeteria és

hűségjutalom biztosítása

2. oktatási. kłizművelődésĺ' ifjúsági és sport feladatokat éľĺntően:
2.1.oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok, ösztöndíj odaítélése, tanulmányi veľseny'

KLIK-tő l źÍv źilalt kö ltsé gek
Z.Z.Ovi-foci pľogľam
2. 3. spoľtszervezetek támogatása
Z.4.Tvray ldaSzínhaz Kĺizhasznú Nonproťlt Kft. előadó-mÍĺvészeti tevékenységének támogatźsa

3. Szocĺális' egészségügyi feladatellátással kapcsolatban:
3 . 1 . Józ sefu ĺáľo si kĺĺľtya |étr eho zź.sa, mfü ö dteté se
3.2.Időstigyi Tanács mfüĺidtetése
3. 3.Eu-s adomiĺnyok ľászorultakh oz valő elj uttatásában való kĺizremfüödés
3.4.Privatizá|thaziorvosokrezsiköltségeinekéLtvá||a|ása
3 . 5 . TÁMo P páIy azatokhoz kapcso lódó feladatok

4. Vagyonkezelési és városüzemeltetési feladatokat éľintően:
4.|.Koztęruleti és illegálisan elhelyezett kommunális hulladék e|szá||ítás és gyújtése
4.2.Tźxsasházak.nak közteriilet-foglalási bevételből töľténő visszafizetés
4.3 .Karácsonyi díszkivilágítás biztosítása

5. Onkoľmányzatĺ tulajdonrĺ, vaw ľésztulajdonrĺ gazdasági táľsaságok áiltal- végzett
v aw ongazdálko dási és va gyonkezelésĺ feladatokat éľĺntően :

5.1.Törzsvagyon fejlesztése érdekében felújítások, beľuházások elvégzése,pá|yźnatok benffitása
5.2.Kisfalu Kft. által végzendő ĺJ,z\eti vagyonnal va|ő gazdá|kodás (vagyonértékesítés, felújítások,

beľuhĺŁások)
5 . 3 . Corvin S étany telj e s proj ekt lezźr ásźů:lo z kap c s o ló dó feladatok
5.4.Magdolna negyed vaľosrehabilitációs modellkísérleti pľogrammal kapcsolatos feladatok
S.S.Palotanegyed fejlesztéséhez kapcsolódó Európa Belváľosa Program feladatai

6. Eryéb feladatok
6. 1 .Hitel felvétellel, tĺirlesztések, kamatok telj esítésével kapcsolatos feladat



6.2.F(5épitészi feladatok (egyéb tervek' koncepciók elkészítése, golyónyomok őrzése, koztéÍi
szobrok és miĺalkotások valamint emléktáblákkal kapcsolatos feladatok stb.), kivéve a
ĺorÉsz

6.3.Privatizá|tháziorvosokľezsiköltségeinekáwá||alása
6.4.Tźrsashźzak vissza és vissza nem téľítendő felújítási támogatásai, gázvezeték fe|Í$ításhoz

kcjlcsön nyújtás, panelprogľamban való részvétel
6.5.Szemünk fénye progľamban valő részvéte|
6.6.Hĺ3szolgáltatás biz[tlsítása

7. onkoľmányzati tulajdonrĺ, vagy ľésztulajdonú gazdasági táľsaságok támogatását
éľintően

7.l.BarkaJózsefuarosiSziĺlhźlz és Kulturális Nonproťrt Kft. teljes tevékenységének támogatása
7.z.P.Év 8 Zrt. teljes tevékenységének támogatása
7.3.Jőzsęfyarosi Ktĺzösségi Hazak Kiemelten Koz}rasznű Nonprofit Kft. teljes tevékenységének

támogatása

8. Hivatal műktidésével kapcsolatban
8.l.Reprezentáciő,i,lzleti ajándék, teľmészetbeni juttatások biztosítása
8.Z.Tanácsadói és szakértői feladatok ellátásanak biĺosítása
8.3.Ktilön szabáIyzaÍ, szerint hiĺségjutalom, és szakmai továbbképzésen és konferencián való

részvéte| biztosítása
8. 4. D i ákmu nka, pźtly énatok

9. Szociális és gyeľmekjólétĺ és egészségĺiryi intézményekkel kapcsolatos feladatok
9. 1 .Kĺízislakások műktĺdtetése
9.Z.Intenzívcsaládmegtartć,szolgá|tatásmfü ĺidtetése
9.3.J e|zorcndszeres hazi segítségnyijtás műkcidtetése
9 .4.Hétv égi szociális étkeztetés mfü ödtetése
9.5.Házi segítségnyijtáson belül fođrász, pediktirĺls, gyógymasszőr, gyógytomász biztosítása
9.6.A Biztos Kezdet proglam' időszakos gyermekfelügyelet, otthoni gyeľmekgondozás, hétvégi

játszőhaz mfüödtetése
9 .7 .LELEK-Pľo gľammal kapcsolatos feladatok
9. 8.Egészségtigyi Szo|gźiatbaĺ a foglalkozás egészségtigy biztosítása

Az önként vállalt feladatok pérzngyi feđezete a mindenkoľi költségvetési rendeletben biztosított.



az előterjesztés 5. sz. melléklete

INDOKOLAS

Általános indokolás

A rendelet-tervezet cé|1a az szMszjogtechnikai aktua|izá|ása. A fęlmeľĹilt kérdések kisebb
koľrekciókat, illetve a megfelelő mfüödés éľdekében sztikséges vá|toztatásokat,
aktua|izźůásoktaľtalmaznak.

Részletes indokolás

1.$-hoz
Az érte|mező rendelkezések kiegészülnek a tájékońatő fogalmával.

2.$-hoz:
Az Mötv. 32. $ (2) bekezđés f) pontjában foglaltak alkalmazásra vonatkozó szabá|yokat
taĺta|mazza.

3.$-hoz
A módosítás a nemzetiségek jogđról szóló 20|I. évi CDoilX. töľvény legutóbbi
módosításinak való megfelelés érdekében indokolt.

4.$-hoz:
A Polgáľmesteri Hivatal szervezeti rendjének vźůtoztsa inđokolja a szervezeti ábra
módosítását.

5.$-hoz:
20|5. januar l-i hatállyal több ponton váItozott a 6812013. (XII.29.) NGM rendelet, amely
módosította akormányzati funkciókkal és szakfeladatokkal kapcsolatos ľendelkezéseket.

6. $-hoz:
Az önként vá||a|t feladatok jegyzékének felülvizsgálata, kiegészítés indokolt.

7.$-hoz
Szokásos j ogÍechnik u záĺő rendelkezés.



Budapest Főváros VIII. kerület Jĺózsefvárosi
onkormányzat

36ĺ2014. (xI.06.) iinkoľmányzati ľendelete
a Képviselő.testület és Szerveĺ Szeľvezetĺ és

Míĺkti dés i Szab áiv zatár ói

Budapest Fővĺĺros VIII. kerület Józsefuárosi
onkoľmányzat Képviselő-testtilete
Alaptĺiľvény 32. cikk (2) bekezdésébe
meghatáĺozott eredeti jogalkotói hatásköľéb en, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkĺĺrében eljarva az alábbi
Szervezeti és Mfüĺidé si Szabét|yzatot alkotia meg:

Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefuárosĺ
Onkoľmányzat

...12015. (II...) tinkoľmányzati ľendelete
a Képviselő.testiilet és Szeľveĺ Szeľvezeti és

Műkti d és i Szab á,try zatáľól szóló 3 6 l 2014. (xI.06.)
tinkormányzati ľendeletének mĺídosításáról

Budapest Fővĺĺľos VIII. keľület Józsefuáľosi
onkormanyzat Képviselő-testtil ete az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésébe meghatározott eredti
jogalkotói hatáskörében) az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljźrva az alábbi Szewezetí és
Műkĺ'dési Szabá|y zatot alkotj a meg :

1.$ A Képviselő-testĹilet és Szervei Szervezeti és
Működési Szabá|yzatélrő| szőIő 36120|4. CXI.06.)
ĺinkoľmanyzatirende|et 2.$-a a kĺjvetkező n) ponttal
egészĹil ki:

[E r endel e t al kalmazás áb an : J
ĺ) tájékoztatő: a 17.$-ban foglaltak kivételével, az a
döntést nem igénylő olyan önkormányzati ügyet
érintő írásbeli dokumentum, amelynek
benyújtásaľa, tźtrgya|ásźra az 5.$ (4) bekezdésében
foglaltak kivételével az e|őteqesztésre vonatkozó
rendelkezések az ińnyadóak

2.s A Rendelet a következő 15lA. $-al egésztil ki:

,,l5lł. s (1) Az önkormźnyzati képviselő és a
bizottsźry kĹilsős taga a polgáľmestertől e $-ban
foglaltak szerint igényelhetik önkormányzati
ügyekben a képviselői munkájukhoz szĹikséges
tźĄékoztatást.

(2) Az önkoľmanyzati képviselő és a bizottság
külsős tagsa a jegyzőn keresztiil kérelmezheti a
polgáľmest ertő| az ( 1 ) bekezdésben me ghatźn ozott
adatokat.

(3) A jegyző a kéľelmet késlekedés nélkĹil
továbbítja a polgáľmester ľészére, aki a jegyzőn
keresztĹil biztosítja az iratokba való betekintést 3
munkanapon belül.''

3.s A Renđelet 45. $-a helybe a k<ivetkező
rendelkezés lép:



45. s (1) A helyi nemzetiségi önkormányzatok
hatźtrozatainak kihirdetéséről, valamint igény
szerint a testiileti mfütidéshęz szükséges
jegyzőkcinyv-vezetési és egyéb technikai
feltételek biztosításaľ ő| a jegy ző gondoskodik.

(2) A nemzetiségi önkormźnyzatok a
polgáľmestemek kuldhetik meg javaslataikat és

kezdeményezéseiket. A Képviselő-testiilet a
nemzetiségi ĺinkormźnyzatoktő| érkezó
javaslatokat, kezdeményezéseket a polgáľmester
előterj e szt é se alapj án ttĺr gy alhatj a.

(3) A nemzetiségi <jnkoľmányzatokat a
nemzetiségi ügyeket érintő előtedesztések
tekintetében véleményezésí jog illeti meg azzal,
hogy véleményüket legkésőbb a képviselő-
testiileti ülés előtt haľom nappal el kell juttatniuk
a polgáľmester részére.

(4) A nemzetiségi önkormanyzatokat egyetértési
jog illeti meg a nemzetiségek jogairól szóló
töľvényben és a nemzeti k<jznevelésrőI sző|ő
t<irvényb en me ghatźr ozott e s etekb en.

45.s (1) A helyi nemzetiségi ĺinkormányzatok a
polgáľmesternek küldhetik meg javaslataikat és
kezdeményezéseiket, melyeket a polgármester
terjeszt elő a Képviselő-testület elé.

(2) A helyi nemzetiségi ĺjnkormányzatokat a
nemzetiségi köziigyeket érintő előterjesĺések
eseÍén véleményezési jog i|leti meg az,zal', hogy
véleményĹiket legkésőbb a képviselő-testületi ülés
előtt harom nappal a polgármester részére
megküldik.

(3) Amennyiben j o gszab tiy a nemzetiségi kollektív
nye|vhasznáLatta|, oktatással, neveléssel,
hagyományápolással és kulturával, a helyi
nemzetiségi sajtóval, az esélyegyenlőséggel,
tarsadalmi feIzárkőnatással és a szociális ellátás
kéľdésktlrében a helyi nemzetiségi
ĺĺnkoľmányzatok részére véleményezési vagy
egyetéľtési jogot biztosít, úgy e nyilatkozat
megtételéľe a vonatkozó jogszabályokban foglalt
hataľidők vonatkoznak.

(4) Az onkormányzat a helyi nemzetiségi
önkoľmányzatokkal megkötött megállapodás útjan
teljesíti, a nemzetiségek jogairól szóló tĺlľvény által
előíľt működési és feladatellátási feltételeket,
melyek többek közĺitt a kĺivetkezőek:

a) a helyisé ghaszná|at,

b) a helyi nemzetiségi ĺinkormlínyzat mfüĺjdésének
személyi és targyí feltételei, a nyilvántaľtási,
iratkezelési, sokszorosítási, postazási feladatok és

költségek,

c) az onkoľmányzat és a helyi nemzetiségi
önkoľmányzat költségvetésével kapcsolatos
együttmfüödési kĺitęlezettségek,

d) a helyi nemzetiségi ö'nkormźnyzat
kĺitelezettségvá|Ia|tsi szabá|yai és az
onkoľmányzatazokkalkapcsolatosanfeladatai,

e) a helyi nemzetiségi önkormrányzat mtĺkĺidési
feltételeinek és gazdá|kodźlsanak eljáľási és

dokumentációs szabá|yai, az ezekkel kapcsolatos
ađatszo|gźitatási feladatok, szabályok és

felelősségi kĺirök.


