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I. Altalánosľendelkezések

l. A Szervezeti és Műkiidésĺ Szabályzat célja' hatáiya
A Szervezeti és Miĺködési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuárosi onkoľmányzat' Jőzsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat (a továbbiakban: IYSZ /

intézmény) költségvetési szeľvként működő szervezeti tagoződźsźnak, feladatainak és tevékenységi
kĺĺrének, mrlnká.ltaÍ.ĺii, gaz,dźilkodási rendjének elsődlegęs szabályozźsa, Az sZMsZ hatźiya az
intézmény minden közalkalmazottjźra (a továbbiakban: dolgozó) kiterjed.

Az SZMSZ az źůlramhźtnaftásról sző|ó 201l. évi CXCV töľvény l0. $ (5) bekezdése a|apján került
megalkotásra, figyelemme| az áÄ|amháztaltásrő| szóló törvény végrehajtásźra kiadott 368lf0II.
(XII.31.) Korm. rendelet 13. $-ában meghatározott kötelező tartalmi elemekľe.

Az SZMSZ-t az intézmény honlapj źn közé kell tenni, papíralapú elérhetőségét székhelyén biztosítani
kell.

2. Äzintézmény meghatároz,ása,jogállása, tevékenységeiaz alapító okiľat szeľĺnt

Azintézmény neve:
Józsefváľosi Váľosüzeme|tetési SzolgáIat

Az intézmény Alapító okiratának vonatkozó adatai:
Azinténnény alapításának időpontja: 1994. november 01.
Aza|apitő okiratkelte: 1994. október 1l.
Az a|apitő okiratot el fo gadó hatźr ozat sztlma: 392 / L9 9 4 . (X. 1 1 . )
Az intézmény törzskönyvi azono s ító száma: 67 9 L 43

Az alapító okirat utolsó módosítlźsónak kelte: 2015. februór 19.

Az iĺtézmény székhelye :

1084 Budapest, VIII. kerület Mátyás tér 15.

Az intézsnény főbb elérhetősé ge i :

Levelezési cím: 1084 Budapest Mátyás tér 15.

Elekĺonikuslevelezésicím: info@jvsz8.hu
Weboldal: http://wwwjvsz8.htł/
Telefonszám: 06.1-782-3537
Fax szám: 06-I-799-4213

Az intézmény te l ephelye i :

1084 Budapest, Német u. 17-19. iroda
(a Józsefuárosi Paľkolás-üzemeltetési Szo|gźiattal és a Polgáľmesteri Hivatallal közcjs

hasznźiat)
1084 Budapest, József u. I5-|7 . 17m, iroda
(a Polgáľmesteri Hivatallal közös hasznáł|at)
1082 Budapest, Baross u. 81. fszt. 5. sz. iroda
1086 Budapest Magdolna u 20. iroda
1086 Budapest, Dankó u. 3-5. géptároló
1086 Budapest, Magdolnau.2. karbantaľtó miĺhely
1086 Budapest, Magdolnau]24. közösségi kert
1086 Budapest, Tolnai Lajos u. 23. közösségi keľt



108ó Budapest, Teleki Lźsz|ő tér 3.

1086 Budapest, Szerdahelyi u. 19.

Az intézménv szźtm|aszáma:.

Uj Teleki tériPiac
parkoló

I 4 1 003 09- 1 9063f49-01000003

Az intézmény adőszźtma:.

16923656-2-4f

Az intézmény alapítój a:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefüárosi onkormányzat Képviselő-testĺilete
Budapest VItr. kerület Baross u.63-67.

Az intézmény irány ítő szeľVe :

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testiilete
Budapest VIII. kerület Baross utca63.67.

3. Á.Jvszalaptevékenységei

Azintézményéita|ellátott, jogszabá|ybaĺmeghatározottközfeladat:

- Magyarországhe|yi önkoľmányzatairó| szóló 2011. évi CLXXXIX. t<irvény (a továbbiakban: Mötv.)
23. $ (5) bekezdés 1. pontja szerint a helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és

tizemeltetése; a |6. pontja szeľint a kisteľmelők, őstermelők számára - jogszabźiyban meghatźrozott
termékeik - énékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a héwégi árusítás lehetőségét is; melyek az
a|apitő kötelező és önként vállalt feladatai.

- a vásárokĺól, a piacokról, és a bevásĺáľlóközpontokľól sző|ő 5512009. GI. 13.) Koľm. ľendelet szerint
piac üzemeltetése: a, ĺJ1 rebki téri piacot fenntartó Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi
onkormányzat Képviselő-testiilete által kijelöl! a piac, termelő piacok, az idényjellegű piac vezetését,
annak működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat lźtja e|, a fenntaľtó nevében eljáľni
jogosult.

- TakarítjaJózsefuáros közterületeit,biztositja a hulladék reĺdezetíátmeneti elhelyezésének feltételeit,
mege|ozi az illegális hulladék-lerakást.

. Gondoskodik a terek, parkok magas szinhĺ élhetőségéről, fenntaľtja a nővényzetet, gondoskodik az
utcabútoľok és a szilárd burkolat karbantaľtásáról.

- Gondoskodik a kerület kezelésében lévő utak burkolatának karbantaľtásárő|, á||agmegóvásáľól,
megújításáról.

3.1 Azintézmény azirányító szeľv külłin határozatai a|apján e||átandó feladatai

A JVSZ az a|aptevékenységének ellátása keretében végzi a,,Budapest-Józsefuáľos, Magdo|na Neryed
Program III. Integrált szociális városrehabilitációs Program''-hoz (atovéhbiakban: MNPIII), valamint
annak fenntaľtási időszakáthozkapcsolódó feladatokat. Ezen belül kiil<jnösen a,,T1 Epület-felújítĺáshoz
kapcsolódó, a lakosság bevonását segítő pľogramok'' kapcsán a ,,TIĺI Társadalmi akciók
megszeryezése (lomtalanitás, parkok takaritása),, és a ,,TI/2 Helyi környezettudatosság elősegítése
(zöld udvaľok kialakíüása)'' projektek végrehajtását, valamint a ,,T3l2 Szomszédsági rendőľ program''
végrehajtásához kapcsolódó <inkormányzatife|adatokat, amelyeket az MNPIII Támogatási szerződése,
és ennek végrehajtlásahoz kapcsolódó, a Budapesti Rendőľ.főkapitánysággal kotött szerződés és

együttműködési megállapodás szabáiyoz. Ilyen feladatok különösen a kommunikációs,



konfliktuskeze|ési, szociális ismereteket oktató szakembeľek beszerzési eljárásának bonyolíLása, nyitó
rendezvény, marketing anyagok beszerzése, lakossági szabadidős rendezvények szervezése, és

kapcsolódó beszeľzései a szomszédsági járór megkülönböĺető jelzésének elkészíttetéséhez
kapcsolódó beszerzések, valamint a jźrőrszo|gźiat rendőľi végrehajtásának el|enőrzésével és

kapcsolattartással ĺisszefüggő feladatok.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefoárosi onkoľmányzat Képviselő-testtilete a 8/2013. (I.f3.)
számú hatźrozatában elfogadta [módosított a 65/f0|3. (II.27.), a 463/2013.(XII.18.), az 58lf014.
(IV.23.) számú hatźrozat) az MNPIII. projekt megvalósíŁĺsában résztvevó szęrvezetek együttmiĺködési
rendszerét, oly módon, hogy a T1l3 Lakossági tĺájékoztatás, tanácsadás pĄektelemet a szomszédsági
házfe|ugye|ő feladat és programelem megvalósító szervezete a Józsefuárosi Közterület-felĺigye|et és

Városĺizemeltetési Szolgálat (a továbbiakban: JKFVSZ), melynek jogutódja a WSZ a ,,T|l3
Szomszédsági hazfeltigyelők'' esetében.

Az MNPIII végrehajtását a Nemzeti Fejlesztési Ugynökség, mint tamogató képviseletében eljáró Pro
Regio Közép-Magyarorsztlgi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Koľlátolt
felelősségiĺ társaság, mint közľeműködő szervezet és a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuáľosi
Önkormányzat,mintkedvezményezettközött2}I3, januźtr 30-án a|źńrŁTámogatási szerződés és annak
mellékletei szabźiyozzźtk (azonosító szám: KMoP-ĺ.1.|tB-|2-k-20l2-0001).
A JVSZ tevékenységi körében megvalósuló projekteket a Támogatási szerződés és a Budapest
Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testĺiletének döntései, különösen a 8ĺ2013. (I.23.) számri
hatfuozat l. pontjában elfogadott, a ,,Magdolna Negyed Program III. projekt megvalósítasában
résztvevő szervezetek együttmÍĺködési rendszeľe'' alapján hajtja végre. A felsorolt szolgáltatások
ľészletes leírásai a Tźmogatźtsi szerződés mellékletét képezo ,,Teljes AkcióterĹileti Terv 3/b kötet'Łe
tartalmazza.
A 65120|3. (II.27.) szátmű képviselő-testtileti hatźnozatalapjátn e feladatellátáshatźrozott időľe _ 2015.
május 3O-ig - szól.

A JVSZ az a|aptevékenységének e||źttźsa keretében - ahhoz kapcsolódóan - végzi a keľületgondnoki
rendszer műkodtetését, az abban közreműködő szeméIyek fog|alkoztatásával, a rendszer e||áúásźna|

kapcsolatos feladatokat.
A347/20|3. (IX.18.) sz. képviselő-testiileti határozathatározza meg a feladat e|látást.

A IvsZ az a|aptevékenységének ellátása keretében _ ahhoz kapcsolódóan - végzi az őstermelők,
kistermelők szttmźra létrehozott Palotanegyedi Gyulai Pál utcai Termelő Piac, a Bláthy ottó 36-40.
szám e|őtti Termelői Piac és a Szerdahelyi utca |9. szám alatti idény jellegű piac működtetésével
kapcsolatos feladatokat.
A 225/f013.(W.05.) számű, a 47I/20I3.(KI.18.) számű és a |7Il20I4. NIII.L1.) számú képviselő-
testületi hatáľozathatározza meg a feladat ellátást.

4. Az intézmény feladatainak szakfeladat szeľintĺ besoľolása

Kormányzati funkció:
megnevezése:

066020
Váro s - kö zsé ggazdálkodás e gy éb szo l gáltatások

A||amhánaftls szakágazati besorolása:
Megnevezése:

381 100
Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Szakmai alaptevékenységek koľm ény zati fu nkció szerinti megj elölés :

04123r
041232
04rf33
045120

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka progľam- TéIi kö,zfoglalkoztatás
Hosszabb időtaľtamú k<izfoglalkoztatás
Út, autópálya építése



051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szá||ítźsa,
átrakása

051050 Veszélyeshulladékbegyiĺjtése,szźi|itása,átrakása
066010 Zöldteľület-kezelés
047120 Piaciizemeltetés

Vdllalkozltsi tevékenységet a kiiltségvetési szerv szabad kapacitdsdnak terhére, szolgdltatdsként,
iinkölts é9+596 vég ezhet, legfeli eb b kiadós ai 1 %-lźíg.

5. Lz a|aptev ékenységét szabá|y oző j ogszabályok:

Törvények:

o Magyarországhelyi önkoľmányzatairó|sző|őf0|1. évi CLXXIX. tĺirvény (MötV.)
o aszźlmvite|rő| szóló 2000. évi C. törvény
. azźi|amhtztaftásról szóló 201l. évi CXCV. törvény
o a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
l anemzeti vagyonról szóIf0ll. évi CXCVI. törvény
. Ą7' élelmiszeľláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. töľvény
. aZ információs önľendelkezési jogról és az információszabadsźryrő| sző|ő 2011. évi CXil'

törvény
. ?7, állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi xxvn. törvény
. a hulladékról szóló 20|2, évi CLXxxV. törvény
. az épített kĺĺrnyezet alakításáról és védelméről szóló |997. évi LXXVII. törvény
o a Polgári törvénykönyvről sző|ő 1959, évi IV. törvény és a Polgáľi Törvénykönyvről szóló

2013. évi V. törvény
o a munkavédelemľől sző|ő 1993. évi XCil töľvény
o a közbeszerzésekról szóló 20||. évi cvm. törvény
o a közalkaĺmazottak jogállásáról sző|ő 1992. évi XXXII. ttiľvény (Kjt.)
o a munka ti)ménykönyvéľdl saíló 2012. évi I. törvény

Koľmányľendeletek:

. az áů|amhánaltásľól szóIó 20II. évi CXCV törvény végľehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)
Korm. rendelet (Ávr.)

. a költségvetési szeľvek belső kontrollrendszerétol és belső ellenőľzésérő| szóló
370/20|1.(XII.3 1.) Koľm. rendelet

. aZ ál|anhánartás számviteléről szóló 4ĺ2013. (I.11.) Koľm. rendelet
o aközépületek fellobogózásának egyes kérdéseiről sző|ő 13212000. (VII. l4.) Korm. rendelet
. a köZuti közlekedési előéleti pontľendszerről sző|ő 2000. évi CXXVIII. törvény

végľehajtásáról szóló 236lf000. (XII. 23.) Korm. rendelet
. Ą7 euľópai zász|ő és az eurőpai lobogó hasznźiatának részletes szabźiyairő| szőlő 308ĺf004.

(XI. 13.) Korm. rendelet
r a vásárokľól, a piacokróI, és a bevásáľlóközpontokľól szóló 5512009. ([II.13.) Korm. rendelet
o aFóvźrosi onkormányzat kezelésében lévő fóúwonalak, közutak és közterületek kijelöléséľől

sző|ő 432ĺ2012. (XJI.zg.) Koľm. rendelet
o a köza|kalmazottak jogállásáľól szó|ő 1992. évi XXXII. töľvény végrehajtásźtról a helyi

önkormányzatok áita| fenntaľtott szo|gźůtatő feladatokat ellátó egyes költségvetési
intézményekné| szó1lő 77l|993. (V. l2.) Koľm. rende|et



Miniszteľi rendeletek:

o 41lI997. (V. 28.) FM rendelet az ĺl'||ategészségtigyi Szabźiyzat kiadásáľól a, ĺ||at-
egészségüryi Szabźiyzat kiadásáról szóló

o 1/1986. (II.21.) Évľĺ-Bĺilvĺ együttes rendelet a köĺisztasággal és a települési szilárd
hulladékkal összefiiggő tevékenységekľől

o IlI975. (II. 5.) KPM_BM egyĹittes rendelet a közuti közlekedés szabźůyairő|
o 65/1999' (XIr' 22') F,iiM ľenrte|et a' mllnkaválla|ĺik munkahelyen tĺjľténő egyéni védőęszköz

haszľláůatźnak minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
o 11/2003. (Ix. 12.) FMM ľendelet azipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabá|yzatárő|
o a kormányzati funkciók, źi|amhźlnartási szakfeladatok és szakágazatok osztáůyozási rendjéről

szó|ó 68ĺ2013. (xII. 29.) NGM rendelet

Fővárosi közgyűlési ľendeletek:

o 10/2005. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet a fővárosi zöldfelületi rendszerbe tartoző zö|dterületek és
zöldfelüIetek védelmérő|,haszná|atáról, fenntaľLásáľól és fejlesztéséről

o 5lI998. (II. 27 .) Főv. Kgy. ľende|et a vá|asztási plakátok egyes középtileteken és a koaerület
megllatározott részein tĺjrténő e|helyezésének tilalmáról

o 58/1994. (Ix. 14.) Főv. Kgy. rendelet egyes fóváľosi önkormányzati jelképek hasnálatáról
o 48l|994. (Vm. 1.) Főv. Kgy. rendelet a fováros koztisztaságźrő|
o 14/|993. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet a kiemelt közcélri zöldtertiletekľől
o 8/I99I. (III. 2l.) Főv. Kgy. ľendelet a középületek és közterületek fellobogőzźĺsźró|

onkoľmányzati rendeletek :

o 62/2007. (XI. 13.) önkormźtnyzati rendelet a közterületek, ingatlanok ľendjéről és a
könisnasźryről.

o 28/2014. (WI u.) iinkormdnyzati rendelet a józsefvdrosí természeti kiirnyezet védelméről

6. AIvsZ önállójogi személy.

7.A IvsZ az onkormźnyzat źital a|apított költségvetési szerv. Jóváhagyott költségvetésén belül a
mindenkori hatályos jogszabályi keretek között önállóan működik, és gazdźůkodik. E tevékenységen
belül önálló bér és munkaerő gazdálkodási jogköne| rendelkezik. Tevékenységének e||átásźthoz a
szĹikséges forľást az irźnyító, fenntaľtó költségvetési trámogatĺísa és az a|apitő okiratban meg)latározolĹ
feladatokból saját bevételei biĺosítják. Pénzügyi és gazdálkodási feladatait a költségvetési szervek
költségvetési, gazdálkodási előíľásai szerint végzi.

8.A gazdźúkodás általános vitelénél a mindenkori hatályos jogszabályok ľendelkezései szerint kell
eljárni. A hatĺĺlyos jogszabályok előÍnásainak megfele|ően az alaptevékenységbe taľtozó pénziigyi,
gazdasági és egyéb fę|adatait tinálló hatásköľrel |áltja e|, a rátbizott vagyonnal önállóan gazdálkodik,
kötelezettségeinek telj esítéséét felelősség terheli.

9,A Jvsz képviseletét az igazgatő' mint a költségvetési szeľv vezetóje |źtja el, aki e jogkörét

esetenként' vagy az ügyek meghatátrozott csoportjára nézye a vonatkozó jogszabályok keľetei közĺjtt
éúrvhźvJnatja. Kiadmányozźsra az igazgatő' távollétében vagy akadźiyoztatása esetén az igazgató-
helyettes, a gazdasźęi vezető, a mthzaki vezető jogosu|t.

10.A JVSZ az irányítő szervlfenntaľtő á|ta| meghatźlrozott irányelvek alapján készíti e| az intézmény
költségvetésiteruezetét és küldi meg a fenntartó által kijelölt szervezetnek.

11.A JVSZ a Képviselő-testiilet éital' jőváhagyott intézményi költségvetési keľetszámok és a
jogszabályok, valamint a fenntaľtó által meghatározaItak figyelembevétele a|apjźn állítja össze elemi
költségvetését.



I2. A JYSZ a saját költségvetése és gazdálkodási hatáskörébe utalt feladatok és előirányzatok
tekintetében e|olrźnyzat felhasználási jog illeti meg. A szabályos gazdálkodáséÍt a IvsZ igazgatőja
felelős.

13. A költségvetésben jóváhagyott költségvetési e|óirányzat módosíüási hatáskört a magasabb szintĹĺ
jogszabályokon felül az onkormányzat mindenkori költségvetéséről szóló rendelet szabályozza. Az
iĺténĺény 'ij feladatot kizźrő|ag a Képviselő-testĹilet döntése és költségvetési fedezetének
megjelölésével, biztosításával végezhet. A Képviselő-testĺilet a feĺadatvá|tozást, költségvetési
e|őirźnyzat módosítást batározatĺa| / vagy költségvetési ľendeletében fogadja e|. A hatfuozat a
k<iltségvetési rendeletben źltvezetésre keriil.

14. A JvsZ magasabb szintű jogszabźiy előírása alapján köteles havi bontásban éves költségvetési
felhasználási titemtervet és likvid tervet készíteni, amit az évkőzi e|őirányzat módosítasokkal és
teljesítésekke| aktlla|izátlni kell, továbbá negyedévenként pénzforga|mi jelentést, feléves és éves
költségvetési beszámolót készíteni mindazon költséghelyek, címrendek előirányzatainak
felhasználásźtrő|, ame|yeknek a pénziigyi nyi|vántartásźń vezeti. Ezen felül az irźnyítő szerv az
intézménytól más kimutatást és nyilvátntartźlst kérhet.

15. A JVSZ vezetójét(igazgatćfiźt) aköza|ka|mazottak jogźtllásáról sző|ő 1992. évi XXXIII. törvény és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi xxxm. 6ľvény végrehajtásáról a helyi
önkoľmányzatok által fenntaľtott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél
sző|ő 7.ĺ/1993. (V.12.) Koľm. rendelet ľendelkezései a|apján a Budapest Főváľos VIII. keľiilet
Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testülete hatźrozatban nevezi ki 5 éves határozott időre, il|etve
menti fel. A vezető (igazgatő) fe|ett az egyéb munkáltatói jogokat az Mötv. 67. $ g) pontja a|apjttn a
polgĺáľmesteľ gyakoro lj a.

16. A IYSZ gazdasägi vezetőjének kinevezése, vagy megbízása, fe|mentése, vagy a megbízźs
visszavonása, díjazásźnak megállapítása a polgármester hatrásköľébe tartozik az źl|amháztaľtĺásról
sző|ő20|l. évi CXCV törvény 9. $ (6) bekezdése alapján.
A dolgozók felett a munkáltatói jogokat _ az íntézĺrlény Alapító okiľatában meghatáĺozotüak szerint _
azintézményvezetőjegyakoroljaagazdaságivezetokivételével.

|7 . A IvsZ vezetoje _ a gazdaságivezető kivételével _ kinevezési okmányban meg$atfuozza az adott
beosztás (munkakör) betö|téséhez szükséges iskolai végzeffséget (képesítési követelményt).

18. Az alkalmazottak jogviszonyźra a Kjt-ben és a közalka|mazottak jogállásáról sző|ő 1992. évi
xxxn. törvény végrehajtásáról a helyi önkoľmányzatok által fenntartott szo|gźitatő feladatokat ellátó
egyes költségvetési intézményekné|sző|ó77l|993. (V.l2.) Koľm. rendeletben foglaltak azirźnyadők.

19. A Képviselő-testiilet évente egy alkalommal áttekinti a JVSZ míĺködését és megfźtrgya|ja az éves
tevékenységet tarta|mazó ínásos beszámolót, melyet az igazgatő készít e| a tfugyévet követő év januĺáľ

31-ig.

20, A Képviselő-testĺilet, a IYSZ feladawá|tozása esetén, illetve a fe|adat hatékonyabb e|lźttsa
érdekében _ az a|apitó okirat módosításával egyidejű|eg _ źúszervezheti, illetve módosíthatja
tevékenységi körét.

21.A Ivsz saját döntésével az a|apitő által meghatźlrozott feladat- és mtĺködési körét nem
vźitoztathatja meg. A számtlra Képviselő-testületi döntéssel meghatátrozott többlet feladatok
végrehajtásttnak szabźiyozźsa igazgatói utasításban is töľténhet. E körben az igazgató utasításában
batáĺozhatja meg ktil<in<isen: a tĺjbblet feladatok ellátásrának módját (munkaidőben' vagy a rendes
munkaidőn tul töľténjen munkavégzés, rendkívi'ili munkaidő, célfeladat kihĺzés, stb.) a résztvevők
kijelö|ését, a végrehajtás soľĺán nýjtott teljesítményük értékelésének szempontjait, mindezeknek
megfelelően díjazásuk szabáiyait(céljutalom, a kereset kiegészítés más lehetőségei)'



22.A IvsZ összességében és szervezeti egységenként engedé|yezett álláshelyeit (munkaköröket)
számszeríĺen a szervezeti ábra (l. számri me|léklet) tarta|mazza. Az intézmény összesen 138
engedélyezett álláshellyel ľendelkezik, ebből 138 fő Kjt. szerinti foglalkoztatott.

II. A Jvsz szervezeti felépítése

1. A szeľvezetĺ egységek fe|építése

1.l.Azlgazgatőság

Az igazgató kiizvetleníil, és/vagl akadólyozÍatás esetén az igazgató-helyettesen keresztiil irdnyí.tja
alóbbi vezetőket, illetve teriiletet:

- igazgatő-helyettes,
- Gazdasógi Ve4ető,
- Gazdasźtgiszervezet,
- operatív szervezet, ide értve a személyíigli részleget, az adminisztratív részlet, a

keríłletőrséget,
- Mííszaki szervezet, ide értve a szakmai részleget, a köztísztasdgi részkget, a kerÍészetí

részleget,
- Uj Teleků téri Piac, ide értve a piacvex,etőÍ, piacvezető-helyetteseket, admínísztrátort,

piactakarítókaĹ

1.1.1 Gazdasági Szervezetfelépítése

A Gazdasági vezető hźnyítja és vezeti a

- pénzügyifőelőadóból,
- pénzügyi előadókból,
- gazdasźlgifőelőadóbó|'
- könyvelőből,
- pénztárosból,

á||ő gazdasági szervezetet.

Az Avr.1l. $ (6) bekezdése értelmében a gazdaságivezető a feladatait a költségvetési szeľv
vezetőjének közvetlen vezetése és ęllenőrzése mellett |źtja e|. A gazdasági vezetó az iůtzlra ellátott
feladatok tekintetében a költségvetési szerv vezetőjének helyettese abban az esetben is, ha munkaköri
elnevezése, beosztása ezt nem jelöli.

|.1.2. opeľatív Szeľvezet felépítése

Az igazgató-helyettes irányítja és vezeti a

- aszeméIyiiglivezetőbőI,
- a személyíigli íłglintézőkből'
- a titkárnőből,
- az anyagbeszerzőből,
. a diszpécser-infoľmatikusból,
- adiszpécseľ-informatikusból,
- a kiizmunka-koordindtorokbóI,
- a kézbesítőből,
- akerijletőrivexetőből,
- a keríłIetőriikbőI

á||ő szervezetet.



l.2. A Műíszaki Szervezetfelépí,tése

A MÚíszaki vezető irdnyítja és vezeti a

- Szakmai részlegből, ide értve a szakmai részleg vezetőbőI, karbantartókbóI' karbantartó.
segédekből'

- Köztisztasógi reszlegből, ide éľtve a köztisztasdgí részleg vezetőből, telephely.vezetőből,
csop ortvezetőkbőI, gép ko csiv ezető-takarító kbóI' takarí,tó kbóI,

- Kertészet részlegből, ide értve a főkertészbőI, kertészből, gépkocsivezető-fenntartóból,
parkfenntartókból,

- a műíszaki vezető közvetlen irúnyítúsa alatt dlló asszisztensből, monitoringbóI

á||ő szervezetet.

2. !ĺ szervezeti egységek fe|adataĺ

2.I.Az Igazgató (tlźvollétében és/vag1l akadólyoztatds esetén az igazgató-helyettes) feladataz a
költségvetési szerv irányítási, koordinációs és szervezési feladatainak ellátása, biztositja a
JVSZ feladat-e||źttźsźnak adminisztratív és gazdźůkodási hátterét. E||źúja az adminisztrativ,
ezen bęlül ügykezelésse|, adatkezeléssel, szemé|yzeti és munkaĹigyi, fegyelmi, káľtérítési,
jogi ĺigyekkel, panaszokkal, bejelentésekkel kapcsolatos, valamínt a gazdasdgi vezetőn
keresztíil a gazdasdgi szervezettel, půaciizemeltetéssel kapcsolatos feladato kaĹ

2.|.1. A Gazdasági Szeľvezet feladatai:
- a költségvetési szerv míĺködtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása,

a költségvetés tervezése,
- a működéshez szükséges pénzellátás, pénzkezelés biĺosítása, apénztár működtetése
- az e|őlľátnyzatok módosítasának, átcsopoľtosításának és felhasználásának (a továbbiakban

e gyütt : gazdźiko dás) vé gľehaj tása,
- a finanszírozási feladatok teljesítése,
- a kötelezettségvá|laláshoz kapcsolódó pénzngyi ellenjegyzési feladatok el|átása,
- aZ llta|v átny ozźtshoz kapcsolódó érvényesítési feladatok e||źúása
- az adatszo|gźitatási, és beszámolási feladatok teljesítése,
- a vagyon hasznźiatźwal, és védelmével összefüggő feladatok teljesítése,
- a pénńgyi, számviteli rend betartása. a pénnigyi, számviteli nyi|vźntartások naprakész, és

pontos vezetése,
- a könywezetés biztosítása,
- bankszámlakezelés.

2.1.2 Az ť]j Telekítéri Piac:
- Az Úi reu*i téri Píacot fenntartó az Ónkoľmányzat tűItal kijelölt, a pÍac vezetését, annak

múíködtetésével kapcsolatosfeladaÍokat Wa eI, afenntartó nevében eljdrni jogosult a kíiliin
szabdlyzat szerint.
EIIdtja az őstermelők, kistermelők szómdra az onkormdnyzat dkal tétrehozott termelőí
piac (o k) mííkiidtetés ével kapcs o latos feladato kat.

2. 1.3.Az operatív Szemezet feladatai:
- az intézmény személyzeti, személyíigli felgdatainak az SZMSZ I0. pontjdban ľészletezettek

szeľinti elldtósónak szemezése, biztosítúsa,
- a titkórnőifeladatokat ellótja a postai és elektronikus kĺłIdemények érkextetése, tovóbbítdsa'

az intézményi kézbesí'tés megszervezése, e feladatokhoz kapcsolódó rendszer mÚíkiidtetése,
valamint

- az intézménybe érkező panaszok, bejelentések fogadása, azok elsődleges kivizsgálást és
adatszo|gáitatást követően soron kívül töľténő továbbítrása az igazgató-helyettes részére,



- az intéunény diszpécser, informatikusi, és kijanunka koordindtori feladatainak elldtósa, az
ahhoz sziikséges feltételek biztosítdsa,

- az anyagbeszerzéssel kapcsolatos feladat ok szew ezése, el láüása.

- A keríiletőrséggel kapcsolatos alóbbifeladatok ellótdsa:
a) az onkormdnyzat tulajdontźban lévő közteriitetek míiaźrgyai, parkok és terek

fekzerelései, növényzet, az önkormdnyzati vagyon részét képező egłéb dolgok őrzése,
dllagdnak megóvdsa,

b) illegdlis hulladék elhelyezésének felderítése, a feliigyelői intézkedést nem igénylő
es etekben és zlelés, informdciłó dtadds,

c) jogséĺések, jogellenes cselekmények személyes jelenléttel töľténő megakaddlyozdsa,
d) a jogséľtóÍ magatartdsok elkövetőivel szemben a jogellenes magatűrtlts megszüntetésére

felhívős alkalmauÍsa,
e) afeliigelők életének, egészségének, testi épségének védelme,

fl részvétel a kijzlekedésrendészeti feladatok elldtlÍsdban.
- űz intézmény mds szervezetí eglségeivel _ kĺilönösen a Műíszakí Szervezettel, szoros

kapcsolat kialakíÍdsa, sziikség szerint tevékenységiikhöz koordinúcíós, logisztikai tómogatós
biztosí'tdsa

2.3.A Mííszaki S Szervezet feladatai:
- A szakmai részleg ellátja a WsZ közteriileti vag1lonvédelemmel, óllagmegóvlźssal

iisszefíiggő mÚb zaki s zakmai feladatait.
- A Köztisztasdgi részleg ellótja a WSZ a közterĺileti köztisztasdgifeladatait.
- A Rertészeti ľészleg elldtja az iinkormónyzat tulajdondban és/vagy kezelésében Iévő

kiizteriiletek kertés7eti, fa- és parkfenntartósi feladatait' kiilönös tekintettel a
kłirnyezetvédelmi szempontokra, valamint aľra, hogl a Józsefvdrosban Iévő ziildfeliiletek
lehetőség szerint niivekedjenek, ezzel az egésaégesebb környezetet biztosínu

- A mííszaki ellenőri, monitoringfeladatok meghatdroruźsa, azok ellenőrzése.
- Az intézmény mds szervezeti eglségeivel _ kĺilijnijsen az operatív szeľvezettel szoros

kapcsolat kialakítdsa, sziikség szerint tevékenységiikhijz koordindciós, logisztikai támogatós
biztosítása.

2.4.Szewezeti egységek ktiztitti kapcsolattartás ľendje

Az igazgató á"|ta|, az igazgató-helyettes és a szewezeti egységek vezetői rész.łéte|ével, heti _ szükség
szerint napi - rendszerességgel taltott vezetői értekez|et keretein belül tájékoztatják egymást az adott
időszak fontos kérdéseiről, és egyeztetnek a több szervezeti egységet érintő feladatok végrehajtasi
rendjéről. Az értekezleten elhangzotĹ fe|adatok, továbbá az igazgatői utasítások végrehajtasában
résztvevő, kĺilönböző szervezeti egységek munkatársai személyesen, elektronikus úton és telefonon
tartanak kapcsolatot. Az értekezletek dokumentźůásźlről külön utasitźsra az igazgatő-helyettes
gondoskodik.

m. A Jvsz vezetése és avezetőkfeladatai. hatásktiľeĺ

1. Azlgazgató feladatai
- A JVSZ iigyeiben önállóan és egyszemélyi felelősséggel dönt a hatályos jogszabályok keretein

beltil.
- Fele|ósazintézménytevékenységééľt,mĺĺködésééľtésgazdálkodásáért.
- Képviseli a JVSZ-t külső szervek ęlőtt, gyakorolja a kiadmányozási jogot, részt vesz a

képviselő-testületi üléseken, bizottsági tiléséken, éľtekezleteken.
- Tervezi, szervezi, irányitja és ellenőľzi a IYSZ szakmai, gazdasági működésének valamennyi

teľiiletét. Ennek keretében jóváhagyja azintézmény éves munkateľvét, illetve péĺlzjgyi, illetve
szakmai beszámo|őjźt.

- Gyakorolja a munkáltatói jogokat.
- Ellátja a IYSZ miĺködését érintő jogszabályokban, önkormányzati döntésekben a vezetó

részére előíľt feladatokat.
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- Elkészíti a IYSZ kötelezően előírt szabáiyzatait, rendelkezéseit, kapcsolatot tart a
tźrsintézményekkel,helyiszakmaiszewezetekkel.

- Iĺźnyítja - az igazgafuí-helyetĺes bevonásával -, a gazdasźęi vezető, a műíszaki vezető,
piacvezető, valamint az igazgató-helyettes óltal íľdnyí.tott operatív szervezeteket, ez utóbbin
belíil a szeméIyiig1li vezető munkdjdt.

- Jóvźthagyja és kiadja a pénzugyĹköltségvetési gazdálkodásra vonatkozó valamennyi
szabźiyzatot.

- Elkészíti az intézmény kockázat keze|ési szabźůyzati ľendjét, va|amint az intézmény
mÍĺködé séve l ö s szefi 'i ggő köte lező szab źůy zatokat.

- Az intézmény tevékenységének ellátására vonatkozóan sajźt hatáskĺiľben igazgatői utasítást
adhat ki a mindenkorijogszabályok és azirányító szerv döntéseiben foglaltak keľetei között.

- Különböző módszerekkel feltáró-segítő jelleggel ellenőrzi a vezetói beosztása a|á tartozó
dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel tisszefüggő szabźiyok éľvényesülését.

- Javaslatot tesz a fenntaľtónak az SZMSZ, az A|apító okirat módosításáľa.
- A helyben szokásos módon meghirdetett időpontban havonta fogadóóľát tart az intézmény

székhelyén, annak működésével <isszefiiggő kérdésekben.

2. Az igazgatő-helyettes feladatai
- Az igazgatót annak tĺávollétekor, YIEY taľtós akadályoztatźsa esetén helyettesíti, képviseli a
JVSZ-t és gyakorolja a kiadmányozás jogkĺirt, részt vesz a képviselő-testületi üléseken, bizottsági
tiléséken, éľtekezleteken.
- Szerlezi, irányítja és e||enórzi a IYSZ, ezen beliil az operaÍív szervezet beosztottjainak
munkáj át az a|ábbiak szeľint :
- Irźlnyitja a titkárnő, kézbesítő munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységét, gondoskodik a
vonatkozó nyi|vźtntartźlsok szabályszerÍĺ vezetéséről.
- Intézkedik az intézméĺy e.mail címére elektronikus úton, illetve postai érkező levelek'
bejelentések éľkeztetéséľe, az ezze| kapcsolatos sziikséges intézkedések megtételére, az elektronikus
és postai küldemények továbbÍtásáľa.
- Gondoskodik azintézmény web oldalának folyamatos miĺködtetéséről' kaľbantartźsárő|.
- Gondoskodik az intézsnény telephelyein a belépési rend kialakításárő|, műszaki feltételek
esetén a belépési kódok, ľiasztási kódok nyilvántaľtásaľól, aktualizźiásźlrő|.
- Gondoskodik az anyagbeszerzéssel kapcsolatos feladatok inbzményszinttĺ szervezésérő|,
ellátlásĺáľól.
- Szeľvezi és irányitja az anyagbeszerzó munkź.i'źłt.
- A JVSZ szakmai tevékenységéro| rendszeľesen beszámol azigazgatőnak.
- osszefogsa és elláda a szewezet adminisztľativ, ezen belül ürykeze|ési, adatkezelési,
szemé|yzeti és munkaügyi, fegyelmi, kártérítéSi, jogi, panasz iiryekkel, bejelentésekkel kapcsolatos
feladatait.
- Iĺźnyitja a személyügyi teriileten dolgozók munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységét,
gondoskodik a vonatko ző nyi|vátntartások szabályszerű vezetéséről.
- Irtnyítjaszervezi és koordináljaazlľźtnyitő szerv külön döntései a|apjźłn ellátandó feladatokat.
- Gondoskodik az inténnény feladatellźttźs, ligyviteli ľendszerének hatékony miĺködéséről és

e|lenőrzéséről. Figyelemmel kíséri a IYSZ miĺködésének jogszabályi köľnyezetét, javaslatot tesz az
igazgatőnak az SZMSZ, az A|apitő okirat, az iigyrend, és a JVSZ szabźúyzatainak a|<tla|izáiásźra.
- Feliigye|ia szerződések előkészítésével, végrehajtźsźxa| kapcsolatos szakmai feladatokat.
- Előkészíti a szenĺezet időszakos (szakmai) beszámolóit, a képviselő-testtileti előterjesztéseket.
A táľs-vezetőkkel egyeztetve gondoskodik a munkakezdéssel, munkavégzéssel kapcsolatos szabályok
érvényesiiléséről.
. A vezetőkkel töľtént előzetes egyeztetést követően elkészíti az intézmény éves munkateľvét és
j óváhagyásra fe lterj e sz i az igazgatőnak.
- Az igazgatő kĺilön engedé|ye alapján kapcsolatot taľt a sajtó képviselőivel, előkészíti a
nyi|atkozatokat, szükség szerint előzetesen egyeztet a Polgármesteľi Hivatal illetékeseivel.
- A szakmai szempontok kivételével felügyeli az intezmény minden do|gozőja tekintetében a
munkavégzéssel, trilmunkával, adatkezeléssel, ügykezeléssel, egyéb adminisztrációval kapcsolatos
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szabályok éľvényesĺilését. E tekintetben a szervezeti fe|építés szerint az igazgató távollétében
közvetlentil ryakorolja a vezetői jogokat.
- Különböző módszerekkel feltáró.segítő jelleggel ellenőrzi a vezetői beosztása a|ä tartoző
dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összefüggő szabtiyok éľvényestilését.

3. A Gazdaságivezető feladatai
- Az intézmény számviteli, pénzgazdá|kodási rendjének szakmai me5szefltezője és vezetője.
Ennek kapcsán: 

l Szervezi és irányítj a a gazdasźryi, pénzigyi tevékenységet, koord ináija a
gazdasźąi,pénziigyiszervezetbenfoglalkoztatottakmunkáját.
Elkészíti a pénziigyi. költségvetési gazdźikodźsta vonatkozó kötelező
szabá'|yzatokat.

:B',xíłľ'ľiä2r*?"ľ""á""1'"ľ'::'"l!:xŕJ:#Lľg*ilľT'#luu*'""
betartźsźt.

- E|késziti az előzetes és vég|eges költségvetést az aktuá|is jogí szabźiyozás szerint, valamint a
fenntartó által előírtaknak megfelelően.
- Ellátj a az e|őirányzat fe|használással, módosítĺással kapcsolatos feladatokat.
- E||árja azuzeme|tetési, fenntartási, működtetési feltételek biztosításahoz kapcsolódó pénzĺigyi
feladatokat, míĺködteti az ECOSTAT ľendszeľt.
- Ellátjaavagyongazdálkodássalkapcsolatosfeladatokat.
- Ellátja a munkaerő- és bérgazdálkodással összefuggő feladatokat.
- Ellátjaapénzkezelésselkapcsolatosfeladatokat.
- Yéezi aköte|ező adatszo|gáńtatásokat és vezeti a számviteli nyilvántaľtást.
- Beszźtmo|őkat,pénztigyijelentéseket, likvidteľveketkészit.
- Gazdasági intézkedésekethoz.
- Akötelezettségvállalásokéskövetelésekellenjegyzését|źújae|.
- Kĺilönböző módszerekkel feltáró-segítő jelleggel ellenőrzi a vezetoi beosztása a|á tartoző
dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összefüggő szabźiyok érvényesülését.
- Bankszám|źxa| kapcsolatos szerződések megkötése, aNemzeti Adó-, és Vámhatóság és egyéb
hatóságok felé jelentési és bej elentési kötelezettségek telj esíti.

4. A Keľületőnvezető fe|adatai
- Biztosítja, hogy a kertiletőrök a közterület-felügyelői intézkedéseknél a hivatalos személy
segítoj eként vegyenek részt.
- A kerületőľök jelenlétével mege|ózi, és szóbeli felhívásával megszakítja a közteriileten
megvalósuló j ogséľtő cselekményeket.
- Intézkedik az illegális hulladék elhelyezések felderítésére, eljáľ a köZteľiilet-felüryelői
intézkedést nem igénylő esetekben.
- Feladataaz önkormányzati vagyon védelme, őrzése.
- Yéezi a szabáiyséľtési hatóság által elkobzott dolgok őrzését.

orző-, védő feladatok önálló e|Iźúása.

- Ktilönböző módszeľekkel feltáró-segítő jelleggel ellenőrzi a vezetői beosztása a|á tartoző
dolgozók munkavégzését' a munkavégzéssel összefiiggő szabźiyok éľvényestilését'

5. A Műszaki vezetíj feladataĺ
. Irdnyítja a szakmai részlegvezető, a kijztisztasdgi részlegvezető, a kertészeti részkgvezető
(főkertész) Íeladatelldtúsdt. Figyelemmel kíséri e teriiletek zi)kkenőmentes milíködését, szükség
esetén haÍdskörében intézkedést kezdeményez, intézkedést tesz afeltételek biztosítlźslthoz
- Előkészíti és elkészíti, időszakosan felülvizsgálja e szervezet működését befolyásoló
szabźúyokat, ľlgyelemmel kíséri a miĺködést érintő jogszabályok vźůtozásźú.
- A feladatok végľehajtásáról, annak akadá|yźrő| hetente, szükség szerint soron kívül beszámol
az igazgatőnak, távollétében helyettesének.
. Kĺilönböző módszeľekkel feltáró-segítő jelleggel ellenőľzi a vezetoi beosztása a|á tartozó
dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összefüggó szabźiyok érvényesülését.
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- A fokertész szakmai javaslata a|apjźtn közreműködik rövid- középtávon a kerÍilet
zöldfelĺileteinek megúj ításara, lehetséges fej lesztésére.
- A szakmai részlegvezető javaslata alapjdn kiizremííködik rövid- középtdvon a keriłIet
kar b antartósi' fe líljí,tósi mun kdinak elvégzésére.
- A köztisztasógi részlegvezető szakmai javaslaÍa alapjún közremííködik riivid- középtóvon a
kerüIet kiiztisztasdgi feladatainak hatékonysdgdnak niivelésére.
. A míbzaki ellenőri, a monitoringfeladatok meghatdrozdsal aZok ellenőrzése.
- Tevékenységét szoľos munkakapcsolatban |źttjae| a kerületőrségvezetőjéve|.

6. A Szakmaí részlegvezetőfeladatai
- Szeľvezi és irányitja a IYSZ közteriileti vagyonvéde|emmel, állagmegóvással összefüggő
műszaki szakmai feladatait.
- Gondoskodik a helyi utak karbantartásźtő|, az ahhoz kapcsolódó műtárryak kaľbantaľtĺísáľól,
pótlásáľóI.
- Szakmai javaslatot tesz rövid- középtávon a keľület karbantartási, felújíüási munkáinak
elvégzésére.
- A különböző módszerekkel feltáró-segítő jelleggel ellenőľzi a vezetói beosztása a|á tartozó
dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel tisszefüggő szabźůyok éľvényesülését.

7. A Köztísztasógi részlegvezetőfeladatai
- Szervezi és irányitja a JVSZ köztisztasággal kapcsolatos szakmai feladatellátását.
- Gondoskodik a közteľületek tisztán és rendben tartásźtrő|.
- Figyelemmel kiséri az illegális szemétlerakásra utaló folyamatokat, arľ.ő| soron kívül jelzést
adnak az igazgatőságnak, közreműködik azok felszámolásában.
. Szakmai javaslatot tesz rövid- kĺizéptávon a keriilet köztisztasági feladatainak lehetséges
fejlesztésre.
- A különböző módszeľekkel feltaró-segítő je|leggel ellenőrzi a vezetői beosztása a|á tartozó
dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összefiiggő szabályok éľvényesülését.

8. 
^"Í]j 

Teleki téľi Piac vezetőjének fe|adatai
- Gondoskodik az Uj Teleki téri Piac jogszeľű és szakszeru működéséhez sziikséges
feltételekről, akadá|yoztatás esetén azt je|zi a városüzemeltetési vezetőnek.
- Szerveziésirányítjaapiac míĺködésével kapcsolatos szakmai fe|adate||źúásźlt.
- Különösen feliigyeli a piac terĺiletén a közegészségügyi, munkavédelmi, tuz:lédelmi és egyéb
óvó- védő szabályok érvényesülését.
- Gondoskodik a piac műköđéséhez szükséges ađminisztrativ, pénz,jgyi feladatok teljesítéséről,
figyelemmel kíséri a szerzódések éľvényességének alakulását. Ezze| kapcsolatos elszámolási és
beszámolási kötelezettségét teljesíti azintézmény és az ö'nkormányzat felé.
- Gondoskodik a beosztott munkatársak munkavégzésével kapcsolatos tevékenység
szabźůyszeruségéľől.
- A különböző módszeľekkel felt.iíró-segítő jelleggel ellenőrzi a vezetői beosztása a|á Ártoző
dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összefüggő szabályok érvényesülését.
- Végzi az óstermelők, kistermelők számára |étrehozoff termelő piac(ok) működtetésével
kapcsolatos feladatokat.

9. A főkertészfeladatai
- Gondoskodik a fźlk, parkok kaľbantartásiáról, frĺnyírásról, öntĺizésľől, parlagfrĺ- és
gyommentesítéséről, etlhez munkafeltételek biĺosítja.
- Gondoskodik a kerület közterületeinek egyéb zöldfelületei kezeléséről.
- Szakmai javaslatot tesz rövid- középtávon a keriilet zöldfelületeinek megújításáľa, lehetséges
fej le sztésére, i ll etve a zö|d stratégi a kia|akításár a.
- A különböző módszerekkel feltĺáró-segítő jelleggel ellenőrzi a vezetői beosztása a|á tartoző
dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összefiiggó szabźúyok éľvényesülését.

10. A szemétyĺigyi vezető feladatai
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- Az igazgatő utasítĺásrának megfelelően közreműködik a humánerőforľás gazdálkodással és
pénzügyeivel kapcsolatos feladatok ellátásában, különösen: a költségvetés előkészítésében és
elkészítésében.
- A JVSZ kö'zalkalmazotti źi1'omźnyźlva|, illetve munkaviszonyban, továbbá megbízási
jogviszonyban álló teljes személyi állománnyal kapcsolatos személyzetĹi'igyviteli feladat ellátása,
jogszabályban előírt adatszo|gá|tatások teljesítése, nyilvántaľtĺások vezetése.

1I. A vezetői munkakörök

A77/1993. (V. l2.) Korm. rendelet a közalkalmazottakjogállásáról sző|ő 1992. évi XXXIII. töľvény
végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szo|gá|tatő feladatokat ellátó egyes
költségvetési intézményeknél 3. $ (1) bekezdése szerint magasabb vezętő a költségvetési szerv
v ezetője és helyettese(i).
A (f) bekezdése szerint vezeto az intézmény szewezeti és miĺködési szabźůyzatában meghatttrozotí
ö,nálló szervezeti egység vezetésével megbizott, illetőleg ezze| azonos jogállású kóza|ka|mazottja.

A368/2011. (XII.31.) Koľm. rendelet azá||amhtntaľtásról szóló töľvény végľehajtásáról 1l. $ (6)
bekezdése szerint a gazdasáęivezető a feladatait a költségvetési szerv - a 9. s (8) bekezdése szerinti
szewezeti egység vezetóje a szakigazgatási szeľv - vezetőjének közvetlen vezetése és ellenőrzése
mellett |áĺja e|. A gazdasági vezeto az źita|a ellátott feladatok tekintetében a költségvetési szerv - a 9. $
(8) bekezdése szerinti szervezeti egység vezetoje a szakigazgatási szeľv - vezetőjének helyettese abban
az esetben is, ha munkaköri elnevezése, beosztiása ezt nem jelöli. Ezek a ľendelkezések nem
vonatkoznak a Legfőbb Üryészség, az önkornźnyzati hivatal, a kormányhivatal, az autonóm
ěů|amigazgatási szerv, valamint . a (7) bekezdésben foglaltak kivételével - a minisztéľium gazdasági
vezetőjére, akik a szer,lezeti és működési szabáůyzatban megjelölt személy vezetése és ellenőrzése
a|att látják e l feladataikat.

Az intézményben egyéb vezetoi elnevezést tarta|maző munkakörök nem minősülnek vezetői
munkakörnek.

Iv. A Jvsz mĺĺködésének főbb szabályai

1. A mĺĺkiidési ľendet meghatározó dokumentumok és szabályzatok
- Alapító okirat
- Szervezeti és Működési Szabźůyzat
- Szewezeti egységek Ügyrendje
- Munkavédelmi szabźĺ|yzat
- Munka-, és védőruhaszabźůyzat
- Tuz:léde|mi szabźlyzat
- Közbeszerzési és beszerzési szabźiyzat
- Iĺatkezę|ési szabźiyzat
- A személyes adatok kezelésének, a közérdekű adatok megismeľésére irányuló kérelmek

intézésének és a kötelezóenközzéteendő adatok nyilvánosságrahozata|ának szabźiyzata.
- Teljes köru Gazdźtlkodási Szabźiyzat
- Számviteli politika és szabźńyzatai, számlarend, számlattiköľ, önköltség számitási szabźiyzat'

leltáľ és selejtezési szabźúyzat, pénz és éľtékkezelési szabźiyzat, anyag és eszkoz szabźůyzat,
éľtéke l é s i szabźúy zat.

- Szabáiýalanságok kezelésének ľendje.
- Kockázat kezelés szabźiyzati rendje.
- Belfrjldi és kiilft'ldi kiküldetések elrendelésével és lebonyo|itźsźxa| kapcsolatos szabźůyzat,
- ReprezenĹációs kiadások felosztását, azok teljesítésének, elszámolásának szabá|yzata
- Gépjĺármű igénybevételnek és használati rendje
- Utazźsi költségtérítésre vonatkozó szabá'|yzat
- Vezetékes és rádiótelefonok hasznźiati ľendje
- Hĺáziľendek
- Ú; Teleki téri Piac üzemeltetésével kapcso|atos szabá|yzat
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2. A munkavégzéssel kapcsolatos szabályok

A JVSZ foglalkozüatottjainak munkaköri feladatait, jogosultságait, kötelezettségeit a beosztásnak
megfelelő, részletes munkaköri leírásban kell rögzíteni, melynek egy példányźń a do|gozónak kell
áúadni.

a) A köza|kalmazotti jogviszony létľejötte

A közalkalmazotti jogviszony létrejötte: a közalkalmazotti jogviszony a kinevezéssel és annak
elfogadásával j ön létre.

b) A munkavégzés telj esítése, munkakiiľĺ kiitelezettségek

A munkavégzés teljesítése az igazgató által kijel<ilt munkahelyen, területen az ott érvényben |évő
szabályok és a kinevezési okmányokban, munkaköri leírásban, valamint a munkaszerződésben leírtak
szerint történik. A dolgozó köteles a munkakörébetartoző és a munkaköri leínásában nevesített munkát
képességei maximális kifejtésével, az e|vźnhatő szakéľtelemmel és pontosan végezni.

c) Munkaľend

A JVSZ-nél a következő munkarendek keľülnek a|ka|mazźsraa dolgozók részére:.

Általános munkarendben dolgoznak munkanapokon

Hétfőtől.csütöľtökig 07.30. - l6.00 óra,
Pénteken 07.30. - 13.30. óra között,

a szeméýiigyivezetó, személyügyi iigyintéző(k), a pénzüryi főelőadó, pénzugyi előadók, a gazdasági
főelőadó, a kö'nyvelő, a diszpécseľ-infoľmatikus, a titkáľnő, az asszisztensek.

Az igazgatő, az igazgató-helyettes, a keľĺ'iletőri vezetó, miĺszaki vezeto, a gazdasági vezető, a szakmai
rész|egvezető, köztisztasági részlegvezető, a piacvezető, a piacvezető-helyettesek, keľtészeti
részlegvezető, a kcizmunka koordinátorok heti 40 órás (teljes munkaidős) kötetlen munkaidőben |źtja
el feladatait.

Az egyéb (munkasztinetĹ, pihenőnapon' déluĺáni, éjszakai) munkaidőrendekről, a rendkívüli munka
elrendeléséről és elszámolásáról, a szabadsátgok rendszeľéró|, a rész|etszabályokľól - a IYSZ minden
do|gozőjára kiterjedő hatźú|ya| _ igazgatői utasítĺás rendelkezik. A munkaidőrendek, az ahhoz
kapcsolódó külön megállapodások a kinevezési okmányban, munkaszerződésben szeľepelnek.

Munkarendre vonatkozó igazgatői utasításnak kell tekinteni a havi tervezetben egyedileg
megllatźtrozott munkarendet is, amennyiben anől a dolgozó a jogszabźúyilag előírt időben és módon
tźĄékoztatásra kerül.

A munkavégzést a szenĺezeti egységenként minden dolgozónak jelenléti ív pontos kitĺiltésével kell
rögzíteni, me|yet aszervezeti egység vezetője e||enóriz, és továbbít azigazgatősáłgrészére.

d) Szabadság

Az éves rendes és ľendkíviili szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi vezetőkke| egyeztetett
teľvet kell készíteni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engeđélyezésére minden esetben csak az
igazgatő jogosult. Az éves szabadság méľtékét a hatalyos jogszabá|yoknak megfelelően kell
megállapítani.

A szabadság igénybevétel és egyéb távollét nyilrvźntartźls ľendjéről kül<in igazgatói utasítás
ľendelkezik.

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

Az intézményben folyó munkät a do|goző időleges, vagy taľtós tavolléte nem befolyásolhatja. A
dolgozó távolléte esetén a helyettesítés rendszerének kidolgoztsa a munkakör szerinti közvetlen
munkahelyi felettes (továbbiakban: munkahe|yi vezető) feladata. A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes
dolgozókat érintő konkrét feladatokat a munkaköri leírásokban kel| rögzíteni.

Í) A munkaköľök átadása

A munkakörök átadásáról, illetve átvételéről, személyi vźitozźłs alkalmával jegyzőkönyvet kell
felvenni.

Az átadásrőI, źLNételÍőI készi'ilt jegyzőkĺinyvben fel kell tűntetni:
- azátadás_átvételidőpontját,
- a folyamatban lévő konkrét ügyeket, hat'áridőket
- amunkavégzéshezszükségeseszközökátadását,
- ajelenlévők a|áirását.

A munkakör áúadás _ átnételrével kapcsolatos eljárás lefolytatásĺáról a munkahe|yi vezetó gondoskodik.

g) A vagyonnyilatkozat téte|i köte|ezettség

A2007. évi CL[. törvény 5. $ (1) bekezdés cb) pont éľtelmében, azigazgatő és agazdaságivezeto a
megbizásáft, vary kinevezését megelőzően, ezt követően kétévente tesznek vagyonnyilatkozatot.

h) A mun|ĺĺba jáľás' munkavégzés költségeinek megtéľítése

A munkába jráľás költségeinek megtérítése a39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet helyközi és az igazgatő
által kiadott szabá|yzat szerint tö,rténik.

i) Továbbképzés:

A JVSZ csopoľtos oktatiís, tovźtbbképzés megszeľvezése' illetve a do|gozőval kötött eryedi
tanulmányi szerzódés révén gondoskodik _ az egyes munkakörök vonatkozásábaĺ _ a jogszabźůyi
előírások v áůtozása folytán szükségessé váló képesítés megszerzéséről.

j) Egyébjuttatások

Az intézmény foglalkoztatottjainak egyéb juttatásait az iĺźnyitő szerv źital^ nem szabályozottak
hatźrozzáů< meg. A költségvetési szerv a foglalkoztatottakra csopoľtos balesetbiztosítĺást és általános
felelősségbiztosítást köthet.

3. Felelősségiszabályok
A dolgozók a köza|ka|mazotti jogviszonyukból, a munkaviszonyukból eredő kö'telezettségük vétkes
megszegésével okozott kárért fegyelmi és kártérítési felelősségge| tartoznak. Szĺándékos károkozás
esetén a do|goző a teljes kráľt köte|es megtéríteni.

A dolgozó vétkességére tekintet nélkül a teljes kát köteles megtéríteni a visszaszo|gá|tatási, vagy
elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, melyeket állandóan
őrizetbentaĺt,kizárő|agosan hasznái,vagykeze| és azokatjegyzék, vagy elismewény a|apjźtnvetttú'

Fegyelmi fe|elősség

A feryelmi felelősségre a Kjt., valamint az Mt. hatályos szabźilyai az irźnyadők.

Anyagi fele|ősség

A rVsZ valamennyi dolgozója felelős a beľendezési, felszere|ési tźrgyak rendeltetésszeľÍi
hasznźůatáéľt, gépek, eszközök, megóvásáért.
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A JVSZ a do|goző hasznźiati tfugyaiban a munkavégzés folyamán bekövetkezetíkźrért vétkességre
tekintet né|ktil felel' ha a kźr a dolgozó munkahelyén' vagJ más, megőrzésre szolgáló helyen
elhelyezett dolgokban keletkezett.

4. Az ĺigyiľatkezelés ľendje
Az ügyiratkezelés rendjét azigazgatő Iratkezelési Szabźiyzatbanhatttrozzameg.

5. A kiadmányozás ľendje

A WSZ-nél a kiadmányozási jogköľt az igazgatő, távolléte vagy akadźiyoztatźsa esetén az igazgatő-
helyettes gyakorolja.

6. A' bé|yegzők használata
Valamennyi hivatalos a|áíĺásnźů, a jogosult a|źúrása mellett szerepelnie kell a JVSZ hivatalos bé|yegző
lenyomatának. Az JVSZ bélyegziĺitnaprakész állapotban nyilván kell taľtani.

A JVSZ-nél bé|yegző haszná|atźra az igąz$ató távollétében vagy akadźůyoztatása esetén a következők
jogosultak: 

- ipugató-helyettes
gazdasźryivezető

Az źúvevók személyesen felelősek abé|yegzők megőrzésééľt. A bélyegzőkbeszerzéséľől' kiadásáról,
nyi|vźłntartásfuó| az igazgatői titkźLmő gondoskodik, illetve a bélyegző elvesztése esetén az előírások
szerintjár el.

7. Védőruha' védőeszkłiz biztosítása

Az intézmény u,,egyéni védőöltözetek és védőfelszerelések haszná|atźta kötelezett munkakörök,
védőeszközök jegyzéke,, a|apjźn biztosítja azérintett do|gozók vonatkozó védelmét.

A kerületőri csopoľtvezető és a kerületőrök (segédfelügyelők) formaruha e||átásźt az igazgatő źita|
k i adott szab á|y zat hatźr ozza meg.

v. A Jvsz kapcsolattaľtásának ľendje

1. Együttműkiidés szakmai szeľvezetekkel' társintézményekkel

A JVSZ weboldalt üzemeltet a lakossági bejelentések fogadására és a hozzá forduló ügyfelek
tźĄékoztatésa célj ából.

A JVSZ a szakmai munka színvonalának fejlesztése eló'segítése éľdekében kapcsolatot taľt és
egytittmiĺködik más hasonló gazdálkodási tevékenységet folyató szervezetekkel, a rendőľséggel, a
hivatásos katasztľófavédelmi szeľwel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal|a|' az egyéb állami ellenőrző és
önkormányzati szeľvekkel, társadalmi szervezette|, így kti|önösen a Budapesti Rendőr-főkapitĺányság
VIII. kerĺileti Rendőrkapitánysággat' Józsefuárosi Közterĺilet-felügyelettel, a helyi polgárór
szervezette|továbbáaf e|adataie||átásźthozsegítségetnýjtóegyébszervezettel.
A ľendvédelmi szerwel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal együtt eljĺĺró közterület-felügyelő a
rendvédelmi szeľv, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal segítője. A rendőrséggel torténő együthniĺködés
keretében tevékenysége ellátásáról, annak körülményeiről a ľendőrséget rendszeľesen tlájékoztatja.

A JVSZ egyiittĺnűködésľe törekszik minden feladatkörével összefiiggő tevékenységi köľrel rendelkező
hazai és nemzetközi szewezette|.

2. Sajtóval való kapcsolattaľtás
A sajtóval történő kapcsolattaľtás a polgáľmesteľ, vagy polgáľmesteri hivatal éslvagy kabinet által
kijelölt személlyel tö,ľtént előzetes egyeztetés, engedély után töľténhet.
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3. A szemé|yes adatok kezelése

A személyes adatok kezelése a jogszabá|yokban, és az IYSZ-né| ,,a személyes adatok kezelésének, a
közérdekű adatok megismeréséľe irányuló kérelmek intézésének és a kötelezőenközzéteendő adatok
nyilvánosságra hozata|źnak szabźiyzatában'' meghatározottak szerint töľténhet.

vI. A JvsZ gazdá|kodásának ľendje

^ 
JVSZ gazdĺílkodĺĺsóval, ezon belül kiemelten a költségvetés teľvezésével, végľehajtásával

ĺĺsszefüggő feladatok, hatask<jrök szabźůyozása _ a jogszabályok és a fenntartó ľendelkezéseinek
firyelembe vételével _ az igazgató feladata. A gazdálkodási feladatokat a külön ügyrendben
meghatározott módon kell végezni.

1. Bankszámlák feletti rendelkezés

A banknál vezetett számlák feletti rendelkezésľe jogosultakat azigazgatőjelöli ki. Nevüket és aláírás
bejelentési kaľtonjaik egy-egy pé|dźnyźttagazdasźęivezetó köteles őrizni.

2. Kiitelezettségváltalás, utalványozás, éruényesítés, e||enjegyzés ľendje

A kötelezettségvállalás, utalrvźnyozáts, ellenjegyz.és, érvényesítés rendjét az igazgatő a Gazdálkodási
Szabá|yzatbanszabźůyozza.

3. Belső kontľollľendszeľ
A belső kontrollľendszer kialakítźÉéLért, míĺködtetéséľt és nyomon kiivetéséért az igazgatő felelős.
IVSZ belső ellenőrzését fiiggetlen, regisztrációval rendelkező, kül<in szerződésben rögzitett módon
(szervezettel, személlyel, és feltételekkel) látja el.

vII. A JvsZ óvó. védő előíľásai

A JVSZ óvó, védő előíľásait tarta|mazó szabźiyzatai a JVSZ munkavédelmi és tiĺzvédelmi
szabźúyzatai.

v[I. Zárőrendelkezések

A Szervezeti és Miĺködési Szabályzatot a Képviselő-testtilet hagyja jővä.

Jelen Szervezeti ěs Műíki)désí Szabdlyzatot Budapest Főváros WII. keríilet Jóaefvárosi
onkormúnyzat Képviselőłestiilete a ...../2015.(I.19.) szómú hatdrozatóval hagyta jóvó és ezzel
egyidejiíleg a Képviselő-testiilet 248/2014. (ilI.04.) szdmú hatdrozatóval jóvdhagyott, 2015. januúr
01. napjdtól hatdlyos Szervezeti és Műíkijdési Szabdlyzata helyébe lép.

Hatályos a JVSZ alapító okiľatának tiiľzsktinyvi nyilvántartásba tiirténő bejegyzésének
napjátó|.

Az SZMSZ hatáůyba|épését követő 60 napon belĹil az igazgatő helyettes, a műszaki vezető és a
gazdasźryi vezeto szervezeti egységiikľe vonatkozó ügyrendet elkészíteni, kordbban elkészített
íig1l r e n det mó do s ítani és j óvahagy ásr a az igazgatőnak felterj esĺeni.

A JVSZ munkahelyi vezetoi kötelesek gondoskodni arról, hogy a JVSZ dolgozői az sZMsZ-t a|áitás
ellenében megismerjék, illetve hogy minden egyes újonnan belépő dolgozóval ismeľtessék.

MeIlék|etek:

1. Szervezeti ábľa (szervezeti tagoződás és címrend szerinti bonüásban)

Budapest, 2015. februáľ ....
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Készítette:

Acs Péteľ
a Józsefváľosi Váľosiizemeltetési Szolgálat igazgatója
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