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I. Általános ľendelkezések

1. A Szeľvezeti és MÍíködési Szabályzat cé|ja,határ|ya

A Szervezeti és Miĺködési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuáľosi Önkormányzat, Józsefuárosi Városüzemeltetési Szol'gźiat (a továbbiakban: IYSZ /
intézmény) költségvetési szervként miĺködő szerĺezeti tagoződźsának, feladatainak és tevékenységi
körének, munkáltatói, gazdálkoĺlási renĺ|jének eĺsciĺ||eges szahá|yoz,ása. Az, s7,Ms7, hatźiya az
intézménymindenkłłza|ka|mazottjára(atovábbiakban:dolgozó)kiterjed.

Az SZMSZ az źi|amhźntartásról szo|ő 20Il. évi CXCV törvény l0. $ (5) bekezdése alapján kerÍilt
megalkotásra, figyelemme| az ái|amháztartásrő| szóló töľvény végrehajtźsźtra kiadott 368120II.
(xII.31.) Korm. rendelet 13. $-ában meghatározott köte|ező taľtalmi elemekre.

Az SZMSZ-I az intézmény honlapj án közé kell tenni, papira|apű eléľhetőségét székhelyén biĺosítani
kell.

2. Azintézmény meghatározÁsa,jogállása, tevékenységeiaza|apítő okiľat szeľint

Azintézmény neve:
Józsefváľosi Váľosüzemeltetési Szolgálat

Az intézmény Alapító okiratłának vonatkozó adatai:
Az intézmény alapításának időpontj a : 199 4. novembeľ 0 1 .

Az a|apítő okiľat kelte: 1994. október 1 1.

Az a|apitő okiratot elfogadó hatźrozat száma: 392 / |99 4. (X. 1 1 .)

Az intézmény törzskönyvi azonosító száma: 67 9 | 43

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

Az inténnény székhe lye :

l084 Budapest, VIII. kerület Mátyás téľ 15.

Az intézmény fóbb eléľhetőségei:

Levelezési cím: 1084 Budapest Mátyás téľ 15.

Elektronikuslevelezésicím: info@jvsz8.hu
Weboldal: http://wwwjvsz8.hlł/
Telefonszám: 06-I-782-3537
Fax szám: 06-I-799-42|3

Az intézmény telephelyei :

1084 Budapest, Német u.17-19. iľoda
(a Józsefuárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálattal és a Polgármesteri Hivatallal közös
haszntúat)
1084 Budapest, József u. I5-I7. |7m2 iroda
(a Polgármesteri Hivatallal közös használat)
1082 Budapest, Baľoss u. 81. fszt. 5. sz. iroda
1086 Budapest Magdolna u 20. iroda
1086 Budapest, Dankó u. 3.5. géptároló
1086 Budapest, Magdolnau.Ż. karbantaľtó műhely
1086 Budapest, Magdolnau]24. közĺisségi keľt
1086 Budapest, Tolnai Lajos u. 23. közösségi kert



1086 Budapest, Teleki Lźsz|ő tér 3.
1086 Budapest, Szerdahelyi u. 19.

Az intézménv szám|aszáma:

Uj Teleki téri Piac
parkoló

I 4 I 003 09- I 9063249 -01000003

Azintézmény adőszáma:

r69236s6-2-42

Az ilxézĺnény a|ap Ítój a:

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi ÖnkormányzatKépviselő-testĺilete
Budapest VItr. kerület Baross u.63-67.

Az intézmény irány itő szeľve :
Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtilete
Budapest VIII. kertilet Baross utca 63-67 .

3. A Jvsz alaptevékenységeÍ

Azintézményá|ta|ellátott' jogszabźůybanmeghatärozottközfeladat:

- Magyarorszáęhe|yi önkoľmányzatairól sző|ő 2011. évi CLXXXIX. töľvény (a továbbiakban: Mötv.)
23. $ (5) bekezdés 1. pontja szerint a helyi közatak, köĺerek és parkok kezelése, fejlesztése és
Ĺizemeltetése; a 16. pontja szerint a kisteľmelők, ősteľmelők szÁmźra - jogszabályban meghatarozott
termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideéľľve a hétvégi áľusítiás lehetőségét is; melyek az
alapító kötelező és önként vállalt feladatai.

- a vásárokról' a piacokról, és a bevásárlóközpontokról snlró 5512009. (III. 13.) Koľm. rendelet szerint
piac üzemeltetése: az Uj Teleki téri piacot fenntaľtó Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkoľmányzat Képviselő-testtilete által kijelölt, a piac, termelő piacok, az idényjellegű piac vezetését,
annak működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat |áúja e|, a fenntaľtó nevében eljámi
jogosult.

- TakarítjaJózsefuáros közteriileteit, biĺosítja a hulladék rendezett átmeneti elhe|yezésének feltételeit,
mege|ozi az illegális hulladék-lerakást.

- Gondoskodik a terek, parkok magas szintiĺ élhetőségéről, fenntartja a növényzetet, gondoskodik az
utcabútorok és a szilárd burkolat karbantaľtĺásáró|.

- Gondoskodik a kerület kezelésében lévő utak burkolatźnak kaľbantartásźrő|, á'||agmegóvásáról,
megújításáról.

3.1 Azintézmény azirźnyítőszerv kiĺlön határozatai a|apján ellátandó fe|adataĺ

A JVSZ az a|aptevékenységének ellátása keretében végzi a,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed
Program III. Integrált szociális városrehabilitációs Pľogľam''-hoz (atovźtbbiakban: MMIII)' valamint
annak fenntaľtási időszakához kapcsolódó feladatokat. Ezen belül különösen a,,Tl Epület-felrijítĺáshoz
kapcsolódó, a lakosság bevonását segítő progľamok'' kapcsán a ,,T1/| Társadalmi akciók
megszefltezése (lomtalanítÁs, parkok tak'arítása),, és a ,,T|/2 Helyi környezettudatosság elősegítése
(zöld udvarok kialakítasa)'' projektek végľehajtását, valamint a,,T3/2 Szomszédsági rendőľ progľam''
végľehajtásához kapcsolódó önkormźnyzati feladatokat, amelyeket az MNPIII Támogatási szetzódése,
és ennek végľehajtasához kapcsolódó, a Budapesti Rendőľ-főkapitánysággal k<itött szeľződés és
együttműködési megállapodás szabályoz. Ilyen fe|adatok különĺisen a kommunikációs,



konfliktuskeze|ési, szociális ismereteket oktató szakemberek beszerzési eljárásának bonyolíLása, nyitó
rendezvény, marketing anyagok beszerzése, |akossági szabadidős rendezvények szeľvezése, és
kapcsolódó beszerzései a szomszédsági járór megkülönböztető jelzésének elkészíttetéséhez
kapcsolódó beszerzések, valamint a járőrszo|gźúat rendőri végrehajtásának ellenőrzésével és
kapcsolattartással összefüggő feladatok.

Budapest Főváros VIII. keľület Jőzsefvźrosi onkoľmányzat Képviselő.testülete a 8lf013. (I.23.)
számú határozatában elfogadta [módosított a 65/20|3. (II.27.), a 463lf0|3.(XII.l8.)' az 58/f014.

GV.23.) számú hatźrozat) az MNPIII. projekt megvalósítasában résztvevő szervezetek egytittmiĺködési
rendszeľét, oly módon, hogy a Tl/3 Lakossźryi tź$ékoztatiĺs, tanácsadás projekte|emet a szomszédsági
házfelügyelő feladat és programelem megva|ósító szeľvezete a Józsefrárosi Közteľiilet-felügyelet és
Városüzemeltetési Szolgálat (a továbbiakban: JKFVSZ), melynek jogutódja a WSZ a ,,T1/3
Szomszédsági hźzfe|ugy elők'' esetében.

Az MNPIil végrehajtását a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint tĺámogató képviseletében eljĺáró Pro
Regio Közép.Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt
felelősségĺĺ tiĺrsaság, mint közreműködő szervezet és a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi
onkormányzat, mint kedvezményezettközött}}L3. januźtr 30-án a|áírtTźmogatási szerződés és annak
mellékletei szabáiy ozzák (azonosÍto szám : KMoP -5 .| .1 ĺB-|2-k-20 1 2-000 1 ).
A JVSZ tevékenységi ktlrében megvalósuló projekteket a Tźlmogatźlsi szeľződés és a Budapest
Józsefuárosi Önkoľmányzat Képviselő-testtiletének döntései, különösen a 8/20|3. (I.23.) szźłmil
hatärozat l. pontjában elfogadott a ,,Magdolna Negyed Program III. projekt megvalósításában
ľésztvevő szervezetek együttmiĺködési rendszerc,, a|apjtn hajtja végre. A felsorolt szolgáltatások
ľészletes leírásai a Tétmogatźlsi szerződés mellékletét képezó ,,Teljes Akcióteruleti Terv 3/b kötet''-e
tartalmazza.
A 65 /2013 ' (II.f7 .) szálmű képviselő-testületi hatźrozat a|apjźn e feladatellát źs hatźrozott időre - 20 1 5 .

május 3O-ig _ szól.

A JVSZ az a|aptevékenységének e||źttźsa keľetében _ a|lhoz kapcsolódóan - végzi a kerületgondnoki
rendszeľ működtetését, az abban közremiÍködő személyek foglalkoztatásź*a|, a rendszer e||źúásáxal.

kapcsolatos feladatokat.
A34712013. (IX.18.) sz. képviselő-testĺileti hatźrozathatźtrozzameg a feladat ellátast.

A JVSZ az a|aptevékenységének ellátása keretében _ abhoz kapcsolódóan - végzi az őstermelők,
kistermelők szétmtra létrehozott Palotanegyedi Gyulai Pál utcai Termelő Piac, a Bláthy ottó 36-40.
szám előtti Termelői Piac és a Szeľdahelyi utca 19. szám alatti idény jellegű piac működtetésével
kapcsolatos feladatokat.
A 225/f0I3.(u.05.) szálmű, a 47I/20I3.(x[.l8.) szźtmű és a 17|/2014. NIII.Ż1.) számú képviselő-
testületi határozathatźrozza meg a feladat ellátást.

4. Az íntézméoy ľ"uautulĺoak szakfeladat szerinti besoľolása

Kormźnyzati funkció:
megnevezése:

066020
Város- községgazdálkodás egyéb szolgáltatások

A||amháztartźs szaktęazati be s oro lás a :

Megnevezése:
381 100
Nem veszélyes hulladék gytĺjtése

Szakmai alaptevékenységek korm ányzati funkció szerinti megj elölés:

04123r
04r23f
041233
045r20

Rövid időtaľtamú közfoglalkoztatás
Staľt-munka pľogram- Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtaľtamú közfoglalkoztatás
ÍJt, autőpźiya építése



051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) beryűjtése, szźilitźsa,
áúrakása

051050 Veszélyeshulladékbeg;nĺjtése,szźů|itźsa"átrakása
0660l0 Zöldterület-kezelés
047120 Piacüzemeltetés

Vdtlalkozlźsi tevékenységet a kiiltségvetési szeľv szabad kapacitásdnak terhére, szolgtúltatúsként,

iinkiiltség+í9ó végez.heÍ, lesĺreuebb kiaddsai l%'lźig.

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

Törvények:

. Maryarorszźlghelyi önkormźnyzatairó|sző|ő20l1. évi CLXXIX. torvény (Mötv.)
C a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
. aZái|amhź.z/ratásról szóló 201l. évi CXCV. törvény
o a közúti közlekedésról szóló 1988. évi I. töľvény
. a nemzeti varyonról sző|f0|1. évi CXCVI. törvény
. azélelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. töľvény
. az infoľmációs önrendelkezési jogró| és az infoľmációszabadsáryľő| sző|ő f0| l. évi CX[.

törvény
. az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIIL törvény
o a hulladékról szóló 2012. évi cLxXxV. törvény
. az építettkörnyezet alakításáról és védelméről szóló 1997 . évi Lxxvn. t<iľvény

o a Polgári tĺlľvénykönyvľől szóló 1959. évi IV. törvény és a Polgari Töľvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény

o a munkavédelemľől sző|ő |993. évi XCü töľvény
o a közbeszerzésekľől szóló 2011. évi cvm. törvény
o aköza|kalmazottak jogállásáról sző|ő 1992. évi XXXIII. töľvény (K.jt.)

o a munka tiirvénykönyvéről szlíhí 2012. évi I törvény

Kormányrendeletek:

. az źt||amhánartásról szóló 201l. évi CXCV tö,ľvény végrehajtásáról szóló 368/20Il.(XII.31.)
Korm. rendelet (Ávr.)

. a költségvetési szeľvek belső kontrollľendszeréľől és belső ellenörzéséről szóló
37 0l20ll.(xII.3 1.) Koľm. ľendelet

. aZźilamhźntartás számviteléľől szóló 4l20I3. (I.11.) Koľm. ľendelet
o aközépületek fellobogózásának egyes kérdéseiről sző|ő I3fĺ2000. oru. l4.) Koľm. rendelet
. a közuti közlekedési előéleti pontrendszeľľől sző|ő 2000. évi CXXVIII. törvény

végrehajtásáról szóló 23612000. (XII. 23.) Korm. rendelet
. aZ európai zász|ő és az európai lobogó hasmźlatźlnak részletes szabáiyairő| sző|ő 30812004.

(xI. 13.) Koľm. rendelet
o a vásárokról' a piacokról, és a bevásĺárlóközpontokról szóló 5512009. (III.13.) Korm. rendelet
o a Fővárosi onkormányzatkeze|ésében lévő főútvonalak, közutak és közterĺiletek kijelöléséről

sző|ő 432l20lf. (xII.29.) Korm. rendelet
o a köza|kalmazottak jogállásáľól sző|ó |992. évi XXXIII. töľvény végrehajtásáról a helyi

önkoľmányzatok źł|ta| fenntaľtott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési
intézményeknél szóló 77lI993. (v. 12.) Korm. rendelet



Miniszteri rendeletek:

o 41ĺ1997. (Y. 28.) FM rendelet az A||ategészségĹigyi Szabźt|yzat
egészségügyi Szabźńyzat kiadásĺáról szóló

o I/1986. (II. 21.) EVM-EüM együttes rendelet a koztisztasággal és
hulladékkal összefiiggő tevékenységekről

kiadásáról a, A||at-

a teleptilési szilárd

o I/|975. (u. 5.) KPM_BM együttes rendelet a közuti közlekedés szabźiyairő|
o 65/1999. (XII. 22.) EU]ľĺĺ rendelet a munkavállalók munkahelyen t<iľténő egyéni védőeszköz

haszn á|atának minimális bizonsági és egészségvédelmi követelményeiľől
o II/2003. (DĹ 12.) FMM rendelet azipari alpintechnikai tevékenységbiztonsźryi szabá|yzatárő|
o a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztá|yozäsi rendjéről

sző|ő 6812013. (xII. 29.) NGM ľendelet

Fővárosi közgyiílési rendeletek:

o 10/2005. (III. 8.) Főv. Kgy. ľendelet a fővárosi zöldfelĹileti rendszerbe tartoző zöldteľĹiletek és
zöldfeliiletek védelmérő|,hasznźńatáról, fenntar&ásáľól és fejlesztéséről

. 5/L998. (II. 27.) Főv. Kgy. rendelet a vá|asztźsi plakátok egyes középületeken és a közterület
meghatározott részein töľténő elhelyezésének tilalmáról

o 58/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet egyes fővárosi önkormányzati jelképek hasnźiatárő|
C 48lI994. (Vn. 1.) Főv. Kgy. rendelet a főváros köúisztasźryźtrő|
o I4l|993. (rV. 30.) Főv. Kgy. rendelet a kiemelt közcé|ű zöldteriiletekről
o 8lI99I. (uI. 21.) Főv. Kgy. ľendelet a középületek és köĺeľĺiletek fellobogőzäsźtrő|

onkormányzati rendeletek:

o 6212007. (XI. 13.) önkormányzati rendelet a közterületek, ingatlanok rendjéről és a
köxisĺaságról

o 28/2014. (WI. 0l.) önkormdnyzati rendelet a jóaefvdrosi természeti ki)rnyezet védelméről

6. A JVSZ önálló jogi személy.

7.A IvsZ az onkormányzat által alapított költségvetési szerv. Jóváhagyott költségvetésén belül a
mindenkori hatályos jogszabályi keretek között önállóan működik, és gazdálkodik. E tevékenységen
belül önálló bér és munkaerő gazdálkodási jogkönel rendelkezik. Tevékenységének e||átásźthoz a
szükséges foľrást az irźnyítő, fenntartó költségvetési támogatása és az alapitő okiratban meghatźlrozott
feladatokból saját bevételei biztosítják. Pénzügyi és gazdálkodási feladatait a költségvetési szervek
költségvetési, gazdálkodás i előírásai szerint v égz\.

8.A gazdálkodás általános vitelénél a mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kell
eljáľni. A hatályos jogszabályok előírásainak megfele|oen az alaptevékenységbe tartoző pénzugy|
gazdasági és eryéb feladatait önálló hatásköľrel |átja e|, a rźlbízott vagyonnal önállóan gazdálkodik,
kötelezettségeinek telj es ítéséért felelősség terheli.

9.A JVSZ képviseletét az igazgató' mint a költségvetési szerv vezetóje |źnja e|, aki e jogkörét
esetenként, vagy az ügyek meghatźrozott csopoľtjáranézve a vonatkozó jogszabáýok keretei között
áúruhávhatja. Kiadmányozásra az igazgató, táxo||étében vagy akadźúyoztatása esetén az igazgatő-
helyettes, a gazdasźąi vezető, a műíszaki vezető jogosu|t.

10.A wSZ az irátnyítő szervlfenntartó által meghatározott irányelvek a|apján készíti e| az intézmény
költségvetési teľvezetét és ktildi meg a fenntaľtó által kijelölt szeľvezetnek.

11.A JVSZ a Képviselő-testiilet źůtal. jóvtthagyott intézĺnényi költségvetési keretszátmok és a
jogszabáiyok, valamint a fenntaľtó źita| meghatározattak ťrgyelembevéte|e alapjźn állítja össze elemi
költségvetését.



12' A IYSZ a saját költségvetése és gazdálkodási hatáskörébe utalt feladatok és e|őirányzatok
tekintetében e|őirźnyzat felhasználási jog illeti meg. A szabályos gazdálkodásért a IYSZ igazgatőja
felelős.

13. A költségvetésben jóváhagyott költségvetésí e|ófuźtnyzat módosítasi hatásköľt a magasabb szintĺĺ
jogszabátyokon feltil az onkormányzat mindenkori költségvetéséről szóló ľendelet szabá|yozza, Az
intézmény új feladatot kizźró|ag a Képviselő-testiilet döntése és költségvetési fedezetének
megielölésével, biztosításával végezhet. A Képviselő.testiilet a fe|adatvźt|tozźst, költségvetési
e|őirányzat módosítást hatźtrozatta| ĺ vagy költségvetési rendeletében fogadja e|. A hatźrozat a
költségvetési rendeletben átfuezetésre keľiil.

|4. A IvsZ magasabb szintű jogszabály előírása a|apján köteles havi bontásban éves költségvetési
felhasználási ütemtervet és likvid tervet készíteni, amit az évközi e|őirányzat módosításokkal és

teljesítésekke| aknn|izáini kell, továbbá negyedévenként pénzforgalmi jelentést, féléves és éves
költségvetési beszámolót készíteni mindazon költséghelyek, címrendek e|őirtnyzatainak
felhasználásáról, amelyeknek a pénzijgyi nyl|vátntarÍásźtt vezeti. Ezen feliil az irźnyítő szerv az
intézménytől más kimutatást és nyilvántartást kérhet.

15. A JVSZ vezetőjét(igazgatőjáÍ) a közalkalmazottak jogźtllásĺáľól sző|ő |992. évi XXXil. törvény és
a koza|ka|mazottak jogállásáľól szóló 1992. évi xxxn. t<iľvény végrehajtásáról a helyi
<inkoľmányzatok által fenntartott szn|gá|tatő feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél
szó|ő 7711993. (v.|2.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiilete hatźrozatban nevezi ki 5 éves hatźłrozott időre, illetve
menti fel. A vezető (igazgatő) felett az egyéb munkáltatói jogokat azMötv.67. $ e) pontja a|apján a
polgáľmesteľ gyakoro lj a.

16. A IYSZ gazdasági vezetőjének kinevezése' vagy megbizźsa, fe|mentése, vagy a megbízás
visszavonása, díjazźsának megállapitźsa a polgármester hatĺáskörébe tartozik az źń|amháztarĺásról

szô|ő2011. évi CXCV töľvény 9. $ (6) bękezdése alapján.
A dolgozók felett a munkáltatói jogokat _ azintézmény Alapító okiratában meghďározottak szerint _
aziĺtézlnény vezetője gyakoľolja a gazdasági vezető kivételével.

|7 . A IvsZ vezetóje _ a gazdasétgi vezető kivéte|ével - kinevezési okmányban meghatźtrozza az adott
beosztás (munkaköľ) betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget (képesítési k<ivetelméný).

18. Az a|ka|mazotlak jogviszonyźra a Kjt-ben és a közalka|mazottakjogállásáľól sző|ó |992. évi
xXxIII. töľvény végrehajtáłsáről a helyi önkoľmányzatok által fenntaľtott szo|gá|tatő feladatokat ellátó
egyes költségvetési intézményekné|szőlő7711993. (v.l2.) Korm. ľendeletben foglaltak azirźnyadők.

19. A Képviselő-testiilet évente egy alkalommal áttekinti a IYSZ mtĺködését és meglátrgyalja az éves
tevékenységet tarta|mazó írasos beszámolót, melyet az igazgatő készit e| a tźrgyévet követő év január

31-ig.

20. A Képviselő-testĺilet, a IYSZ feladatváltozása esetén, ilĺetve a feladat hatékonyabb ellátása
éľdekében _ az a|apító okirat módosításával egyidejűleg - átszervezheti, illetve módosíthatja
tevékenységi körét.

2|.A IvsZ saját döntésével az a|apitő źůta| meghatározott feladat- és működési kĺjľét nem
vźůtoztathatja meg. A szźtmźtra Képviselő-testületi döntéssel mepllatározott többlet feladatok
végľehajtásának szabályozása igazgatói utasításban is töľténhet. E körben az igazgató utasításában
határozhatja meg különösen: a többlet feladatok ellátásának módját (munkaidőben, vagy a ľendes
munkaidőn tul tĺiľténjen munkavégzés, ľendkívüli munkaidő, célfeladat kitiĺzés, stb.) a résztvevők
kijelölését, a végrehajtźls során nyujtott teljesítményi'ik éľtékelésének szempontjait, mindezeknek
megfelelően díjazźsuk szabéiyait (céljutalom, a kereset kiegészítés más lehetőségei).



ff.A IvsZ osszességében és szervezeti egységenként engedélyezett á||źshelyeit (munkaköröket)

számszerűen a szewezeti ábta (1. számú melléklet) tarta|mazza. Az intézmény <isszesen 138

engedé|yezettálláshellyel ľendelkezik, ebből 138 fő Kjt. szeľinti foglalkoztatott.

II. A wsz szeľvezetĺ felépítése

1. A szervezeti egységek felépítése

|.|.Az|gazgatőság

Az igazgató közvetleníjl, és/vagl akadóIyozÍatds esetén az igazgató-helyettesen keresztíłI irdnyí.tja
aldb bi vezetőket, illetve teriiletet:

- igazgatő-helyettes,
. Gazdasdgi Vezető,
- Gazdasźęi szervezet,
- operatív szerýezet, ide értve a személyiiglÍ részleget, az adminisztratív részlet, a

keriiletőrséget,
- Mííszaki szervezet, ide értve a szakmai részleget, a k?iztisztasógi részleget, a kertészeti

részleget,
- Uj Teleki téri Píac, ide értve a piacvezetőt, piacvezető-helyetteseket, admínísztrótort,

piactakarítókat.

1.1.1 Gazdasági Szervezetfelépítése

A Gazdaságivezeto irányítja és vezeti a

- pénnigyifőelőadóból'
- pénzugyi előadókból'
- gazdasźryifőelőadóból'
- könyvelőből,
- pénztáľosból,

źú|ó gazdasági szew ezetet.

Az Avr. 11. $ (6) bekezdése éľtelmében a gazđasági vezetó a feladatait a költségvetési szerv
vezetőjének közvetlen vezetése és ellenőrzése mellett |źúja e|' A gazdasági vezető az á|ta|a ellátott
feladatok tekintetében a költségvetési szerv vezetőjének helyettese abban az esetben is, ha munkakö,ri
elnevezése, beosztása ezt nem jelöli.

1.1.2. opeľatív Szeľvezet felépítése

Az igazgató-helyettes irźlnyítja és vezeti a

- a személyťiglí vezetőbdl,
- a személyiigli iiglÍntézőkbőI,
- a titkárnőből,
- azanyagbeszerzőbő|,
. adiszpécser-infoľmatikusból,
- adiszpécser-informatikusból,
- a kijzmunka-koordÍndtorokból,
- a kézbesítőbő|,
- akeriłletőrivezetőből,
- a keľĺiletőľiikbőI

á'||ő szewezetet.



I.2. A MíÍszaki Szervezetfelépítése

A Míĺszaki vezető irdnyítja és vezeti a

- Szakmai részlegből, ide értve a szakmai részleg vezeÍőből, karbantartókbóI, karbantartó-
segédekből,

- Köztisztasdgi részlegből, íde értve a köztisztasdgi részleg vezetőből, telephely-vezetőbőI,
cs op ortvezetők b ől, g ép kocs ivezető-takarító k bóI, takarí.tó k b ó I,

- Kertészet részlegbdl, ide értve a főkertészbőÍl, kertészből, gépkocsivezető-fenntartóból,
parkfenntartókból'

- a mííszaki vezető közvetlen irónyítdsa alatt ólló asszisztensbőI' monítoringból

á||ő szervezetet.

2. A' szervezeti egységek feladatai

2.I.Az Igazgató (tóvollétében és/vagl akaddlyoztatós esetén az igazgató-helyettes) feladata: a

költségvetési szerv irányítźsi, koordinációs és szervezési feladatainak ellátása, biztosída a
JVSZ feladat-e||átásának adminisztratív és gazdálkodási hátterét. E||átja az adminisztrativ,
ezen be|Ĺil ügykezeléssel, adatkezeléssel, szemé|yzeti és munkaügyi, fegyelmi, káľtérítési,
jogi ügyekkel, panaszokkal, bejelentésekkel kapcsolatos, valamint a gazdasdgi vezetőn
keresztiil a gazdasógi szervezettel, piacíłzemeltetéssel kapcsolatos feladato kaĹ

2.1.|. A Gazdasági Szervezet fe|adatai:
- a költségvetési szerv műkcidtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása,

a költségvetés teľvezése,
- aműködéshez szükséges pénzellźltźts,pénzkezelés biĺositása,apénztźr működtetése
- az e|őirányzatok módosítasának' átcsopoľtosításának és felhasználásának (a továbbiakban

eg;rütt: gazdálkodás) végľehajtásą
- a finanszirozźsi feladatok teljesítése,
- a kötelezettségvźů|aláshoz kapcsolódó pénziigyi ellenjegyzési feladatok e||átása,
- aZ uta|vźnyozáshoz kapcsolódó érvényesítési feladatok e||źtźsa
- az adatszo|gźńtatási, és beszámolási feladatok teljesítése,
- a vagyonhasznźiatával, és védelmével összefüggő feladatok teljesítése,
- a pénz'J;gyi, szźtmviteli rend betaľtrása. a pénnigyi, számviteli nyi|vźntartások naprakész, és

pontos vezetése,
- akönywezetésbiztositása,
- bankszámlakezelés.

2.1.2 Az ť]j Telekí téri Piac:
- Az ui reu*i téri Piacot fenntartó az onkormdnyzat dltal kijeliilt, a piac vezetését, annak

míĺkijdtetésével kapcsolatos feladaĺokat lóÍja el, afenntaľtó nevében eljdrni jogosult a kíiliin
szabdlyzat szerint.
Eltótja az őstermelők, kistermelők szómóra az onkormdnyzat óltal létrehozott teľmelői
piac(ok) mííkiidtetésével kapcsolatos feladato kat.

2. I.3.Az operatív Szervezet Íeladatai:
- az intézmény személyzeti, személyiigłi feladatainak az SZMSZ I0. pontjdban részletezettek

szerinti ellótlźsdnak szemezése, biztosítdsa,
- a titkórnőifeladatokat elldtja a postai és elektronikus kiildemények érkeztetése, tovdbbítdsa,

az intézményi kézbesítés megszervezése, e feladaĺokhoz kapcsolódó rendszer mííködtetése,
vaIamínt

- aZ intézménybe érkező panaszok, bejelentések fogadása, azok elsődleges kivizsgálást és
ađatszolgá|tatĺást kĺjvetően Soron kívül töľténő továbbítrásaazigazgató-helyettes részére,



- az intézmény diszpécser, infoľmatikusi, és kijzmunka koordindtori feladatainak elldtósa, az
ah hoz sziiks éges feltételek biztosí.tds a,

- az any agbeszerzésse l kapcsolatos feladatok szerv ezése, e||átása.
- A keriiletőrséggel kapcsolatos alóbbifeladatok elldtdsa:

a) az onkormdnyzat tulajdonóban lévő kiizteriiletek míĺtúrgslai, parkok és terek

felszerelései, niivényzet, az önkormdnyzati vagyon részét képező egéb dolgok őrzése,
dllagdnak megóvósa,

h) illegdlis hulladék elhelyezśsének felderítése, a Íeliigyelőíi intézkedést nem igénylő
es etekb en és zlelés, informdciódtadds'

c) jogsértések, jogellenes cselekmények személyes jelenléttel történő megakaddlyoatsa,
d) a jogséľtő magatartdsok elkövetőivel szemben a jogellenes magatartós megsziintetésére

felhívds alkalmaaźsa,
e) afelíiglelők éIetének, egésuégének, testi épségének védelme,

"0 ľészvétel a közlekedésrendészeti feladaÍok elldtdsdban.
- az intéanény mds szervezeti egységeivel _ kiiliinösen a Műbzaki Szervezettel, szoros

kapcsolat kialakítdsa, sziikség szerint tevékenységĺłkhiiz koordinációs, logisztÍkai tdmogatds
biztosítlÍsu

2.3.A MíÍszaki S Szervezet feladataÍ:
- A szakmai ľészleg ellótja a WsZ kiizterĺileti vag1ĺonvédelemmel, dllagmegóvdssal

iisszefiiggő műbzaki szakmai feladatait.
- A Köztisztasdgi részleg ellótja a WSZ a közteríileti köztísztasdgifeladatait.
- A Keľtészeti részleg ellótja az ijnkormdnyzat tulajdonóban és/vagy kezelésében Iévő

közteriiletek kertésaeti, fa- és parkfenntaltdsi feladatait, kijliinös tekintettel a
környezetvédelmí szempontokra, valamint aľra, hogl a rózsefvdrosban lévő zöldfelíłletek
lehetőség szerint növekedjenek, ezzel az egésaégesebb környezetet biztosítva

- A múíszaki ellenőľi, monitoringfeladatok meghatározúsa, azok ellenőľzése.
- Az intézmény mús szervezeti eglségeivel _ kiilijnösen az operatív szervezettel szoros

kapcsolat kialakí,tása, sziikség szerint tevékenységíikhiiz koordinóciós, logisztikai tdmogatós
biztosítdsa

2.4.Szervezeti egységek közöttĺ kapcsolattartás ľendje

Az igazgatő ět|ta|, az igazgató-helyettes és a szersĺezeti egységek vezetői részvéte|ével, heti _ sziikség
szerint napi - ľendszeľességgel taľtott vezetői értekez|et keretein beliil tájékoztatjźk egymást az adott
időszak fontos kérdéseiről, és egyeztetnek a több szervezeti egységet érintő feladatok végrehajtĺási
rendjéről. Az értekezleten elhangzott fe|adatok, továbbá az igazgatői utasítások végrehajtrásában
résztllevő, különböző szeruezeti egységek munkatĺĺrsai személyesen, elektľonikus úton és telefonon
tartanak kapcsolatot. Az értekezletek dokumentálásáról külön utasításra az igazgatő.helyettes
gondoskodik.

III. A JVSZ vezetése és a vezetők feladatai, hatáskiiľei

1. Az[gazgató feladatai
- A JVSZ ügyeiben önállóan és egyszemé|yi felelősséggel dönt a hatályos jogszabályok keretein

belĹil.
- Fele|ósazintézménytevékenységéért,működésééľtés gazdálkodźsáéĺt,
- Képvise|i a JVsZ.t külső szeľvek előtt, gyakorolja a kiadmányozási jogot, részt vesz a

képviselő-testületi üléseken, bizottsáryi üléséken, értekezleteken.
- Tervezi, szervezi, irźnyitja és ellenőrzi a JVSZ szakmai, gazdasáąi míĺködésének valamennyi

teriiletét. Ennek keretében jóváthagyja azintézmény éves munkatervét, illetve pénzügyi, illetve
szakmai beszámolóját.

- Gyakorolja a munkáltatói jogokat.
- Ellátja a IYSZ működését érintő jogszabályokban, önkoľmányzati döntésekben a vezetó

r észéte előíľt feladatokat.

t0



- Elkészíti a IYSZ kötelezően előírt szabźiyzata\t' ľende|kezéseit, kapcsolatot tart a
táľsintézményekkel, helyi szakm ai szervezetekkel.

- Irányítja - az igazgaÍó-helyettes bevonásźxa| -, a gazdasági vezető, a mlkzaki vezető,
piacve7,ető, valamint az igazgató-helyettes dltal irdnyított operatív szervezeteket, ez uÍóbbin
belíil a szeméIyiig1li vezető munkdjdĹ
Jővźthagyja és kiadja a pénzugyĹköltségvetési gazdálkodásra vonatkozó valamennyi
szabźiyzatot.

- Elkészíti az intézmény kockázat kezelési szabźůyzati rendjét' valamint az intézmény
működésével összefiiggő kötelező szabźiyzatokat.

- Az intézmény tevékenységének ellátására vonatkozőan sajáú hailáskörben igazgatői utasítást
adhat ki a mindenkori jogszabályok és az irányítő szerv döntéseiben foglaltak keretei kozott.

- Kiilönböző módszerekkel feltráľó-segítö jel|eggel ellenőrzi a vezetői beosztása a|á tartoző
dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összefüggő szabźůyok érvényesülését.

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

székhelyén, annak mĹĺködésével összefiiggő kérdésekben.

2. Azigazgató-helyettes feladatai
- Az igazgatőt annak távollétekor, väEY taľtós akadá|yoztatźsa esetén helyettesíti, képviseli a
JVsZ-t és gyakorolja a kiadmányozás jogköľt, részt vesz a képviselő-testiileti tiléseken, bizottsági
üléséken, éľtekezleteken.
- Szervezi, irźtnyítja és ellenőrzi a IYSZ' ezen belíil az operatív szervezet beosztottjainak
munkáj át az a|źtbbiak szeri nt :

- Irányítja a titkźlrnő, kézbesítő munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységét, gondoskodik a
vonatkozó nyi|vźntartźtsok szabályszeriĺ vezetéséről.
- Intézkedik az intézmény e-mail címére elektľonikus úton, illetve postai érkező levelek,
bejelentések érkeztetéséľe? az ezze| kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére, az elektľonikus
és postai küldemények továbbítĺására.
- Gondoskodik azintézmény web oldalának folyamatos működtetéséľől, karbantaľŁásáról.
- Gondoskodik az intézmény telephelyein a belépési rend kialakításárő|, műszaki feltételek
esetén a belépési kódok, riasztási kódok nyilvántaľtásáĺól, aktualizźůásáĺő|.
- Gondoskodik az anyagbeszerzéssel kapcsolatos feladatok intezményszinhĺ szervezésérő|,
ellátásáľól.
- Szerveziésirźnyítjaazanyagbeszerzőmunkź/,áń.
- A JVSZ szakmai tevékenységéro| rendszeresen beszámol azigazgatőnak.
- osszefogsa és ellátja a szervezet adminisztľativ, ezen beliil iigykezeĺési, adatkezelési,
szemé|yzeti és munkaiigyi' fegyelmi, káľtérítési, jogi, panasz ügyekkel, bejelentésekkel kapcsolatos
feladatait.
- Iĺ:ányitja a személyĹigyi teriileten dolgozók munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységét,
gondoskodikavonatkozőnyi|vźntaľtásokszabáIyszeruvezetéséról.
- Irányítjaszervezi és koordiná|jaazirźtnyító szeľv külön döntései alapján ellátandó feladatokat.
- Gondoskodik az intézmény feladatellátrás, ügyviteli ľendszerének hatékony miĺködéséről és
ellenőrzéséről. Figyelemmel kíséri a IYSZ működésének jogszabźůyi kömyezetét, javaslatot tesz az
igazgatőnak az SZMSZ, az A|apitő Okiľat, az ugyrend, és a JVSZ szabźiyzatainak aktualiz źl|ásźra.
- FelĹigyeli a szerződések előkészítésével, végrehajtásáva| kapcsolatos szakmai feladatokat.
- Előkésziti a szervezet időszakos (szakmai) beszámolóit, a képviselő-testtileti előteľjesztéseket.
A társ-vezetőkkel egyezbrÝe gondoskodik a munkakezdéssel, munkavégzéssel kapcsolatos szabályok
éľvényesüléséľől.
- A vezetőkkel töľtént előzetes egyeztetést kĺivetően elkészíti az intézmény éves munkatervét és
jóv áthagy ásra felteľj eszti az igazgatőnak.
- Az igazgatő külön engedélye alapján kapcsolatot tart a sajtó képviselőivel, előkészíti a
nyilatkozatokat, szükség szerint előzetesen egyeztet a Polgármesteri Hivatal illetékeseivel.
- A szakmai szempontok kivételével felĹigyeli az intézmény minden dolgozója tekintetében a
munkavégzéssel, túImunkával, adatkezeléssel, ügykezeléssel, eryéb adminisztrációval kapcsolatos
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szabályok érvényesülését. E tekintetben a szeľvezeti felépítés szerint az igazgatő távo|létében
kĺjzvetleniil gyakoľolja a vezetői jogokat.
- Kiilönböző módszerekkel feltáró-segítő jelleggel ellenőrzi a vezetoi beosztása a|á tartoző
dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összefiiggő szabályok éľvényesĹilését.

3. A Gazdaságivezető feladatai
- Az intézmény számviteli, pénzgazdźńkodási rendjének szakmai megszeľvezője és vezetője.
Ennek kapcsán: 

. Szervezi és irányítj a a gazdasági, pénzigyi tevékenységet, koordinálja a
gazdasági, pénziigyi szerv ezetben foglalkoztatottak munkáj át.

Elkészíti a pénzíigyi- költségvetési gazdálkodásra vonatkozó kötelező
szabźůyzatokat.

:B''ff 
'',*'ľin:g;ľT"ä"JŁ",ł,",:'"[ffi :ff [ľ:::ä:ľJ:ľ'*'ł.,;ou*"'"

betartását.
- Elkészíti az előzetes és végleges költségvetést az aktuális jogi szabályozźs szęrint, valamint a
fenntartó által előítaknak megfelelően.
- Ellátj a az e|óirźtnyzat fe|használással, módosítással kapcsolatos feladatokat.
- ElllźLtja azlizeme|tetési, fenntartási, miĺködtetési feltételek biztosításához kapcsolódó pénzügyi
feladatokat, míĺködteti az ECOSTAT rendszert.
- Ellátjaavagyongazdálkodássalkapcsolatosfeladatokat.
- Ellátjaamunkaeľő.ésbérgazdálkodássaltisszefiiggőfeladatokat.
- Ellátjaapénzkezelésselkapcsolatosfeladatokat.
- Végzi aköte|ezó adatszo|gźútatźtsokat és vezeti a számviteli nyilvántartĺíst.
- Beszttmo|őkat, pénzügyi jelentéseket' likvid terveket készit.
- Gazdasági intézkedésekethoz.
- Akötelezettségvállalásokéskövetelésekellenjegyzését|áújae1..
- Különböző módszeľekkel feltaľó-segÍtő jelleggel ellenőrzi a vezetői beosztása a|á taltoző
dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel <isszefiiggő szabályok éľvényesiilését.
- Bankszźłm|átval kapcsolatos szerződések megkötése, aNemzeti Adó-, és Vámhatóság és egyéb
hatóságok felé j elentési és bej elentési kötelezettségek telj esíti.

4. A Keľületőrivezető feladatai
- Biztosítja, hogy a keriiletőrök a k<jzterület-felügyelői intézkedéseknél a hivatalos személy
segítőj eként vegyenek részt.
- A kerületőľök jelen|étével mege|őzi, és szóbeli felhívásával megszakítja a kĺiĺerületen
megvalósuló jogsértő cselekményeket.
- Intézkedik az illegális hulladék elhelyezések fe|derítéséľe, e|jźr a köZteľületfelügyelői
intézkedést nem igénylő esetekben.
- Feladataaz önkormányzati vagyon védelme, őrzése.
- Yéezi a szabéiysértési hatóság źita| e|kobzott dolgok őrzését.

orző-, védő feladatok önálló elláüása.
- Különbtiző módszerekkel feltáró-segítő jellegge| ellenőrzi a vezetői beosztása alá tartoző
dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összefiiggő szabályok éľvényesülését.

5. A Műszaki vezető feladataĺ
- Irúnyítja a szakmai ľészlegvezetőí, a köztisztasógi részlegvezető, a kertészeti részlegvezető
(főkertész) feladatelldtlÍsltt. Fígyelemmel kísérí e teriiletek zčikkenőmentes mííködését, sziikség
esetén haÍóskiirében intézkedést kezdeményez, intézkedést tesz afeltételek biztosítósához"
- Előkészíti és elkészíti, időszakosan felülvizsgálja e szervezet működését befolyásoló
szabá|yokat' ťrgyelemmel kíséri a miĺködést éľintő jogszabályok vá|tozäsźń.
- A feladatok végrehajtásáról, annak akadá|yźtő| hetente, sztikség szerint soron kívül beszámol
az igazgatőnak, távo l létéb en helyettesének.
- Kiilönböző módszerekkel feltáľó-segítő jelleggel ellenőrzi a vezetói beosztása alá tartoző
dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összefi'iggő szabályok érvényesülését.
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- A főkertész szakmai javaslata a|apjźtn közreműkĺjdik rövid- középtávon a kerület
zöldfeliileteinek meguj ítlására, lehetséges fej lesztésére.
- A szakmai részlegvezető javaslata alapjdn kijzłemííkiidik rövid- közĘtlźvon a keríłlet
kar b antartási, fel új ítdsi mun kóinak elvégzés éľe.
- A kiiztísztasdgí részlegvezető szakmai javaslata alapjdn közremííkiidik ri)vid- kiizéptdvon a
ker íźIet köztisztas dgi feladatainak haté konys dg ónak niive Iés ére.
- A műszaki ellenőri, a monitoringfeladatok meghatóroaźsa, azok ellenőrzése.
- Tevékenységét szoros munkakapcsolatban |źtjae| a kerületőrség vezetőiével.

6. A Szakmai részlegvezetőfeladatai
- Szervezi és irányitja a IVSZ közterületi vagyonvédelemmel, állagmegóvássa| összefüggő
miĺszaki szakmai feladatait.
- Gondoskodik a helyi utak karbantartásźrő|, az ahhoz kapcsolódó mutárgyak karbantartiásáról,
pótlásĺáľól.
- Szakmai javaslatot tesz rövid- középtávon a kerület karbantartási, felújítasi munkáinak
elvégzésére.
- A kü|önböző módszerekkel felüáľó-segítő jelleggel ellenőrzi a vezetói beosztiása a|á tartoző
dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összefiiggő szabályok éľvényesiilését.

7. A K?iztisztasógi részlegvezetőfeladatai
- Szervezi és irányítja a JVSZ köztisztasággal kapcsolatos szakmai fe|adate|látását.
- Gondoskodik a közterületek tisztán és rendben tarÍźsźtrő|.
- Figyelemmel kíséri az illegális szemétlerakásra utaló folyamatokat, aľról soron kívül jelzést
adnak az igazgatőságnak, közremiĺködik azok felszámolásában.
- Szakmai javaslatot tesz rövid- középtávon a kerület könisztasźryi feladatainak lehetséges
fejlesztésre.
- A különböző módszerekkel feltĺíró-segítő jelleggel ellenőľzi a vezetői beosztása a|á tartoző
dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összefiiggő szabályok érvényesülését.

8. 
^,t]j 

Teleki téri Piac vezetőjének feladatai
- Gondoskodik az Uj Teleki téri Piac jogszertí és szakszerű miĺködéséhez sziikséges
feltételekről,akadźiyoztatźts esetén aztjelzi aváľosüzemeltetési vezetőnek.
- Szervezi és irényitja a piac működésével kapcsolatos szakmai fe|adate||źfiását.
- Különösen feliigyeli a piac teľtiletén a közegészségĺigyi, munkavédelmi, ťuzvédelmi és egyéb
óvó- védő szabályok érvényesiilését.
- Gondoskodik apiac működéséhez szĺikséges adminisztrativ,pénziigyi feladatok teljesítéséről,
figye|emmel kíséri a szerzódések érvényességének alakulását. Ezze| kapcsolatos elszámolási és
beszámolási kötelezettségét teljesíti azintezmény és az önkormányzat felé.
- Gondoskodik a beosztott munkatársak munkavégzésével kapcsolatos tevékenység
szabá|yszeruségéről.
- A ktilĺinbĺjző módszerekkel feltaró-segítő jelleggel ellenőrzi a vezetói beosztása a|á tartozó
dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összefüggő szabályok érvényesülését.
- Végzi az óstermelők, kisterme|ők számźra létrehozoĺ termelő piac(ok) miĺködtetésével
kapcsolatos feladatokat.

9. A főkertész feladatai
- Gondoskodik a fźlk, parkok karbantartásaľól, fünyírásról, öntözésről, par|agfa- és
gyommentesítéséről, ehhez munkafeltételek biztosítj a.

- Gondoskodik a keľület közterületeinek egyéb zĺjldfelületei kezeléséről.
- Szakmai javaslatot tesz rĺjvid- középtávon a kerĺi|et zöldfelületeinek megújítására, lehetséges
fej lesztésére, illetve a zo|d stratégia kialakítására.
- A kiilönböző módszeľekkel felŁáró.segítő jelleggel ellenőľzi a vezetói beosztása a|á taĺtozó
dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összefüggő szabźiyok éľvényestilését.

10. A személyügyi vezető feladatai
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- Az igazgatő utasításának megfelelően közreműködik a humánerőforľás gazdálkodással és
pénztigyeivel kapcsolatos feladatok e||átásźtban, kĺilönösen: a költségvetés előkészítésében és
elkészítésében.
- A IvsZ kĺjzalkalmazotti źń|ományźtva|, i||etve munkaviszonyban, továbbá megbizási
jogviszonyban álló teljes személyi állománnyal kapcsolatos szemé|yzeti-ügyviteli feladat ellátása,
jogszabályban előírt adatszo|gźůtatások teljesítése, nyilvántaľĺások vezetése.

11. A vezetői munkakiirök

A77/1993. (V. l2.) Korm. rendelet a közalkalmazottakjogá|lásáról sző|ő I99f. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntaľtott szolgáltató feladatokat ellátó egyes
költségvetési intézményeknél 3. $ (1) bekezdése szerint magasabb vezetó a költségvetési szerv
v ezetője és helyettese(i).
A (2) bekezdése szerint vezetó az intézméĺy szervezeti és működési szabźůyzatában meghatźtrozott
önálló szervezeti egység vezetésével megbízott, illetőleg ezze|azonos jogállású köza|ka|mazottja.

A368/20|1. (xII.31.) Korm. ľendelet azźi|amháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 11. $ (6)
bekezdése szerint a gazdasźryi vezetó a fe|adatait a költségvetési szerv - a 9. $ (8) bekezdése szerinti
szewezeti egység vezetóje a szakigazgatási szerv - vezetójének közvetlen vezetése és ellenőrzése
mellett látja e|. A gazÁasági vezetó az źt|ta|a ellátott feladatok tekintetében a költségvetési szerv - a 9. $
(8) bekezdése szerinti szervezetiegység vezetőjeaszakigazgatási szerv -vezetójének helyettese abban
az esetben is, ha munkaköri elnevezése, beosztĺĺsa ezt nem jelöli. Ezek a rendelkezések nem
vonatkoznak a Legfőbb Ügyészség, az önkormányzati hivatal, a koľmányhivata|, az autonóm
á||amigazgatási szerv, valamint - a (7) bekezdésben foglaltak kivételével - a minisztérium gazdasági
vezetőjéte, akik a szewezeti és mííködési szabéůyzatban megielölt személy vezetése és ellenőrzése
a|att |źtj ák e l feladataikat.

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

Iv. A JVSZ mííkiidésének főbb szabáIyaĺ

1. A míĺkiidési ľendet meghatározó dokumentumok és szabályzatok
- Alapító okirat
- Szervezeti ésMűködés\Szabéůyzat
. Szervezeti egységek Ügyrendje
- Munkavédelmiszabá|yzat
- Munka-, és védőruhaszabźiyzat
- Tunéde|mi szabáiyzat
- Közbeszerzésiés beszerzési szabźiyzat
- Iratkeze|ési szabáiyzat
- A személyes adatok kezelésének, a közérdekiĺ adatok megismerésére irányuló kére|mek

intézésének és a kötelezőenközzéteendő adatok nyilvánosságrahozata|ánakszabźilyzata.
- Teljes köru Gazdállkodási Szabáiyzat
- Számviteli politika és szabźůyzatai, szám|arcnd, számlatĹikör, önköltség szźmítási szabáiyzat,

leltár és selejtezési szabá|yzat, pénz és éľtékkezelési szabźiyzat' anyag és eszköz szabá|yzat,
értéke l é si szabá|y zat.

- Szabźlýalanságok kezelésének ľendje.
- Kockázat kezelés szabźiyzati rendje.
- Belftjldi és külfi'ldi kiküldetések elrendelésével és lebonyo|itásźpa| kapcsolatos szabźiyzat,
- Reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének, elszámolásĺának szabá'|yzata
- Gépjármiĺ igénybevételnek és használati rendje
- Utazźsiköltségtérítésre vonatkoző szabźůyzat
- Yezetékes és rádiótelefonok hasznáńati rendje
- Hazirendek
- Ú: Teleki téri Piac üzemeltetésével kapcso|atos szabźtlyzat
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f. A munkavégzéssel kapcsolatos szabályok

A JVSZ foglalkoztatottjainak munkaköri feladatait, jogosultságait, köte|ezettségeit a beosztásnak
megfelelő, részletes munkakö'ri leírásban kell rögzíteni, melynek egy példányátt a do|gozónak ke|l
átadni.

a) A kiizalkalmazotti jogvĺszony létľejtitte

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

b) A munkavégzés telj esítése, munkakiiľi kötelezettségek

A munkavégzés teljesítése az igazgatő által kijelölt munkahelyen, terĺileten az ott érvényben lévő
szabályok és a kinevezési okmányokban, munkaköri leírásban, valamint a munkaszerződésben |eírtak
szeľint történik. A dolgozó köteles a munkaköľébetartoző és a munkaköľi leírásában nevesített munkát
képességei maximális kifejtéséve|, az e|vźrhatő szakéľtelemmel és pontosan végezni.

c) Munkaľend

A WSZ-nél a kĺjvetkező munkaľendek kerülnek a|ka|mazźsra a dolgozók részére:

Általános munkarendben dolgoznak munkanapokon

Hétfőtől-cstitörtökig 07.30. - l6.00 óra,
Pénteken 07.30. _ 13.30. óľa között,

a szeméýiigyivezető, személyĺigyi ügyintéző(k), apénzügyi főelőadó, pénziigyi előadók, a gazdasźęi
főelőadó, a könyvelő, a diszpécseľ-informatikus, a titkáľnő, az asszisztensek.

Az igazgatő, az igazgatő-helyettes, a kerĹi|etőri vezető, miĺszaki vezetó, a gazdasági vezető, a szakmai
rész|egvezetó, köztisztasźęi rész|egvezető, a piacvezstő, a piacvezető-helyettesek, keľtészeti
rész|egvezető, a közmunka koordinátoľok heti 40 órás (teljes munkaidős) kötetlen munkaidőben látja
el feladatait.

Az egyéb (munkaszünetĹ, pihenőnapon' déluüáni, éjszakai) munkaidőrendekľől, a rendkívüli munka
elľendeléséről és elszámolásáról' a szabadságok rendszerérő|, a rész|etszabályokrőI - a IYSZ minden
dolgozőjára kiterjedő hatźi|ya| _ igazgatői utasítĺás rendelkezik. A munkaidőrendek, az ahhoz
kapcsolódó kĹilön megállapodások a kinevezési okmiányban, munkaszerződésben szerepelnek.

Munkarendre vonatkozó igazgatői utasításnak kell tekinteni a havi teľvezetben egyedileg
mepllatźrozott munkaľendet is, amennyiben arľő| a dolgozó a jogszabáIyilag előíľt időben és móđon
téĄékoztatásra kerül.

A munkavégzést a szervezeti egységenként minden dolgozónak jelenléti ív pontos kitĺiltésével ke|l
rögzíteni, melyet a szer,ĺezeti egység vezetője e||enoriz, és továbbít az igazgatőságrészére'

d) Szabadság

Az éves rendes és rendkívtili szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi vezetőkke| egyeztetett
teľvet keĺl készíteni. A ľendkíviili és fizetés nélküli szabadság engedé|yezésére minden esetben csak az
igazgatő jogosult. Az éves szabadság méľtékét a hatlályos jogszabályoknak megfelelően kell
megállapítani.

A szabadság igénybevétel és egyéb távollét nyi|vźntartźts rendjéről ktilön igazgatói utasíüás

rendelkezik.

e) A helyettesítés ľendje
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Az igazgatőt az igazgatő-he\yettes helyettesíti, tovźhbá segíti a JVSZ beosztottainak szakmai
irányításában.

Az intézményben folyó munkźŕ a do|goző időleges, vagy taľtós tavolléte nem befolyásolhatja. A
dolgozó távolléte esetén a helyettesítés rendszerének kidolgoztĺsa a munkakör szerinti közvetlen
munkahe|yi felettes (továbbiakban: munkahelyi vezető) feladata. A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes

dolgozókat érintő konkrét fe|adatokat a munkaköri leírásokban ke|l rögzíteni.

Q A munkakiiľök átadása

A munkaköri'k átadásáról, illetve źLtvétellérő|., személyi vźitozás alkalmával jegyzőkönyvet kell
felvenni.

Az źúadásről, átvéte|ľől késziL|t jegyzokönyvben fel kell tűntetni:
- azátadás _ źltvétel időpontját,
- afolyamatban tévő konkrét ügyeket, határidőket
- amunkavégzéshezszükségeseszközökátadź.sźú,
- ajelenlévők a|áirásź"ĺ.

A munkakör áúadźs_ átvételével kapcsolatos eljárás lefolytaĺásáľól a munkahelyi vezető gondoskodik.

g) A vagyonnyilatkozat tételi kiitelezettség

A2oo7. évi CLII. töľvény 5. $ (l) bekezdés cb) pont értelmében, azigazgatő és a gazdaságivezető a

megbízásźú,vary kinevezését megelózóen, ezt követően kétévente tesznek varyonnyi|atkozatot.

h) A munlĺíba jáľás, munkavégzés kö|tségeinek megtéľítése

A munkába jĺáľás költségeinek megtérítése a 39/20|0. (II. 26.) Korm. rendelet helyközi és az igazgatő

által kiadott szabźůyzat szeľint történik.

i) Továbbképzés:

A JVSZ csoportos oktatas, továbbképzés megszeľvezése, illetve a dolgozóval kötött egyedi

tanulmányi szerzodés révén gondoskodik _ az egyes munkakör<jk vonatkozásában _ a jogszabźilyi

előírások v źůtozása folytán szükségessé váló képesítés me gszerzéséről.

j) Egyébjuttatások

Az intézmény foglalkoztatottjainak egyéb juttatásait az irányitő szew źůtal nem szabá|yozottak
határozzák meg. A költségvetési szerv a fog|a|koztatottakra csoportos balesetbiztosítĺást és általrános

fe le l ő s s é gb i zto sitást köthet.

3. Fele|ősségiszabályok
A dolgozók a közalkalmazotti jogviszonyukból, a munkaviszonyukból eredő kötelezettségtik vétkes

megszegésével okozott kźrért fegyelmi és káľtérítési felelősségge| tartoznak. Szándékos károkozás

esetén a dolgozó a teljes káľt köteles megtéríteni.

A dolgozó vétkességére tekintet nélkul a teljes kfut köteles megtéríteni a visszaszo|gźitatźsi, vagy

elszámolási kötelezettséggel áwett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, melyeket állandóan

őrizetben tart,kizźrő|agosan haszntú,vagykeze| és azokatjegyzék,vagy elismervény a|apjźnvettźú.

Fegyelmi fe|elősség

A fegyelmi fe|elősségre a Kjt., valamínt az Mt. hatályos szabźiyai azirttnyadők.

Anyagi fe|elősség

A JVSZ valamennyi dolgozója felelős a berendezési, felszerelési tźtrgyak ľendeltetésszenĺ

hasznźńatáért, gépek, eszk<iztĺk, megóvásáéľt.
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A JVSZ a dolgozó hasznáůati tárgyaiban a munkavégzés fo|yamźln bekövetkezett kźtrért vétkességre
tekintet nélkül felel, ha a kźlr a dolgozó munkahelyén) vagy más, megőrzésre szolgáló helyen
elhelyezett dolgokban keletkezett.

4. Az ügyiľatkezelés ľendje
Azugyiratkezelés rendjét azigazgatő Iratkezelési Szabźiyzatbanhattrozzameg.

5. A kiaĺ|mányoz,ńs ľendje

A JVSZ-nél a kiadmányozási jogköľt az igez$atő, távolléte vagy akadźt|yoztatása esetén az igazgatő-
helyettes gyakorolja.

6. A bélyegzők használata
Va|amennyi hivatalos a|źirásnál', a jogosu|t a|áírtsa mellett szerepelnie kell a JVSZ hivatalos bé|yegzo
lenyomatán ak. Az JV S Z b é lye gzoit napr akész ái|apotban ny i lván ke l l tartan i.

A JVSZ-nél bé|yegző haszná|atźra az igazgatő távollétében vagy akadźiyoztatźsa esetén a következők
jogosultak: 

: ,:::f:::;ľľJľ

Az źtwevók személyesen felelősek abé|yegzok megórzésééľt. A bélyegzokbeszerzéséről, kiadásáról,
nyi|váĺtartäsárő|azigazgatői titkáľnő gondoskodik, illetve abé|yegzó elvesztése esetén aze|őirésok
szerintjáľ el.

7. Védőľuha, védőeszkiiz biztosítása

Az intézmény az,,egyéni védőöltözetek és védőfelszerelések hasznáůatźra kötelezett munkaköľök,
védőeszkőzök jegyzéke,, a|apjźtnbiĺosítja azérintett dolgozók vonatkozó védelmét.

A kerĺ.iletőľi csoportvezető és a keriiletőrök (segédfeli'igyelők) formaľuha e||átásźú az igazgatő źilta|
kiadott szab źúy zat határ ozza me g,

v. A JvsZ kapcsolattaľtásának ľendje

1. E gyüttműködés szakmai szerv ezetekkel, társintézményekkel

A JVSZ weboldalt t.izemeltet a lakossági bejelentések fogadására és a hozzá foľduló üryfelek
tź.i' ékoztatása célj ábó l.

A JVSZ a szakmai munka színvonalĺĺnak fejlesztése elősegítése érdekében kapcsolatot taľt és

egyiittműködik más hasonló gazdálkodási tevékenységet folyatő szervezetekkel, a rendőrséggel, a
hivatásos katasztrófavédelmi szerwel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalla|, az egyéb állami ellenőrző és

önkormányzati szeľvekkel, társadalmi szervezette|, így kiil<inösen a Budapesti Rendőľ-főkapitĺányság
VIII. kerületi Rendőľkapitránysággal, Józsefuárosi Közteriilet-feliigyelettel, a helyi polgarőr
szervezette|továbbá a feladatai e||źttásáthoz segítséget nýjtó egyéb szervezette|.
A ľendvédelmi szerwel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal együtt eljáró köĺerület-felügyelő a
rendvédelmi szerv, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal segítője. A rendőrséggel torténő együttműködés
keretében tevékenysége ellátásáról, annak körülményeiről a rendőľséget rendszeresen tájékonatja'

A JVSZ együttműködésre törekszik minden feladatköľével összefüggő tevékenységi könel rendelkező
hazai és nemzetközi szervezette|.

2. Sajtóval való kapcsolattaľtás
A sajtóval töľténő kapcsolattartás a polgármester, vagy polgáľmesteri hivatal és/vagy kabinet által
kijelĺilt személlyel tĺjrtént előzetes egyeztetés, engedé|y után tĺjrténhet.
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3. A személyes adatok kezelése

A személyes adatok kezelése a jogszabźiyokban, és az JYSZ-nél ,,a személyes adatok kezelésének, a
közérdekiĺ adatok megismeľésére iľányuló kéľelmek intézésének és a kötelezőenközzéteendő adatok
nyilvánosságrahozata|álnak szabá|yzatában,, meghatźrozottak szerint t<irténhet.

vI. A JVSZ gazdálkodásának rendje

A JVSZ gazdálkodásával, ezetl belĺtl kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtasával
összefi.iggő feladatok, hatáskörök szabźiyozÁsa _ a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek
figyelembe vételével _ az igazgatő fe|adata. A gazdá|kodási feladatokat a külön ügyľendben
meghatźrozott módon kell végezni.

1. Bankszámlákfeletti ľendelkezés

A banknál vezetett szátmlrálk feletti rendelkezésre jogosultakat az igazgatő jelöli ki. Nevi.iket és aláírás
bejelentési kartonjaik egy-egy pé|dányát a gazdasźtgivezető köteles őrizni.

2. Ktitelezettségvá|la|ás, utalványozás, éľvényesítés' e|lenjegyzés ľendje

A kötelezettségvállalás, uta|ványozźts, ellenjegyzés, éľvényesítés ľendjét az igazgatő a Gazdálkodási
Szabźúyzatbanszabá|yozza.

3. Belsőkontľollľendszeľ
A belső kontrollrendszer kialakításáért, mĹĺködtetéséľt és nyomon követéséért az igazgatő felelős.
JVSZ belső ellenőrzését független, regisztľációval ľendelkező, külön szerződésben rógzitett módon
(szervezettel, személlyel, és feltételekkel) lźtja e|.

vII. A Jvsz ĺóvó. védő előíľásai

A JVSZ óvó, védő előíľásait taĺta|mazô szabźiyzatai a IYSZ munkavédelmi és trízvédelmi
szabźiyzatai.

vltr. Zńrőrendelkezések

A Szervezeti és MűködésiSzabá|yzatot a Képviselő-testĺilet hagyja jővá.

rebn Szervezeti és MíÍkiidésí Szabdlyzatot Budapest Fővóros VIII. keriilet lózsefvórosi
onkormúnyzat Képviselő-testíilete a ...../2015.gI.19.) szdmú hatórozatdval hagyta jóvlt és ezzel
eglidejtÍleg a Képviselő-testiilet 248/2014. (ruI.04.) szúmú hatdrozatóval jóvdhaglott, 2015. januáľ
01. napjdtóI hatdlyos Szervezeti és Míĺkł)dési Szabdlyzata helyébe lép.

Hatályos a JYSZ alapító okiľatának töľzskönyvi nyilvántartásba töľténő bejegyzésének
napjától.

Az SZMSZ hatálybalépését követő 60 napon belül az igazgató helyettes, a míĺszaki vezetó és a
gazdastęi vezető szervezeti egységtikre vonatkozó ügyrendet elkészíteni, kordbban elkészített
iig1łre ndet mó dosítani és jóváhagy ásra az igazgatőnak felterj eszteni.

A JVSZ munkahelyi vezetói kötelesek gondoskodni arró|, hogy a JVSZ dolgozői az sZMsZ-t a|áiráĺs

ellenében megismerjék, illetve hogy minden egyes újonnan belépő dolgozóva| ismeľtessék.

Mellékletek:

l. Szervezeti ábľa (szervezetitagoződás és címrend szeľinti bontásban)

Budapest, 2015. február ....
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Készítette:

Ács Péteľ
a Józsefváľosi Váľosüzemeltetési Szolgálat igazgatőja
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Gazdasági Yezetí
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Igazgató helyettes
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