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Képviselő.testĺilete számár a

Előterjesztő: dr. Kocsis li4ráté po|gármesteľ

A képviselő-testü|eti iilés időpon tja: 207 5. szeptembeľ 1 7. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Képvise|ő-testiilet és Szervei Szervezeti és Míĺködési
36/2014. (xI.06.) łinkoľmányzati ľende|et, i|letőleg a Polgáľmesteľi Hivata|
valamint Szeľvezeti és Működés i Szabáiv zatának m ódosításáľa

Szabá|yzatáról szóló
Atapító Okiľatának,

A napirendet nyilvános ülésen kell taľgyalni, a rendelet és ahatározat elfogadásához minősitettsza-
vazattöbbség szükséges
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Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Emberi Eľőfoľľás Bĺzottság véleményezi x

Határozati jav as|at a bizottság sztmár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság és az Embeľi Eľőforrás Bizottság javasolja a Képviselő.
testületnek az e|oteriesztés megtárgy a|ását.

Tisztelt Képviselő-testület!

L Tényá|lás és a döntés taľtalmának ľészletes ismertetése

A Képviselő-testület 204120|3. (v.22.) szźtm,Ú határozatáva| elfogadta a Polgáľmesteri Hivatal Szer-
vezeti és Működési Szabá|yzatát (a tovźtbbiakban: hivatali sZMsZ), valamint annak mellékleteit és
fiiggelékeit,20l3' május 23-ihatá|yba lépéssel, amelyet legutoljára 2015. február |9.én a5612015,
(I I. 1 9. ) számű hatźlr o zatáv al m ó do s ított 20 1 5 . már ciu s 1 -j ei hatźi|y a|'

A Képviselő-testület 2014. novembeľ 05. napjźtn tartott testtileti iilésén elfogadta a Képviselő-testtilet
Szervei Szervezeti és Működési Szabá,|yzatárő| sző|ő 36120|4. (XI.0ó.) önkoľmányzati ľendeletet,
amely 2014. november 6. napján |épetthatźiyba.
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A Polgármesteri Hivatal működési alapdokumentumai jelenleg nem tükrözik a 2015. március l-je
után hatályba lépett szervezeti és jogszabályi változásokat, ezért szükségessé vá|t a Polgármesteri
Hivatal Alapító okiľatának, Szervezeti és Működési Szabźůyzatának, a fe|adatváltozással érintett
szervezęti egységek ügyrendjeinek, valamint a Képviselő.testtilet és Szervei Szervezeti és Működési
Szabá|yzatáróI szóló 3612014, (xI.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítá-
sa.

II. A beteľjesztés indoka

A szervęzeti egységek feladatellátasát közvętlenül érintő jogszabályi, valamint a Polgármesteri Hiva-
talt érintő feladatváltozásoVfe|adatbovülések, illetve azutőbbi idóben végbement társasági formavál-
tás, költségvetési szerv megszüntetés miatti technikai jellegű módosítások, i|letve egyéb apró korrek-
ciók teszik indokolttá a Hivatal Szeľvezeti és Működési Szabá|yzatának, il|etve egyes szervezeti egy-
ségek ĺ'igyrendjeinek módosítását. Javasolt az ugyosńályvezetólďöná||ó irodavezętő fe|adatkörét ki-
egészíteni a szakmai feladatkörĹikbe tartozo követelésállomány kezelésével, illetve a Pénzĺigyi Ügy.
osńá|y feladatai kiegészülnek a kĺjvetelések pénzĺigyi teljesítéséről tĺjrténő tźýékoztatási kötelezett-
séggel.

A javaslat éľtelmében a Rendelet 3. és 4. melléklete módosul a szewezeti átalakulásokľa tekintettel

A Polgármesteri Hivatal Alapító okiratát Módosító okirat az e\oterjesztés ], számú melĺéklete, amő-
dosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat pedig az előterjesztés 2. szómú melléklete.
Az előterjesztés 3' számú melléklete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabźiyzata. A
Rendelet módosítás je|en előterjesztés 4. számú melléklete.

ilI. A döntés célja' pénziigyi hatása

A döntés cé|ja a Polgármesteri Hivatal alapdokumentumainak, illetve a Rende|etnek a felülvizsgálata,
módosítása a hatékony és szabá|yszerű miĺkodés biĺosítása érdekében.

Amennyiben jelen döntés a|apján pénziigyi kötelezettségvállalás vá|ik szükségszerűvé, úgy annak
fed ezete az á|ta|ános taľtalék terh ére b i zto s ított.

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

A Rendelet módosítására vonatkozóan a Képviselo.testĺilet hatásköre a Magyaľország helyi onkoľ-
mźĺnyzatairőI szóló 20l l. évi CLxXxx. toľvény 53. $ (l) bekezdésén, a Polgármesteľi Hivatal Ala-
pító okiľatának valamint Szewezeti és Működési Szabá|yzatának elfogadásźtra vonatkozőan az źi-
|amhánartásľól szóló 20|I. évi CXCV. törvény (Aht') 8/A. $ (Z)bekezdésén és a 9' $ a) b) pontján
alapul.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettol ahatźlrozati javas|at és a mellékelt ľendelet elfogadását.

II,ł.rÁnoa,TI JAVAsLAT

A Képviselő-testület úgy dłint' hogy

1' elfogadja az e|őterjesztés 1. számú mellékletét képezo, Polgármesteri Hivatal Alapító okiratát
Módosító okiratot, valamint az e|oterjesńés 2, számű mellékletét képező, módosításokka| egy-
séges szerkezetbe fogla|t Alapító okiľatot, melyek a torzskönyvi nyilvántaľtásba töľténo bejegy-
zés napján lépnek hatályba.

Felelős: polgármesteľ
Határido: 2015. szeptember 17.





a

felkéri a polgármestert és a jegyzőt a határozat 1 . pontja aIapján elfogadott Alapító okiratot Mó-
dosító okirat valamint egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat a|áíĺástra.

Felelős: polgármester, jegy ző
Hatáľidő: 2075. szeptember 17.

a Polgármesteľi Hivata| - az előteľjesztés 3, szźtmű mellékletét képező, egységes szęrkezetbe
foglalt - Szervezeti és Miĺkĺjdési Szabźiyzatätf015. szeptember fl-eihatźiyba lépéssel elfogad-
ja.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidó: 20l5. szeptember 17.

felkéri a polgármesteft és a jegyzot ahatározat 3. pontja a|apján Polgármesteri Hivatal egységes

szerkezetbe fo g l a| t S zeľvezeti és Működ é s i Szab źily zatának a| áír ásár a.

Felelős: polgáľmester, jegyző
Határido: 20|5. szeptember l7.

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Jegyzoi Kabinet, valamennyi érintett szervezeti
egység

Budapest, 2015 ' szeptembeľ 7.

At.

Töľvényességi eIlenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyzó
nevében és megbízásából
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o kirat száma: 2 / 2 o 15 {'. / 20 L5 $X'I7 .) sz. Kt' határozat alapj ánJ

Módosító okirat

Budapest Főváros VIII. keľület|őzsefuáľosi ÖnkormányzatKépviselő-testülete által2015.
február 19. napián kiadott, s6/2oĹ5 (il.19.) számú alapító okiľatát az á||amháztaľtásľól
szćllő 2o1L. évi cxcv. tČirvény B/A. s.a alapián figyelemmel - a következők szeľint
módosítom:

Í. Az alapítćl okirat I.3.2. pontia az alábbiakra módosul:

|elen módosító okiratot torzskönyvi nyilvántartásba torténőbejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Budapest, 2015. szeptember
P.H.

dr. Kocsis Máté
polgáľmester

Danada.Rimán Edina
jegyző

telephelv meqnevezése telephely címe

1
LIBZ Budapest Baross u. 66-68.
(hrsz.:35277 / A / I, 35277 / A / 3)

z
7082 Budapest, Német u. 25.
(hrsz.:35212/A/24, 3 52Lz/A/25,
35212/A/26)

3
1084 Budapest Víg u. 35. fszt.12' és fszt../||.
l'hrsz:34921)

4
I0B4 Budapest Rákóczi tér 3. (hrsz.:
34899/B/7)

J

1084 Budapest Víe u. 32. [hrsz.:
34e44 / 0 / Al L, 34e44 / 0 / A/2, 34e44 / 0 / A/3,
349 44 / 0 / A / 4. 34944 / 0 / A / 6)

6 1082 Budapest, Kisstáció u.5. (35604/Aĺ3)

7

1084 Budapest |ózsef u. 75-17. (hrsz:
35zLB/0/A/4) (köztis használahĺ a
lózsefuáľosi |ózsefuáľosi Gazdálkodási
Közponz Zľt-vel)

B

L084 Budapest Német u. L7-L9. ( hrsz:
3s217 /A/I; 35277 /A/3;
3szL7 / Al 435217 / Al 16.)
(köziis használahĺ a |ózsefuárosi
Gazdálkodási Közpon z Zrt-v e|)
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- okirat száma:

Alapító okirat
mó do s ítás okkal egys éges sz erkezetb e fo glalva

Az államháztartásről szćllól zo11' évi cxcv. törvény 8/A. $-a alapián a Budapest Főváros
VIII. kerĺilet |ónsefuárosi Polgármesteri Hivatal alapító okiľatát a következők szeľint
adom ki:

1. A köttségvetési szeľv
megneve zése, székhelye, telephelye

7.1, A költségvetési szerv

1.1'1.megnevezése: Budapest Főváros VIII. keľtilet lózsefuárosi Polgáľmesteľi
Hivatal

1.1'2.rövidített neve: |ózsefuárosi Polgármesteri Hivatal

!.2' A költségvetési szeľv idegen nyelvű megnevezése

1.2'1.Angol nyelven: Mayor's office of lőzsefváros Local Goveľnment of the Eighth
District of Capital Budapest

t.2.2.Francia nyelven: Mairie de la Munĺcipalité de le Huitiéme Arrondissement |ó-
zsefuáros de la Capitale Budapest

1.2.3.Német nyelven: Bürgermeisteľamt der Selbstverwaltung Józsefuáros in der Achten
Beziľk von Haupstadt Budapest

1.3. A költségvetési szerv
1.3.l.székhelye: 1082 Budapest,VlII. kerület Baross utca 63-67.

1.3.2. telephe

telephelv megnevezése telephelv címe

t 10BZ Budapest Baross u. 66-68.
{hr sz.:352Ĺ1 / A / 1, 3527L / A / 3)

2

L0B2 Budapest Német u' 25.
(hrsz.:35272/A/24, 35212/A/25,
3s272/A/26)

3
1084 Budapes! Víg u. 35. fszt.12, és fszt./||.
íhrsz:3492L)

4
10B4 Budapest Rákóczi tér 3. [hľsz.:
34899/B/7)

5

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

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

7

1084 Budapest lózsef u. Ĺs.I7. (hľsz:
3s2ĹB/o/^ĺ4) ( köztis használatrĺ a
|ózsefuárosi Gazdálkodásĺ Ktizponz Zrt.
vel)



I

1084 Budapest Német u. L7-I9. ( hrsz:
352t7 /AĺI; 3Ś2L7 /A/3l
352L7 / Al 4;3Ś2Ĺ7 / A / L6.)
I közös használatú a |ózsefuárosi
Gazdálkodási Közponz Zrt-

2. Aköltségvetési szeľy
alapítiísával és megszíínésével összefiiggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. október 20.

2.2, A költségvetési szerv alapításáról ľendelkező jogszabály: Maryarország helyi
önkormányzatairő| sző|ő 20L7. évi cLxxxx. tĺirvény B4.s (1) bekezdése {az
államháztartásľól szóló törvény végrehajtásáról sző|ő 368/2077' (xII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban Ávr.) 13.s (1) bekezdés a) pont}.

z'3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.3.1.megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerĹilet tózsefuárosi onkormányzat

Képviselő-testülete

2.3.2.szé|<helye : 1 0B 2 Budap est, Baross u. 63. 67 .

3. A költségvetési szeľv iľányítĺísa, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szetvénekffelügyeleti szeľvének
3.1.1.megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerület|őzsefuárosi onkoľmányzat

Képviselő-testülete

3.L.2'szé|<helye : 1 0B 2 Budapest Baross u. 63.67 .

4. A költségvetési szeľv tevékenysége

4.L. Akoltségvetési szerv kĺjzfeladata: A Mötv. B4's [1) bekezdése értelmében:

,,A helyi önkoľmányzat képviselő.testiilete az önkormányzat műkodésével, valamint a
polgármester Vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri
hivatalt vagy kĺizĺis önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal kĺizreműködik az
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő
együttműkodésének összehangolásában.',

4.2. A ktiltséevetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakáeazatszáma szakágazat m e gn eve z és e

7
841105 Helý onkormányzatok és társulások igazgatási

tevékenvsése



4.4. A költsésvetési szerv ala nek kormánvzati funkció szerinti m

koľmánvzati fu nkciószám kormánvzati fu nkció mesnevezése

7
011130 onkormányzatokés önkormá nyzatihivatalok jogalkotó

és általános ieazgatási tevékenvséee

2
011140 országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok

isazsatási tevékenvsése

3
013350 Az ĺi n ko rm ány zati vagyo nn al v a|ő gazdá|ko dáss a I

kapcsolatos feladatok

4
016010 országgý|ési, önkorm ányzati és európai parlamenti

képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

5
0L6020 országos és helyi népszavazással kapcsolatos

tevékenvsések

6 016030 Áilampoleársáeĺ üsvek
7 031030 Közterület rendi ének fenntartása

I o47237 Rtivid időtartamri kĺjzfoslalko ztatás

9 047232 Staľt-munka Drosram. Téli kĺjzfoslalkoztatás

10 041233 H osszabb időtartamú ktizfoelalko ztatás

LT 04L237 Közfoelalkoztatási mintaprogram

t2 044370 Építésügy igazgatása

L3 o47LLĺ Kis-és nasvkereskedelmi tevékenvsés igazgatása

T4 053010 Körnvezets zennvezés csökkentésének isazsatása

15 L07074 Támosatott lakhatás hailéktalan személvek részére

4.3. A kĺiltségvetési szerv alaptevékenysége: az onkormányzat működésével, valamint az
á||amigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok ellátása, valamint a közterület-felügyeleti és kerékbilincselési feladatok.

4.5. A kĺiltségvetési szerv illetékessége, műkcidési területe: Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuáros kozigazgatási területén a székhelyén és a telephelyein a közhatalmi
tevékenység ellátása.

4.6. Aköltségvetési szeľv jogállásátmeghatároző jogszabá|y: azMotv.41.s (1) bekezdése, az
Áht. 7.s(1) bekezdése, valamint a Polgári Törvénykĺinyvľől szőlrő 2013. évi V. töľvény
alapján ĺinálló jogi személy, amely jogszabáýban vagy az Alapító okiratban
meghatározott közfeladatokat látja el.

5. A költségvetési szeľv szetvezete és mííkiidése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A polgáľmesterĺ hivata| vezetője a
MötV. B1.s (1) bekezdése szerint a jegyző.

A jegyzőt a Mötv. 82. s (1) bekezdésének valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2017. évi CXCX. tĺirvény 247. $.ban foglaltaknak megfelelően nyilvános pályázat
alapján a polgármester nevezi ki. A kinevezés időtartama határozatlan'



5.2. A kö szervnél alkalmazásban állo szemé

foslalkoztatási ĺ osviszonv i osvi szo nyt szabáW oző i oeszabáIy

1
kĺizszolgálati jogviszony akozszo|gálati tisztviselőkről sző|ő 207I. évi CXCX.

törvénv

2 munkaviszony a munka törvénykönyvérő| szó|ő 20L2. évi I. törvény

3 megbízásos jogviszony a Polgáľi Törvénykönyvrő| sző|ő 2013. évi V. törvény

A költségvetési szeľv vezetője a képviseleti jog gyakorlója.

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése:

Budapest Főváros VIII' kerület |ózsefuárosi Polgármesteri Hivatal szeľvezeti ábráját a

Szervezeti és Műkĺjdési Szabá|yzatának 2' számű melléklete (3. A Polgármesteri Hivatal
belső szervezeti tagozódása), szervezeti egységeinek feladatait a 3. számú melléklete
tartalmazza.

6. Zźrő rendelkezés

|elen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történőbejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejííleg a költségvetési szerv 2015' februáľ 19. napján ke|t,56/2015 (II.19.) Képviselő-
testtileti határozattal elfogadott okiratszámri alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Budapest, 2015. szeptembeľ

d.Jfu,i, Máté
polgáľmester

Danada-Rimán Edina
jegyző
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Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvárosi

Polgáľmesteľi Hĺvata|

SZERVEZETI Es nĺuxooÉsl SZABÁLY Z^T A

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV' törvény 10.s (5) bekezdésére, valamint az állam-
háztartásról szóló tt)rvény végrehajtásáról szóló 368/201], (XII,3].) Korm. rendelet 13.s (5)

be kezdés ére fi głelemmel.



Taľtalomjegyzék

BEVEZETÉS 2

1.A PoLGÁRMESTERI HIVATAL MEGNEVEZÉIB,, SZÉKHELYE, JELZ)SZÁMAI f
2. A PoLGÁRMESTERI HIVATAL JoGÁLLÁSA ÉS FELADATKoRE 4

3. A PoLGÁnvBsľpRI HIVAT AL GAZDÁrronÁs A, JELZ)\Z^MAI 5

4. A PoLGÁnľĺpsľBRI HIVATAL SZERVEZETIFELÉPÍTÉSE 5

5' A HIVATAL SZERVEZET|EGYSÉGEINEK tÍpusal, JOGÁLLÁSUK, VEZETÉSÜK'

A MŰKoDÉs RpNorB

6. A PoLGÁnvpsrBRI HIVATA.r nÁNyÍtÁsĺ' VEZETÉSE

7. A SZERV EZETIEGYSÉGE K vEZET IINEK' VALAMINT A MUNKAvÁrra.rór
FELADATAINAK Árrĺ.rÁNos MEcH.ą.rÁnozÁsa.
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BEVEZETÉS

Jelen Szervezeti és Mfüödési SzabáIyzat cé|ja a Polglĺľmesteri Hivatal, mint jogszabá|y a|ap-
ján létľehozott önáILő jogi személy költségvetési szerv feladatellátásiíĺa vonatkoző tész|etes
belső rend megállapítása.

Hatźiyakiterjed a Polgármesteri Hivatal, mint jogi személy fe|ađatę||átásáva1 ĺjsszefiiggésben
az cisszes vagyonra' a polgáľmester vagy a jegyzó munkáltatói joggyakorlása a|á eső minden
foglalkoztatottra (ideértve a tisztségviselőket is), valamint az eze|<kel ĺisszefüggó szewezeti-
és jogviszonyokľa.

1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL MEGNEVEZESE, SZEKHELYE,
IELvősZÁnĺĺ.l

1.1.a) A Poleármesteľĺ Hivatal alapításáľól szóló ioeszabály telies meeieltilése:
Magyaľországhe|yi önkoľmlányzatairő| sző|ó 20Il. évi CL)ooilX. törvény 84.$ (1)
bekezdése {az źi|anlhźztartásrő| szóló tĺlľvény végrehajtásáról szőIő 36812011. (XII.
31.) Koľm. renđelet (atovábbiakban Avr.) 13.$ (1) bekezdés a) pont}.

Hivatal mĺódosításokka
okiľatának kelte. száma. alapítás ĺdőpontia {Avľ. 13.8 (1) b)}:
.. l 20 | 5 .GX. 1 7. ) Képviselő-testĺile ti hatźsozat 20 I 5 . szeptember 1 7.
Az alapítás időpontj a: 1 990. októb er 20.

a) A Polgáľmesteľi Hivatal megnevezése: Budapest Főviĺĺos VIII. kerĹilet Jőzsefuá-
rosi Polgáľmesteľi Hivatal

b) A Polgáľmesteľi Hĺvatal ľiivĺdített megnevezése: Józsefuarosi Polgáľmesteri
Hivatal

A Poleármesterĺ Hĺvatal nemzetkiizĺ kapcsolataiban az alábbĺ meenevezéseket
használia:

1.2.

1.3.

1.4.

Angol nyelven:

Francia nyelven:

Német nyelven:

A Polgáľmesterĺ Hivatal székhelye:
1082 Budapest,VIII. keľület Baross utca 63-67 .

Mayor's office of Józsefuaľos Local Government of the Eighth
Distľict of Capital Budapest
Maiľie de la Municipalité de le Huitiéme Aľrondissement Jó-
zsefuiíros de la Capitale Budapest

Btiľgeľmeisteramt der Selbsweľwaltung Józsefuiĺľos in der
Achten Bezirk von Haupstadt Budapest

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

1431 Buđapest, Pf.: 160
(06-1) 4s9-2100
http ://wwwj ozsefuaľos.hď
hiv at al @j o z s efv ar o s. hu



1.5. A Poleármesteľi Hivatal ielzőszámai:
Adószám: |5508009-2-42
Szektor: l25I
KSH kód: 012540-5

Megye: 01

Statisztikaiszámjel: l5508009-.84I|-325-0I
Fejezetszám: 13

Szakági besoľolása: 841105 (Helyi <lnkoľmányzatok és tarsulásokigazgatási tevékeny-
sége)

K<iltségvetési intézményi tö,ľzsszám: 50800 1

1.6. A Polgármesteri Hivatal szźtm|avezetője K&H Bark Zrt. ťlzetési szárriaszáma
I 0403387-00028597-00000007

1.7. A Polgáľmesteľi Hivatal alaptevékenvsége és annak koľmánvzati funkciói {Ávľ.
13.8 (1) bekezdés c)}

TEÁOR számz 8411 ÁItalános közigazgatás
Szakágazatszámz 841105 Helyi önkoľmányzatok,valamint tiibbcélú kĺstéľségĺ táľsulá-
sok igazgatási tevékenysége

S zakmaí alaptev é k e ny s é g e k (e k) ko ľ mdny zat í fun kc íó s zer intÍ me gj e lö lés e :

011130 ÖnkormlÍnyzatok és önkormdnyzati hivatalok jogalkotó és lÍltaldnos
igazg atds i tevékenys ége

0I1I40 orczógos és helyí nemzetÍségi önkormdnyzatok igazgatási tevékenysége
013350 Az önkormúnyzati vagłonnal való gazddlkodtússal kapcsolatosfeladatok
016010 orsaÍggłíílési,iinkormúnyzatiéseurópaípaľlamenti

képviselővdlasztúshoz kapcsolódó tevékenys égek
016020 orszdgos és helyí népszavazlźssal kapcsolatos tevékenységek
016030 Állampolgdrsdgi iigłek
031030 Közteriilet rendjénekfenntartósa
04123I Röviď iďőtartamú kö4foglalkozto'tlźs
041232 Start-munkaprogram-Télíkö4foglalkoztatós
041233 Hosszabbídőtartamúköqfoglalkoztatds
041237 Kö4foglalkoztatúsi míntaprogľum
044310 Epí.tésiigł ígazgatósa
047110 Kís-ésnagłkereskedelmitevékenységígazgatása
053010 Környezetszennyezés csiikkentésének ígazgatdsa
107014 Tdmogatottlakhatóshajléktalanszemélyekrészére

1.8. Az alaptevékenyséeet szabályozó ioeszabályok meeie|iilése {Ávr. l3.8 (l) c)}
- Magyarorczág helyi önkormźnyzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. töľvény

(Mötv.)
- azá||anhźztartásról szóló 20I|. évi CXCV. törvény (Aht.)
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- akĺzigazgatási hatósági eljrĺľás és szolgáltatás általános szabźůyairől szóló 2004.
évi CXL. törvény (Ket.)

- aÍIemzetiségekjogaiľól szőIő2011. évi CLXXIX. törvény (Nek. tv.)
- aközszolgálati tisztviselőkľől szóló 20II. évi CXCIX. tĺirvény (Kttv.)
- a munka törvénykönyvéľől szőIő 2012. évi I. törvény (Mt.)
- a kozfog|a|koztatźlsról és a kozfog|alkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb

tĺirvények módosításaról szóló 20|I. évi CVL tĺĺrvény
- a ktjzĹeľiilcĹ-felügyeleĹrul sz3ló 1999. évi. LXIII. ttiľvélry
- a jogalkotásról szőIő f010. évi C)oo(. törvény (Jat.)
- az á||amháZfurtásról szóló törvény végrehajtásétrőI szoLő 36812011. (XII.31.)

Koľm. rendelet (Ávr.)
- a kĺlltségvetési szervek belso kontrollrendszeľéről és belső ellenórzéséro| szőlrő

370/20|1. (XII.3l.) Korm. rendelet (BkÍ.)
- ajogszabályszerkesztésről sző|ő 6l12009' (XII. 14.) IRM rendelet
- Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat 36120|4. (XI.06.)

ök. számú rendelete a Képviselő-testiilet és Szervei Szewezeti és Miĺködési
Szabźiy zatáról (onk. sZMsZ)

- Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuaľosi Önkormźnyzat Képviselő-
testületének a Józsefuárosi KĺjzteľĹilet-felügyeletľől szóló I9|20II. (N.08.)
szĺĺmú önkoľmányzati rendelete

1.9. A Polgĺľmesteri Hivatal gazdá|kodő szewezetek tekintetében alapítói, tulajdonosi jogo-
katnem gyakorol {Ávľ. 13.$ (1) bekezdés d)}.

1.10. A Polgĺĺrmesteľi Hivatalhoz más költségvetési szerv nincs rendelve {Ávr. 13.$ (1) be-
kezdés i)}.

1.11. A Polgáľmesteri Hivatal szervezeti ábráját a2. szźmtĺ melléklet tartalmazza {Ávr. 13.$
(1) bekezdés e)}.

|.|2. A Polgáľmesteń Hivatal szervezeti egységeinek feladatait a 3. számű melléklet taľtal-
mazza {Avr. l3.$ (1) bekezdés e)}.

2. A PoLGÁnnĺľ'sľERI HIVATAL JocÁr,lÁs.ł. És rBla.oATKoRE

2.1. A Polgáľmesteľi Hivatala Mötv. 41.$ (1) bekezdése, az 4łht.7.$(l) bekezdése, valamint
a Polgáĺi Ttirvényktinyvről szőIő 20|3. évi V. tĺirvény a|apjźn ĺjnálló jogi személy,
amely jogszabá|ybanvagy az Alapító okiratban meghatźrozott közfeladatokat látja el.

2.2. A Polgáľmesteri Hivatal, mint a Képviselő-testiilet szerve akozfeladatok ellátása érde-
kében az önkoľmźnyzat mfüĺidésével, valamint a polgáľmester vagy a jegyző feladat. és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásźxal,, az ĺjnkoľ-
mźnyzati és állami szeľvekkel tĺiľténő együttmfütjdés összehangolásávaI, abizottságok
mfüödésének ügyvitelével kapcsolatos feladatokat, valamint _ megállapodás a|apjźn_ a
nemzetiségi önkoľmanyzatok gazďasági-pénzngy\ belső ellenorzési feladatait lźtjaeI.

2.3. A Polgáľmesteri Hivatal Alapító okiľatát az |. szźlmű'melléklet tarta|mazza.
2.4. A Polgármesteri Hivatal á|ta| eI|átott cinkoľmányzati és hivatali ktitelező és cinként vźůlra|t

feladatźÍ az 5. szźtmu melléklet tafia|mazza.



3.1.

3. A PoLGÁnivĺnsľľRI HIvAT N. GAZDÁr,rouÁsA' JpLzoszÁľra,r

A Polglíľmesteri Hivatal gazdálkodása:
A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv, amely vá||a|kozási tevékenységet nem
folýat.

A Polgáľmesteri Hivatal mint kĺiltségvetési szerv az Aht., az ĺł,r., valamint a gazdáI-
kođásáľa votratkozti egyéb jogszabályok _ külörrtisen a Mötv. _ szeľirrt |átja eI alapte-
vékenysége kĺirébe tartoző kĺiltségvetési és gazdálkodási feladatait.

Az /łvr.9. $. (1) bekezdés, valamint (3) és (5) bekezdése alapjĺán a Polgármesteri Hi-
vata| gazdasági szervezete az ellátandó feladatok alapjáĺ aPéruugyi Ügyosztály, a
Gazdálkodási Ügyosĺá|y, va\arĺlint a Belső Ellátási lľođa. A Polgáľmesteri Hivatal
gazdasági szerv ezetének vezetőj e a P éluugyi Ü gyo sztál y j o gszab á|y á|ta| meghataro -

zott v é gzettsé g gel é s szakkép e sítés se 1 ľende lkező ügyo s z&ílyv ezetoj e.

A Polgáľmesteri Hivatal az onkoľmányzat, a Polgáľmesteri Hivatal és a nemzetiségi
önkormányzatok költségvetésének első félévi teljesítésérőljúnius 30-i fordulónappal
féléves elemi kĺiltségvetési beszámolót, a kĺiltségvetési évľől decembeľ 31-i forduló-
nappal éves elemi kĺiltségvetési beszĺĺmolót készít. A Képviselő-testiilet a féléves be-
számolót hatźrozattal fogadja e|, az éves kĺjltségvetés teljesítésről rendeletet alkot. A
Polgármesteri Hivatal a jogszabáIyokban foglaltak szerinti tartalommal és hataľidőkľe
teljesíti az á||amma| szembeni beszźĺno|ási kötelezettségeit. A költségvetést és a vég-
ľehajtasról sző|ő tájékoztatőt és beszámolókat fiiggetlen könywizsgálő el|enőrzl.

A költségv etési gazdá|kodás követelménye :

Az eredeti kĺiltségvetéshez a ktiltségvetési szerv a költségvetési rendeletrészétképező
e|okźnyzat-felhasználási tervet készít, év kcizben likviditrĺsi tervet készít, melyek a kĺi-
telezettségvállalás és a likviditas megtaľtásának a|apját jelentik. Ezek binosítjfü a
Polgáľmesteľi Hivatal gazdá|kodásrának az e|őfuźnyzatok keľetei között tartásźú. Az
e|óirźnyzatok felhasznáLásźú, a kiadások teljesítését a Polgríľmesteľi Hivatal szeÍveze-
tében |évő, az adott feladatot végrehajtő szervezeti egységek kezdeményezik.

4. A Pol'cÁnn,rn sľnRI HIVATAL SZERVB'aI.TI ľnr,nľÍľÉsn

A Képviselő-testiilet meghatfuozta a Polgármesteri Hivatal szewezeti felépítését. A Pol-
gáľmesteri Hivatal szervezeti egységei jogi személyiséggel nem ľendelkeznek, az egysé-
ges Polgáľmesteri Hivatal munkaszerv ezętének részeit képezik.

A Polgáľmesteľi Hivatal szervezeti egységei:

1. Polgármesteľi Kabinet

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

3.2.

3.3.

4.2.

3.4.

3.5.

4.1.



Belső Ellenőľzési lľoda (önálló iroda)

Városfej lesztési és Főép ítés zi IJ gĺ osztá./ly
o Főépítészi Iroda
o VaľosfejlesztésiIroda

GazdáIkodási Üryosztáty

Pénzü5ri ÜryosztáIy
o Kciltségvetési és Pénztigyi Felügyeleti Iroda
o Számvite1i és Péĺuugyi Iľoda
. AdóĹigyi Iroda

Hatósági Üryosztály
o Építésügyi Iroda
o lgazgatási Iľoda
o Anyakĺjnyvi Iľoda

Humánszolgáltatási Ügyosztály
o CsaládtámogatásiIroda
o HumánkapcsolatiIľoda

Kiizterület.feliiryeletĺ Ügyosztály

4.3. APolgármesteľi Hivatal szervezetiegységeinek engedélyezett\étszźtma {Ávr. 13.$ (l)
bekezdés e)}

engedélyezett
|étszám

(fő)

aJ

13

a
J

53

2

10

11

34

39

26

69

263

3.

6.

7.

9.

Hivatalvezetők

Polgármesteri Kabĺnet

onkoľmán y zati Íőtanácsadók

Jegĺzői Kabinet

Belső Ellenőrzési Iľoda

Váľosfejlesztési és F'őépítészĺ t)ryosztály

Gazdálkodásĺ Üryosztály

Pénzůiryi Ügyosztály

Hatósági Üryosztály

Humánszotgáltatásĺ tigyosztály

Kiizteľület.felüryeleti Üryosztály

Mĺndiisszesen:
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4.4. A Polgrírmesteľi Hivatal azon ügykcireit, amelyek során a szervezeti egységek vezetői a
költségvetési szerv képviselőjeként jarhatnak el, a kiadmrínyozásrő| és a képviseletľől szóló
jegyzői utasítások, illetve a szerzoďéskötés rendjéről szóló polgármesteľi-jegyzői egyĹiffes
utasítás tarta|mazzźů<. {Avr. 13.$ (1) bekezdés Í)}

4.5. A Polgáľmesteľi Hivatal telephelyei és az azo|<kal kapcsolatos feladatellátás:

a) 1082 Budapest, Baľoss u. 66-68. (bĺsz.:352||/N|,352||lN3)
feladatellátás: Humĺĺnszo|gáItattĺsi Ügyosztály Családtámogatási Iroda ügyfelszo|gá|a-
tának elhelyezóse valamint a keľĹileti ktizfoglalkoztatással kapcsolatos tigyfelszo|gá|at

b) 1 082 Budapest, Német u. 25. (llĺsz.:3 52|2l N24, 3 52I2l N25, 3 52I2l N26)
feladatellátás: Humiĺnszo|gźitatási Ügyosaály Családtĺímogatási Iroda iratainak elhe-
lyezése

c) 1084 Budapest, Víg u. 35. fszt. |2. és fszt./Il. (hľsz: 34921)
feladatellátas: Belső Ellátási Iroda raktiĺľozási feladatainak biztosítása

d) 1084 Budapest, Rfüóczi tér 3. (hľsz.: 34899lB/|)
feladatellátás: Városfejlesztési és FőépítésziIJgyosztá|ykeze|ése a|attálló tervtaľ

e) 1084 Budapest, Víg u. 32. (hĺsz.: 34944l0lN|, 34944l0lN2, 34944l0lN3,
34944t0t N 4, 34944101 N6)
feladatellátás: a Polgĺĺľmesteri Hivatal minden szervezeti egysége iratainak e|he|yezé-
se

Đ 1082 Budapest, Kisstáció u. 5. (35604lN3)
feladatellátás: Nemzetiségi onkoľmźnyzatokmfüödésével kapcsolatos hivatali felada-
tok ellátása

g) 1084 Budapest, József u.l5-l7. (hĺsz: 352I8l0lN4)

l084 Budapest, Német u. 17-|9. (352|7lllN|, 352|7lIlN4, 35217l|lNI6,
352I7/I|N3,352|7l1lN2I,) ftĺizös haszná|atű helyiség a]őzsefvźrosi Gazdálkodási
Kĺĺzpont Zrt-ve|)
feladatellátás: Közteľület-feltigyeleti ÜgyosztáIy mílkodésével kapcsolatos feladatai-
nak ellátása

5. A HIVATAL sZERvE Z'ETI EGYSÉGEINEK ľÍpusĺ.l, JoGÁLLÁSUK,
vEZETEstix. .ł' ľĺurouÉs RENDJE

5.1. A Polgáľmesteri Hivatal szervezete ügyosztályokĺa, tinálló irodrĺkľa és ügyosztályi iľo-
dákľa tagolódik azzal, hogy az igyosztáLyokon, irodfüon belül szakmai és iľrĺnyítási szem-
pontból önálló feladatellát ást végzó referensek miíködhetnęk.

5.2. A polgármester, alpolgármesterek, jegyző és a|jegyzők jogszabályban meglatźxozott kü-
lönleges státuszźtratekintettel speciális jogállású tigyosztályok: Jegyzői Kabinet és Polgáľmes-



teri Kabinet. Önálló iroda a Belső Ellenőrzési lľoda.

A Hivatalbarĺ a jegyző felügyelete a|á tartoző ügyfélkapcsolati vezető és belső adatvédelmi
felelős működik. Az ügyfelkapcsolati vezetot és a belső adatvédelmi felelőst a jegyzo nevezi
ki vagy bízzameg.

5.3. A szewezeti egységek jogtiIása

a.) ügyoszüĺlyok:
CéLja a több összefüggő teľület egységes kezelése, tevékenységének összehango|ása, az ađotl
szakágazathoz tartozó ttibb irodát tisszefogó szerlęzeti egység, melynek é|én az ügyosztály-
vezető á||. Az ügyosztályvezetó irźnyítja, szeruezi és ellenőrzi az ügyosztály mllnkájźt, az
ügyosztályvezetőnek koordinációs tevékęnysége és felügyeleti jogk<lre van a szewezetileg
hozztttartoző irodák tekintetében. Egy ngyosztźl|ynak egy ügyosztályvezetője lehet.

b.) ügvosztályi irodák:
Az igyosztályi irodak esetében az irodźk vezetői a vezetoijogosítványukat az ugyosztályve-
zeto źt\ta| meghatźtrozott keretek között ĺjnállóan gyakoroljfü. Egy irodrĺnak egy irodavezetője
lehet.

c.) önálló irodák:
Jegyzői iľanyítas a|att á||ő, az iroda vezetóje źtltal vezetett szewezeti egység. Egy irodrínak
egy iľodave zetője lehet.

5.4. A vezetői megbízások

A Kttv. 236. s (5) bekezdés c) pontja a|apján fovarosi keriileti önkormanyzatná| a jegyzőí,
a|jegyzői kinevezésen tulmenően osztályvezetói és főosztályvezető-heLyeÍtesi szintnek megfe-
Ie|ő vezetői kinevezésen túl további vezetói kinevezés is adható. A Kttv. 129. $ (1) bekezdése
szeľint akoztisztviselő - külön töľvényben írtakon tulmenően - osztźiyvezetoi, fóosztáIyveze-
tő-helyettesi, főosztályv ezetói munkakĺir betöltéséľę is kinevezhető.
Fentiek figyelembevételével az elfogadott szęrvezési struktura alapján:
- az ügyosztályvezetoi kinevezés főosztályvezetóí szintĺł vezeto megbízásnak felel meg, és

hatźlrozatlan időre szól a Kttv. 129. $ a|apjźn;
- az irođavezetőí és az ügyosztályvezető-helyettesi kinevezés fooszttiyvezeto-helyettesi

szintlivezetői megbízásnak felęl meg, és hatátĺozat|an időre szól a Kttv. 129. $ a|apjźn.

5.5. A Polgármesteľi Hivatalban minőségirányítási rendszer mfüödik, amelynek célja, hogy
biaosítsa a ďoLgozői vélemények autonómiáját, elősegítse a hivatali szervezeti egységek dol-
gozőinak együttgondolkodását, támogassa és <isztĺinöZze a Polgármesteri Hivatalon belüli
dolgozói kommunikáciőt. A minőségiranyítási ľendszer műktidését a Minőségiľanyítási Ta-
nács biaositja, a minőségiľĺínyítási vezeto vezetésével. A részletes feladatellátást a Minőség-
ir ány ítási Kézik<inyv tarta|mazza.

6. A PoLGÁmru'sľERI HIVATAL IRÁN"YÍTÁSA, VEZETESE

6.1. Polgáľmester



A Képviselő-tęstület döntéseinek megfelelően és saját hatáskĺjrében iranyítja a Polgármesteri
Hivatalt. Az önkoľmányzati ügyekben meghatáĺozza a munka szewezése, a döntések előké-
szítése és végrehajtasa területén a jegyzojavaslatait figyelembe véve a Polgáľmesteri Hivatal
feladatait. onkoľmányzati, tl|arĺigazgatási feladatait, hatásköreit a Polgrĺľmesteľi Hivata|koz-
reműköclésével látja e|. Ezen felĺil a Polgáľmesteri Hivata| irányítźsával kapcsolatos további
jogkörei:
o gyakorolj a a munkáltatói j ogok at a jegyzó és az cinkorm tnyzati fotanácsadók tekintetében,
o rendszeľesęn taľt vęzetói megbeszéléseket az önkoľmányzati működéshez kapcsolódó

időszenĺ feladatok meghatźrozására, valamint a d<jntések végrehajtĺĺsénak szźtmonkéľése
céIjźlbőI,

. szfüség szeńnt, de legalább évi kettő alkalommal appaľátusi értekezletet tart, melyen a
jegyzóve| közösen éľtékeli a Polgármesteri Hivatal tevékenységét és meghatározza az
elk<ivetkezendő időszak feladatait.

6.2. A|po|gáľmesterek

Az a|po|gármestereket a Képviselő-testiilet a polgármester helyettesítésére, munkájanak segĹ
té sére a po l giĺrmester j avaslat źr a v á|asztja meg.

Az alpolgáľmesterek közĺitti feladatmegosztás:
A polgáľmester helyettesítése és munkájának segítésę keretében polgáľmesteri intézkedés
alapjan egyes feladat. és hatásköreit a polgármester az alpolgáľmesteľek tłtjanlátjae|.

Az a|po|gáĺmesteľek feladataikat a polgáľmester irĺĺnyításźxa| látják el.

6.3. Jegyzó

A jegyző vezeti a Polgármesteľi Hivatalt, gondoskodik az tjnkoľmźnyzat működésével
kapcsolatos feladatok ellátásaľól, a hatáskörébe utalt tigyek intézéséről, hatásköľébe tartoző
Ĺigyekben szabźt|yozza a kiadmźnyozás ľendjét, meghatźtrozza a Po|gáľmesteri Hivatal
szęrvezeti egységeinek feladatait. Kialakítja és mfüĺjdteti a belső kontrollrendszeľt, valamint
biztosítja annak folyamatos fejlesztését és értékelését, amelyet évenként nyilatkozatbanrögzít.

6.4. A|jegyzők

A polgáľmesteľ. a jegyzőjavaslatara - a jegyző helyettesítéséľe és meghatáĺozott feladatok
e||átásfuaa\jegyzőketĺevezki, akik segítik ajegyzo feladatainak el|źtásźt, részletes felađatai-
kat a munkak<ĺri leírás vk tarta|mazza.

7. A sZERvE ZETI EGYSEGE K vEZETiIľnx,
VALÄMINT A MIII\KAVÁLLALOK FELADATAINAK

Ár,ľĺr,Áľos MEGHATÁnozÁs^ł.

7.1. A szervezeti egységek vezetőiľe vonatkozó általános szabályok
A Polgármesteri Hivata| szewezeti egységeinek vezetői kĺitelesek szakmailag magas szinten,
avonatkozó jogszabályokat ismerve és azoknak megfelelően eljrĺľni. Minden vezető kĺiteles a
vezetése alatt á|Iő szervezeti egységet éľintő jogszabályváltozásokat ktivetni, a feladat- és

hatáskĺjri listát aktua|izźt|ru, valamint a helyettesítésľől olyan módon gondoskodni, hogy a



szeÍvezeti egység ne maradjon vezeto nélkĹil. A szewezeti egységek vezetői k<itelesek a fela-
dat- és hatásköľöket munkavállalók szerinti bontásban a szervezeti egység ügyľendjében rcig-
zíteni, valamint a Hivata| egésze számétta elérhetővé tenni. A szęrvezeti egységek vezetói
kötelesek gondoskodni a szervezeti egységkezelésében lévő kĺĺzérdekű adatokkal kapcsolatos
kérelmek kezeléséről és teljesítéséről.

7.2.igyosztá|wezeto
AzigyosńáLyhoztartoző szeĺvezeti egységek szakmai koordinálásĺĺľa a jegyző ugyosztályve-
zętőtnevez ki, aki e minőségébenvégzetttevékenységééľt felelősséggel tartozik a Polgármes-
teri Hivata| vezetojének és a polgármesternek. Az ugyosztáIyvezetó és az ügyosztá|yi irodak
vezetői egymással alá-ftiléľendeltségi viszonyban állnak és kĺjtelesek egytittmfüĺidni a felada-
tok ellátasábarl. Az ügyosztályvezető kĺiteles az ügyosztáIy ügyrendjében részletesen megha-
tźr ozni az ĺjgy o sztályi i ro dav ezetók feladat- é s hatáskörét.

Az ügyosztályvezető iľánvítja az tieyosztály munkáját. amelynek során:
- gondoskodik az ugyosńályon belüli munka megszervezésérőI, ellenőrzi a feladatok

végrehajtását;
- biĺosítja a kiadott feladatok hatáľidőre történő szakszeru és tĺirvényes végrehajtását;
- biztosítj a a jegyzői hatásk<ir<ik gyakorlását az á||amigazgatási hatósági iigyek intézése

körében;
- biztosítj a az źt|ta|a vezetett szervezetí egységnél a folyamatba épitett, előzetes, utóla-

gos és vezetói ellenőrzés mfüĺidését;
- figyelemmel kíséń azigyosńá|y fe1rađate||źtásźů:roz kapcsolódó jogszabá|yokvźitozá-

sait, irrínyítj a azok éľtelmezését, a|ka|mazásźlt;
- kezdeményeziaz önkoľményzati rendeletek módosítását, tĺíľsadalmi és központi jogi

kcĺmyezetváItozásavagyfelhata|mazásaesetén;
- rendszeresen beszĺĺm o| az źita|a vezetett szewezeti egység tevékenysé géro| a jegyzo-

nek, igény esetén a polgáľmesternek;
. az ügyosztályhoztartoző szervezeti egység dolgozói részére szfüség szerint tart mun-

kamegbeszélést vagy egyéni e|igazítźst;
- segíti és figyelemmel kíséri a szewezeti egység dolgozói szakmai tudásanak fejlődé-

sét;
- gondoskodik az ugyosztá|y dolgozői munkaköri leírasainak elkészítéséről és kaľban-

tartásaró1;
- ellenőrzi az igyosztźt|yhoz tartoző vezetők és szervezeti egységek munkáját. Az iro-

davezetők tekintetében gyakorolja a jegyzó által biztosított egyéb munkáltatói jogo-
kat, véleményezi az irodavezetők munkáltatói jogkörben tett javaslatait;

- előkészíti a belső szabźiyzatokat, azok módosításait, illetve kooľdinálja az á|tala
iľanyított szervezeti egységek belső szabá|yzatainak elkészítését, módosítását;

- kooľdináIja az źtlta|a irányított szervezeti egységek feladat-jegyzékének (a hatályos
jogiszabáIyozástisfeltüntető)elkészítését,folyamatosaktualizá|ását;

- a testĹileti munka hatékonysága érdekében egyĹittmfüĺidik a bizottsági elnökökkel,
résztvesz a Képviselő-testtilet ülésén a feladatkörébe 1artozó napirendi ponttźlĺgyalá-
sakor, valamint az illetékes bizottságok ülésein;

- elkészíti a polgármester, alpolgáľmesterek, bizottsági elnök, és a jegyző nevében a
Képviselő-testtileti hatźtr ozatok végĺehaj tás źtő| szőIő j elentéseket;

- szfüség szerint egyĹittmfüödik a táľs szeľvezetí egységek vezetőivel a feladatkĺiľfüet
éľintő kérdésekben:
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- közľeműködik az ĺinkorményzati intézmények iranyításával kapcsolatos döntések, in-
tézkedések előkészítésében, a hatźtrozatok végrehajtásának megszervezésében, elle-
nőľzésében, gazđasági társaságok esetén a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos
dĺjntések és intézkedések előkészítésében, d<intések végrehajtásának megszewezésé-
ben, ellenőľzésében;

- az tt|tala a|źtírt vagy szignált fuaGrt szak'ĺnai, munkajogi és büntetőjogi felelősséget
vźů|a|;

- kötęles gondoskodni arról, hogy távollétében a helyettesítés folyamatosan fennálljon;
- folyamatos elemző munkát végez, melynek a|apjánvá|toztatást kezdeményez azugy-

osńá|ý érintő feladatok vonatkozásábarla hatékonyabb, eredményesebb, gazdaságo-
sabb, racionálisabb feladatellátás éľdekében;

- j ogszabályfi gyeléssel kapcsolatos feladatok koordin á|ása;
- biztosítj a a szakĺnai feladatkörébe tartoző tevékenységéből eľedő kĺivetelésállomĺány

kezelését: a követelések nyilvantartásźtt, a behajtásra történő intézkedések megtétel-
ét, éwégi minősítését (behajthatatlan, vitatott, stb.), a számviteli nyilvĺĺntaľtás cé|já-
bót a Pénzügyi Ügyosztá|y rész&e töľténő bizony|at átadást, adatszo|gá|tatást.

7.3. az ügvosztálwezető helyettesítése
Az irođával nem ľendelkező iigyosztályon legfeljebb két ügyosztályvezető.helyettes nevezhe-
tő ki. Az ugyosńályok esetében az igyosńályvezetőt az á|tala kijeliilt irodavezető, annak
távolléte esetén az irodavezető-helyettes helyettesíti. A helyettesítő kĺjteles az kodavezetői,
illetve fuodavezető-helyettesi feladatait is teljes méľtékben ellátni. Az igyosztźiyvezető he-
lyettese az igyosztźtlyvezetó által meghatátozott keľetek között |átja e| az igyosztá|yvezeto
helyettesítését.

7 .4. onáLIő irodav ezető
A jegyző munkáját k<jzvetlenül segítő önálló szervezeti egység vezetője. Az itođák működé-
sének szewezését, vezetését az irođźůdloz tartozo iľodavezetők látják el. Tevékenységfüet a
jegyző' aljegyzok kooľdinálják. Az ügyosztá|yvezetők és az ĺinálló fuodavezetők egymással
mellérendeltségi viszonyban állnak, és kcjtelesek egyĹittmfüĺjdni a felađatok ellátásában. Egy
iľodlĺnak egy irodave zetője lehet.

Az ĺinálló irodavezető iľányítja az iroda munkáját. amelynek soľán:

- Íigyelemmel kíséri a kĺizponti és helyi jogalkotást,
- kezďeményezi a helyi jogszabáIyok módosításźtt, tźtrsadalmi és központi jogi köľnyezet

v źito zása vagy felhat a|mazása e setén,
- biztosítja a jegyzői hatáskörtik gyakorlását az áI|anigazgatási hatósági ügyek intézése

körében,
- közľeműkĺ'dik az ĺinkormányzati intézmények irrínyításával kapcsolatos dĺintések,

intézkedések előkészítésében, a hatálrozatok végrehajtásanak megszervezésében,
ellenőrzésében, gazdasági tĺĺľsaságok esetén a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos
döntések és intézkedések ęlőkészítésében, dĺintések végrehajtásának megszeruezésében,
ellenőľzésében'

- elkésziti a polgáľmester, alpolgármesterek, bizottsági elnök, és a jegyző nevében a
Képviselő -testtileti hatźtr ozatok végrehaj tás árő| szőIő jelentéseket,

- előkészíti a belső szabá|yzatokat, azok szfüség szerinti módosítási javaslatait a
polgáľmester és/vagy a jegyzí\l a|jegyzők intézkedésére,
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- részt vesz a Képviselő-testĺilet ülésén, a feladatkörébe tartozó napirend tiĺľgyalásakoľ a
bizottsági tiléseken,

- rendszeresen beszámol azá|ta|avezetettszervezeti egység tevékenységéről a jegyzőnek,
igény esetén kĺlzvetlenül a polgármestemek, segíti a tanácsnok(ok) munkáját'

- gondoskodik a feladat-jegyzéknek (a hatályos jogi szabéůyozást is feltiintető)
elkészítéséről, folyamatos aktuali zá|ásźrőI,

- bíztosítja az á|ta|a vezetett szervezeti egységnél a folyamatba épített, e|őzetes, utólagos
és vezetői ellenőrzés mfüĺidését,

- azáItalaaLźirtvagy szigná|tiratért szakmai, munkajogi és bĹintetőjogi felelősségetváI-
lal,

- köteles gondoskodni aľról, hogy távollétében a helyettesítés folyamatosan fennálljon,
- folyamatos elemző munkát végez, melynek a|apján vźůtonatást kezdeményez az irodát

érintő feladatok vonatkozásábana hatékonyabb, eredményesebb, gazdaságosabb, racio-
nálisabb feladatellátás érđekében,

- jogszabályfigyeléssel kapcsolatos feladatokellátása,
- binosítja a szakmai feladatkörébe taĺtoző tevékenységéből eredő követelésállomány

kezelését: a kĺivetelések nyi|véntartását, a behajtásra tĺlľténő intézkedések
ét, éwégi minősítését (behajthatatlan, vitatott, stb.), aszźlĺnviteli nyilvantaľtís céljából a
Pénzügyi Ügyosztály részéretĺiľténő bizony|atátadást, adatszo|gźitatást.

7. 5. ügyosztályi iľodavezető és tigyosztályvezető-helyettes
Feladata a szervezeti egység vezetése, amely során azigyosztá|yvezető szakmai kooľdinációs
szerepet tölt be. Az igyosztźiyvezetők és az ngyosztá|yszewezethez tartoző irodavezetők
egymlással alá-ftjlérendeltségi, az igyosztá|yhoz tartoző irodavezetők egymással mellérendelt-
ségi viszonyban állnak és kötelesek egymással egyĹittmfüödni a feladatok e|Iátásábarl. Egy
irodĺának egy irodav ezetóje lehet.

a) Az iieyosztályi irodavezető általános feladatai:
1. figyelemmel kíséri a központi és helyi jogalkotĺĺst;
2. kezdeményezi az ĺinkormĺányzati rendeletek módosítását, tĺírsadalmi és kĺizponti

jogik<irnyezetvél|tozásavagyf e|hata|mazásaesetén;
3. biaosítja a jegyzői hataskörök gyakorlását az á||arnigazgatási hatósági ügyek

intézése körében;
4. kö'zreműktidik az önkormanyzati itxézmények fuźnyításával kapcsolatos dtintések,

intézkedések előkészítésében, a hatźtrozatok végrehajtásanak megszervezésében,
ellenőrzésében, gazdasági táľsaságok esetén a tulajdonosi joggyakorlással
kapcsolatos đöntések és intézkedések előkészítésében, dcintések végrehajtásĺĺnak
me g szeľve zésében, ellenőrzésében ;

5. elkészíti a polgáľmesteľ, alpolgármesteľek, bizottsági elnök és a jegyző nevében a
Képviselő-testĺileti hatźlr ozatok végľehaj tás áről szőIő jelentéseket;

6. az ugyosttá|yvezeto koordinálása mellett előkészíti a belső szabáIyzatokat, azok
szfüség szeľinti módosítási javaslatait a polgáľmester és/vagy a jegyzőla|jegyzők
intézkedésére;

7. részt vesz a feladatkörébe tartozó napirend tárgyalásakoľ a Képviselő-testĹilet,
bizottságok ülésén, a helyi nemzetiségi ĺinkoľmanyzatok ülésein;

8. rendszeresen beszámo| az źita|a vezetett szervezeti egység tevékenységérő| az
iigyo sztályv ezetonek;

9. az igyosztá|yvezető kooľdinálása mellett gondoskodik a fe|ađat-jegyzék (a
hatalyos jogi szabźiyozźlst is feltiintető) elkészítéséről, folyamatos aktualizá|ásarő|;
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10. gondoskodik az źita|a vezetett szervezeti egységnél a munkafolyamatokba
beépített ellenőrzés műkcidéséről;

II.azá|ta|aa|áirtvagy szignźtlltiratértszak<ĺnai, munkajogi és biintetőjogi felelősséget
vállal.

12. folyamatos eIemzo munkát végez, melynek aIapjźlĺvéitoztatást kezdeményezaz
irodát érintő feladatok vonatkozásában a hatékonyabb, eredményesebb, gazdasá-
gosabb, racionálisabb feladatellátás érdekében,

13. ľendszeresen tźĺjékoztatja az ügyosztá|yvezetőt az iroda á|ta| e||átott feladatok
végľehajĹĺsanak áIlásaről, soron kíviil tájékoztatja az ugyosńá|yvezetót az iroda
munkavégzése során felmeľülő - ügyosztályvezetóibeavatkozást, segítséget igény-
lő - pľoblémáról,

l 4 . j o gszabźiyfi gyelé s s el kapc so lato s fe ladatok e|Iátźsa.

b) Az ügyo szüályv ezetó -he|y ette s általáno s fe l adatai :

Az igyosztáIyvezető-helyettes az ugyosztźůyllezeto általános vagy szakmai helyettese.
Ügyosztlílyvezető-helyettes az tigyosztét|yvezetőre vonatkozó normfü a\apjźn, azigy-
osztáLyv ezető közvetlen alárendeltségében |źttja e| feladatait.
Feladatköľe az ügyos ztályvezeto távollétében megegyezik az ügyosztályv ezeto fe|a-
datkĺiľével, amelyet távollétében önállóan, egyébként az igyosztéůyvezető által meg-
hatáĺ o zott munkame go sztás szerint |źtt eI.
Feladatait egyebekben azigyosztályi irodavezető a) pont szeľinti feladatoknak megfe-
lelőęn az ügyľendben r<igzítettek szeľint |atjae|.

7.6. az iľodavezető helyettesítése
Az oná|Iőlnem önálló iľodavezető helyettesítésére az irodavezető által megbízott szemé|y
jogosult. Az egyes helyettesítési feladatok ellátása mellett köteles az ugyintézői feladatait is
teljeskönĺen ellátni.

7.7. ĺinkormanyzati főtanácsadó
Speciális közszo|gźůati jogviszonyban á1ló foglalkoztatott.E||átja a képviselő-testĺilet és bi-
zottsáryai dĺintésének előkészítéséhez,i||etve a polgáľmesteľ tevékenységéhez közvetlenül
kapcsolódó feladatokat. Jelen Szabéiyzat e|térő rendelkezése hiĺĺnyában az önkoľmźnyzati
fotanácsadőraezeĺszabál|yozat vezetőnek nem minősülő köztisztviselőkľe vonatkozó rendel-
kezéseit kell alkalmazni, azza\, hogy a munkáltatói jogkĺir gyakorlója a polgármesteľ.

7.8. ľeferens
Stratégiai szempontból kiemelt folyamatéľt vagy á./tfogó önkormĺĺnyzatilhivata|i szintĺĺ tevé-
kenység, szakteľĹilet e||átásáért felelős érdemi igyintézo, aki feladatkĺińtahivata|i szerveze-
ten belüli elhelyezkedéstől fiiggetlentil önállóan, jegyzői, a|jegyzőí vagy jegyzői-
polgrĺľmesteń vezetéssel|źúja el. A referens vezetésével kapcsolatos közvetlenvezetói felada-
tok a szeľvezeti tagozódás szerinti felettes ugyosztźtLy vezetőjére átnlházhatőak. A referensi
munkakörben ellátandó folyamatok, tevékenységek, szakteriiletek köréről a jegyző a polgar-
mesteľel egyetéľtésben j ogosult dĺinteni.

7.9. agyintézó
A Polgármesteri Hivatal érdemi ügyintézéstvégzó kĺjztiszwiselői. Feladatai:

a.) a munkaköri leírásbanrészére megállapított, illetve ügyosztályvezetóje, irodavezetője á|-

tal kiadott feladatoknak a hatĺáľidők figyelembevételével tĺiľténő végzése,
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b.) u áIlamígazgatási, hatósági ügyek éľdemi dontésre való előkészitése fe|hata|mazás ese-
tén kiadmanyozása,

c.) felelős asaját tevékenységééľt és munkaterületén a tĺlrvényességbeártásáért.

7 .| 0. szol'gá|atiréľryitő
Speciális, ľendészeti feladatokat ellátó kozszo|gá|atijogviszonyban á1ló ügyintéző. Aszo|gá-
latirlányító az ugyosztźt|yvezetó és az ügyosztźiyvezető-helyettesek alárendeltségében látja e|

feladatait, kcjzvetlenüIirányitjaa közteľület-felügyelők napi szo|gźiatźt.

7. 1 1 . köaeľĹilet-feliig}ĺelő
Speciális, rendészeti feladatokat ellátó kozszo|gáIati jogviszonyban ál1ó tigyintéző. Feladatait
az igyosztáIyvezető szakmai feladatellátásara vonatkoző jogszabályok alapjźn hivatalos sze-
mélykéntazeligazítźtsonmeghatźrozoÍtakszeľint|átjae|.

7.12. segédfelüąvelő
A hivatalos személy támogatójaként segíti a k<ĺaeľĹilet-feltigyelő munkáját. A segédfeltigyelő
önálló intézkedési jogosultsággal nem rendelkęzik, munkáját kizańllag a köZterĹĺlt-felĹigyelő
jelenlétében és utasítasa szerint végezheti.

7. 1 3. tigyintézői besorolású titkámő/titkaľ
A szewezęti egységeknél szĺikséges leírói és egyéb adminisztľatív feladatokat elIéttő ügyinté-
ző vagy iigykezelő besoľolású munkavállaló. Ügyintézői besorolás esetén a do|goző éľdemi
ügyintézést is folytat.

7.I4.neykeze|ő
Gondoskodik az adminisztľációs, ügyiratkeze|ési feladatok ellátásáról, az iratok átvéte|érő|,
iktatásáról, sokszoľosításźlről, továbbításĺĺról. Ellátja azokat a feladatokat, amelyekkę| aveze-
tłljemegbízza.

7.15. munkavállaló
Belső munkamegosztás szerint ellatja azokat a fizikai feladatokat, amelyekkel vezetője meg-
bízza, A munkaköri leíľasban szereplő és egyéb megbizás szerinti feladatokat hatlíľidőre telje-
síti. A Munka Törvénykcinyve hatílya alátartoző munkavállaló.

7. 1 6. közfoglalkoztatott
A kĺizfoglalkoztatásról szóló töľvény hatźiyaa|átartoző,hatáľozott időľe foglalkoztatott ter-
mészetes személy, aki ellátja a munkaköri leírásában foglalt feladatokat, amelyek ellźtźsára
törvény nem íľ elő közszolgálatijogviszonyt.

8. A PoLGÁRMESTERI HIVATAL Ár,ľ,łr,Áľos FELADAT. És HATÁSKoRE

8.1. A Képviselő-testtilet mfütjdésével kapcsolatban a Polqáľmesteri Hivatal
. előkészíti a helyi rendelet tervezeteket, afe|ađat- és hatáskörébe tartoző előterjesztéseket,

a Képviselő-testület hatásköľébe tartoző vá|asztélst, kinevezést,megbizást,
- összegyíĺjti és nyilvántartja az önkoľmányzatot éńntő közérdekű bejelentéseket, javaslato-

kat, panaszokat, valamint a Képviselő-testiilet rendeleteit,hatźtľozatait és elkésziti a|ejźrt
hataridej ű hatźĺozatok vé gľehaj tás źlr ől szóIő j elentést,

- biaosítja a képviselő-testületi ülések technikai és tigyviteli feltételeit, végrehajtja a KépvĹ
selő-testiilet döntéseit.
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8.2. A bizottságok működésévelkapcsolatban a Polgáľmesteri Hivatal
- előkészíti a bizottságok tilésein taľgyalandó előterjesztéseket, abizoÍtsétgok felađat- és

hatásköréb e tartoző döntéseket'
- közľeműködik a bizottságok képviselőtestiileti előterjesztéseinek előkészítésében,
- e||átja a bizottságok tigyviteli feladatait,
- végrehajtja abizottsági dĺintéseket.

8.3. A nemzetiségi önkormiínyzatokkal kapcsolatban
A nemzetiségi önkormányzat ktiltségvetési tervezési, gazdá|kodási, ellenőrzési, finanszirozźy
si, adatszolgáltatasi és beszámolási feladatainak ellátáSaról _ a nemzetiségi cinkormányzat
elnökének közľemíÍködésével _ a vonatkoző jogszabályokban, valamint a ľeleváns helyi sza-
bályozásokban, és utasítasokban, valamint a mindenkor hatályos együttmfüĺidési megállapo-
dásban foglaltak szeľint a Polgáľmesteri Hivatal gondoskodik.

8.4. Az önkoľmĺĺnyzati intézményekkel kapcsolatban
Az ĺinkoľmźnyzati intézményekkel elsősorban a szakmai teľiiletnek megfelelő Ĺigyosztályok,
irodfü taľtanak rendszeres kapcsolatot. Az önkormtnyzati fenntaľtói feladatok végrehajtása
érdekében általanos törvényességi, szakmai és pénzügyi, költségvetési-gazdálkodási feltigye-
|etet|át el, ezekkel kapcsolatosan vizsgálatokat végezhet. A feladat részétképezi a rendszeľes
információaramlás biztosítása és az irltézményekben folyó szakmai munka segítése. A felü-
gyelet és kapcsolattaľtás foľmái:. ę||ęnőrzés, témavizsgźiat, értékelés, koordináció, konzultĺí-
ció, munka értekez|et, továbbképzé s.

8.5. Az önkoľmiányzati képviselők tevékenységével kapcsolatban a Polgáľmesteri Hivatal
- a jegyzőn keresztiil segíti a képviselők munkáját, jogaik gyakorlását,
. soron kívülmegvizsgá|ja a képviselők javaslatait, bejelentéseit, s aľra legkésőbb 15 napon

beliil választad'
- a képviselők tészéte a képviselő-testiileti ülések ę|őtt a Képviselő-testület és Szervei

SZMSZ-ben meghatarozottak szeľint binosítjaazirásos anyagok eljuttatását,
- közreműködik a képviselők felvilágosítás-kéľésének telj esítésében.

8.6. A polgáľmester államigazgatási feladat- és hatásköľével kapcsolatban a PoleiíľÍnesteri
Hivatal
- közremfüödik a polgáľmesteľ államigazgatásí feladat és hatáskörének ellátásában,
- ktizľemfüödik honvédelmi, polgári védelmi, katasztrofa elhĺĺľítási tigyekben a polgĺĺľmes-

teľ államig azgatási feladatainak helyi végrehajtásában.

8.7. A iegvző feladat- és hatasköľével kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal
- kĺizremfüodikaz önkormrĺnyzatmukodésével ĺisszefiiggő feladatok ellátásában,
- közremfüödik ajegyző áI|anigazgatási feladat- és hatáskĺ!ľének e||źúásában,
- gyakoro|ja a jegyzó áItaL átrvhazott jogkĺirben a töľvény vagy kormĺínyľendelet alapjźn a

jegyzore ruházott első fokú hatósági jogköľĺiket.

8.8. Az önkormĺínyzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatban a
Poleármęsteľi Hivatal
- ľendszeres kapcsolatot taľt a szakmai teľiiletnek megfelelő iigyosztályok, iľodfü tÍjźľ',
- az önkoľmányzati források fe|haszná|ásával összefiiggésben szakmai és pénzügyi, költ-

ségvetési-gazdá|kodási felügyeletet|át e|, ezekkel kapcsolatosan vizsgálatokat végez}let,
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- biztosítja a reĺdszeres informáciőétraĺ':ůást, a felügyelet és kapcsolattaľtás körében pedig
az adatszo|gźtItatást, konzultációt, koordinációt, értékelést, beszámoIást1beszámoltatást és
ellenőrzést,

- szakmailag felügyeLi az a|apítő okiratok vźitozásaiva|' ĺisszefüggő feladatokat.

9. A HIVATALI FELADAT- Es HATÁSKoR
MEGHATÁnozÁs SZABÁLYAI

A hivatali dolgozók feladataikat a jelen SZMSZ-ben, a szervezeti egységek ügyrendjeiben, a
munkaktiri leírásban és az éves teljesítmény k<ivetelményeket megalapoző célokban foglaltak
szerint, valamint a v onatko zó normák b etaľtiísáva| v é gzik, mel yek :

a) jogszabźůy'
b) ĺinkoľmányz ati hatfu ozat,
c) belső szabá|yzatok,
d) utasítás,
e) intézkedés,

Đ az a)-e) pontban meghatátozott noľmák végrehajtását segítő iránymutatás, körlevél (tá-
j ékoztatő), emlékeztető,

g) minőségiľĺĺnyítasi eljárások.

A belső normák megalkotasiáĺa vonatkoző rész|etes szabályokat a normaalkotas ľendje tartal-
mazza.
A munkaköľi leíľás akjnevezési okmany melléklete. A munkakĺiń leírások napľakész állapo-
tá&t a szerv ezeti egységek v ezetői felelősek.

10. A PoLGÁRMESTERI HIVATAL Áĺ,ľĺ,r- ELLÁToTT
LEGFONToSABB Ücvronox ľs ÜcyľÍľusox

A Polgáľmesteľi Hivatal az alźtbbi ftĺbb tigyköľĺikben és iigytípusokban jár el a felelősségvál-
lalással összefüggő csopoľtosításban:

10.1. Kiemelt vagy jelentős felelősségvállalással járó iieytípusok

a) A költségvetés elkészítése és módosítása
b) Kötelezettségvállalás, utalvlínyozás előkés zítése, felügyelete
c) Képviselő-testĹileti,bizottsági előterjesztések szakmai és toľvényességi kontrollja
d) Peres és nemperes jogi képviselet
e) A 25.000.000.-Ft-ot meghaladó éľtékú vagyonügyletekkel/pénnlgyi tranzakciókkal kapcso-
latos előkészitó vagy ellenőľző munka
f) Stratégiai jellegti pľojektek ügyintézése
g) A Polgáľmesteľi Hivatal, az tinkoľmányzatí intézményrendszer, illetve az egyes źęazatok
egészétérintő ügyek (pl. átszeľvezés, belső szabźiyzatok, stb.) előkészítése és lebonyolítása
h) Közbeszeľzéssel kapcsolatos tigyintézés
i) Jogtanácsosi ellenjegyzés (pl. adásvéte|íszeruođés, jelzálogszerződés stb.)
j) Az egész keľĹilet vĺáľosképét vagy vĺĺrosüzemeltetését éľintő projektek tigyintézése
k) A dtintéshozók vagy tisztségviselők szálmáľavégzett közvetlen, szervęzetenbelüli szakmai
előkészítő munka

l 0.2. Általános hivatali ügytípusok
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a) A Ket. hatá|yaaLátartoző eljáľások
b) Bármely más, törvényben meghatźrozott e|jźnáshoz és hatáľidőhĺjz kötött ügyintézés (p1.

adótigyek, kĺizérdekű adatszolgźitatás' stb. )
c) A 25.000.000.-Ft-ot meg nem haladó éľtékű vagyonügyletekkel/pénzugyi traĺzakciókkal
kapcsolatos előkészítő vagy ellenőrző munka
d) A személyugyi kérdésekkel összefüggő általanos Ĺigyintézés
e) A közbeszerzési éľtéket el nem étő,vagy akozbeszerzési tĺirvény hatáIya aIá nem 1.artoző

beszeľzések ügyintézése
Í) Műszaki jellegrĺ feladatkcir<ik ellátása
g) AzegészPolglĺrmesteľi Hivatal tekintetébenvégzeÍtadminisztľatív vagy ügykezeléssel
ĺi sszefi'iggő ügyintézés
h) A külön törvények a|apjénvégzett feladatok intézésę

10.3. Adminisaratív. üąvkezeléssel <jsszefiiggő vagy fizikai munkával jaľó iigytípusok

a) KizźtĺőIag az adott szervezeti egység feladatköľébe tartozó adminisztratív, ügykezelői mun-
kavégzés
b) A Polgáľmesteri Hivatalépiiletén beltili tulnyomóan fizikai munkavégzés

11. A SZERVEZETI EcYsncnx BELso SZABÁLYoZÁSÁNAK RENDJE

A szervezeti egységek a hatáskĺirfü et az irźnyadő jogszabáIyok jegyzékét tarta|maző - a jegyző
źt|tal jővzhagyott - szervezęti egység ügyľendje szeľint gyakoroljfü. A szervezeti egység vezető-
je saját szęrvezeti egysége munkájrának részletszabźtlyoztsźú' a szervezsti egység tigyľendjében
rogziti.

12. APoLGÁRMESTERI HIVATAL xtjlso KAPCSoLATAI, A
KAPCSoLATTARTÁS RENDJE

12.l. A képviselet rendie:
Képviseletre, külső kapcsolattartásľa feladatk<irében a polgáľmester (a1polgáľmesteľek), illet-
ve a jegyzőjogosult. Ezen jogukat esetenként vagy azigyekmeghatfuozott köre tekintetében
átrvházhatják.

A Polgrĺľmesteľi Hivatalt a jegyző helyetteseként eljaľva az á|ta|a meghatźtrozott sorrendben az
aljegyzők, egyĹittes tívollétiik esetén a jegyző által megbízottkoztisŃiselő képviseli. A megbĹ
zott képviseleti jogosultságát írásbeli meghatalmazźs szeint látja e|. A jogtanácsosok a jogi
képviselet soľan a jogtanácsosi igazolvanyukban foglaltak szerint képviselik Budapest Főviíros
VIII. KeľĹilet Józsefuiĺľosi onkoľmźtlyzatot, éslvagy annak Polgármesteľi Hivatalát.

l2.2. A kiilső kapcsolattarüás rendje
A Polglĺrmesteń Hivatal dolgozóit az á|Iampolgárokkď, az ĺjnkormányzatí és más kiilső
szeľvekkel, intézményekkel és gazdaságitarsaságokkal való kapcsolattaľtásban a kulturált,
hatékony' gyors iigyintézésre való töľekvés, vďamint a segítő szandék kell, hogy jellemez-
ze.
A hivatali dolgozók kiilső kapcsolattaľtrásanak köľét és rendjét - ideéľtve a Képviselő-
testiilettel, abizottságokkal való kapcsolattaľtast is - a jegyző á||apitja meg és azigyosz-
táLy l írodaügyľendj ében, illetve a munkakĺiri leírásokb an szabá|yozza.
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A szervezeti egységek vezetői, valamint feladatkörfüben eljáľva a dolgozók a feladatkcjrfü-
ben eljáľva közvetlen kapcsolatban állhatnak az önkoľmźnyzat intézményeive|, gazdasági
tiĺrsaságaival. Ennek során jogszabźiyban, önkoľmányzatí hatźtrozatban, munkáltatói dĺin-
tésben meghatźrozott adatszolgá|tatast kérhetnek és adhaürak. A jegyzó tĺirvényességi elle-
nórzésijogktiľében eljĺĺľó đo|goző jóvahagyott ellenőľzési pľogram vagy eseti megbízźs
alapj an j ogosult ellenő rzśst v égezn.
Az eL|enőrzésľe jogosult külső szervekkel, főhatóságokkal és egyéb szervekkel ajegyzo és

a polgáľmcstcľ taľtja a kapcsolatot, illctvc csctcnkćnt dönt a kapcsolattartő szeméIyéro|.

A nyilvánosság biĺositása, a kozmeghallgatás szervęzése, a konzultatív testĹiletek mfüĺidése
és a sajtóval való kapcsolattaľtás szabźůyait az e tráĺgykörben alkotott belső szabźiyzatok tar-
ta|mazzźů<.

13. MUNKÁLTAToI JoGKoR

1 3 . 1 . Kinevezéshe z, vezetói megbízásho z, fe|mentéshez, a vezetoi megbízás visszavonásá-
hoz, jutalmazáshoz, fegyelmi eljaľás megindításához a polgáľmester egyetéľtése' Sze.
mélyi illetmény megźi|apitásźůloz a polglírmester jóváhagyása sztikséges. PáLyázatki-
írása, eľedményes pá|yázat esetében annak e|bítá|ása, címadományozás, vezetők telje-
sítményéľtékelése és minősítése esetében a polgáľmesteľ előzetes véleményezési jog-
köľt gyakoľol.

|3.2. A jegyző gyakorolja valamennyi köztisztviselő/munkavźtlla|őlkozfoglalkoztatott tekin-
tetében azalźtbbimunkáltatói jogokat, figyelemmel a 13.1. pontban foglaltakľa:

- kinevezés,
- kozszo|gá|atij ogviszony megsztintetése,
- fegyelmi eljáľás megindítása,
- vezetőikinevezés és annak visszavonása,
- vezetőkteljesítményéľtékelése,
- vagyonnyilatkozatra kötelezett munkaköľök megállapítása,
- rendkívüli munkavégzés elrendelése,
. juta|mazás,
- közszo|gá|ati szabáIyzatban megállapított juttatasok, tiímogatások, kedvezmé-

nyek enged éIy ezése, me gvonása,
- szakmai továbbképzésre való jelentkezések elbíľálása, engedélyezése,
- az alapilletmény eltérítése,
- Kttv.-ben meghatarozottpótlékokmegítélése,
- koztisztvi sel ő kéré sé r e Erta\ékállomanyba helyezé s,
- könisnviselő/ügyke ze|ő átirźnyítása más szervę zetí egy sé ghez,
- kciĺiszwiselő/iigykezelő kirendelése más koztgazgatási szervhez,
- külföldi kikĹildetés, tanulmányutak engedélyezése,
- ťlzetésnélküli szabadsźryengedélyezése,
- felteľjesztéskitiintetésľe,
- címek adományozása,
- szetvezeti egységeknél belső helyettesítés ęlrendelése taľtós tavo||étesetén,
- célfeladat és céljuttatás meghatźlrozása,
- a ügyosztźůyokés önálló irodfü vezetóí és az aljegyzok szabadságanak engedé-

|yezése.
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l3.3. Az igyosztá|yvezetok, onálló irođavezetők a jegyző áItaI éttruhazott hatáskörbeĺ az
alábbi munkáltatói jogosítványokkal rendelkeznek azzaL a feltétellel, hogy az ź./cruhá-

zott munkáltatói jogkörcik gyakorlását esetenként az érintett kĺiztisztviselők egyidejti
értesítése mellett a jegyzó magźlhoz vonhatja, illetve azokat másik vezeto megbízású
kĺizti sztvi selőľe írásban átrvházhatj a.

Az atnŕrazott munkáltatói jogok gyakorlása az igyosztályon belül műk<idő iroda veze-
tőjére történő átnlhźľ;źts kivételével nem ruhazható tovább, ez esetben az ügyosztály-
vezetőjogosult és egyben köteles ellenőrizni azirodavezeto tita| tett munkáltatói in-
tézkedéseket. Az ügyosztályvezető esetenként magźůloz vonhatja az átruhźzott hatás-
kör gyakoľlását.

13.3. l. onálló munkáltatói jogosítvanyok és kötelességek:
- a k<iztisztviselők teljesítménykovetelményeinek kittĺzése és éves munkatel-

jesítményének éľtékelése,
- szabadság engedélyezése,
- munkaidő a|atti e|tźnozás engedélyezése,
- munkavégzés helyének és feladatainak meghatźnozása' munkavégzés feltét-

eleinek biztosítása,
. minden év február 28-ig az źt|ta|a vęzetett szervezeti egységek dolgozóit

érintő, szabadságolási ütemterv e|készitése, az évi rendes szabadság
engedélyezése , az éves szabadságok december 3l-ig tĺiľténő kiadásĺíról való
gondoskodás,

- a jelenléti ívek és távolmaradási ívek vezetésének ellenőrzése, havonta a
távollétek okának, időtaľtamának jelentése (GYED' GYES, betegség,
továbbtanul ás, szab ađság),

|3.3.2. Nem önálló munkáltatói jogosítvrĺnyok:
- javaslatot tesz megtiresedett álláshely betöltésére,
- javaslatot tesz fuođavezetők kinevezésére,
- javaslatot tesz fizetésnélkĺili szabadság engedélyezésére,
- j avaslatot tesz illetmények megźl|apításźtr a,
- javaslatot tesz jutalmazásra,
- javaslatot tesz fegyelmi felelősségľe vonásra,
- javaslatottesz a dolgozók továbbképzésére,
- javaslatot tesz egyes külĺin juttatások biztosításźlra,
- javaslatot tesz dolgozó felmentésére,
- javaslatot tesz kitiintetésre, illetve elismerő cím adomlĺnyozására.
- közľeműködik a minősítések elkészítésénél.

l3.4, Az ĺinkoľmányzati főtanácsadőra a |3.l.-13.3. pontban foglaltak nem vonatkoznak. A
polgĺĺľmester a munkáltatói jogkör gyakorlasat onáIlőan szabáIyozza a Kttv.-ben fog-
laltak figyelembe vételével.

Mind a jegyzoi saját hatáskörben fenntaľtott, mind pedig az átrvházott jogkörben gyakorolt
munkáltatói dtintések, intézkeđések a Polgáľmesteri Hivatal Jegyzoí Kabinet Személyügyi
Iroda szakmai koordinálásával töľténik.

I9



14. ERTEKEZLETEK

Az értekezlet a feladatok meghatározésénak (kiadásának) és a feladatteljesítés kĺjvetésének, a
feladatellátás kooľdinálásanak, ellenórzésének egyik eszköze és módszere. Az éľtekezletek
fajtáját, rendjét a Polgármesteri Hivatal Minőségiranyítási Kézikönyve tarta|mazza.

15. A HIVATALON BELÜLI KAPCSOLATTARľÁs nrľuJB

15.1. A szervezeti egységek köztltti kapcsolatok

15.1.1. Az ügyosztćt|yvezetők, ügyosztáIyvezető-helyettesek, irodavezetok és a Polgáľmes-
teri Hivatal dolgozói egymással, valamint az cinkormtnyzati intézményekkel és gaz-
dasági taľsaságokkal a Polgáľmesteri Hivatal feladatainak e||átásáva| kapcsolatos
munkafolyamatokban közvetlenül mfüöđnek együtt. A több teľületeťszewezeti egy-
séget érintő feladatok esetén munkacsopoľtonkénti múködés indokolt az azt vezető
felelős kij elölésével. A feladatok egyeztetése értekezleteken tcjrténik.

I5.I.2. Az együttműködés zavatai esetén aszeryezeti egységelďvezetókközött felmeľĹilő fe-
ladatellátással, munkamegosztással kapcsolatos vita esetén a jegyzł|biráIja el a prob-
lémát és hoz döntést.

15.1.3. A problémźkmegelózése éľdekében törekedni kell a megfelelő, lehetőleg foľmalitá-
soktó l mentes télj éko ztatźlsra, a fo lyamato s informác i ó aľaml ásra.

|5.I.4. A munkafolyamatok szabźiyozásátaáIta|źnosan megfoga|mazvaazSZMSZ, a belső
szabźiyzatok, a Minőségiranyítási Kézikönyv és annak ftiggelékét képező eljaľások
szolgálnak.

15.2. Egyéb kapcsolatokľa vonatkozó szabályozás (szolgálati út):
|5.2.l. A Hivatalban dolgozók, ügyosztá|yvezetők, ügyosztályvezetó-helyettesek és iroda-

vezetők kötelezettsége, hogy a munkavégzéshelyzetéro|, a feladatok végrehajtásá-
rőI, zavatairő|, a vezetói beavatkozźtst igénylő eseményekĺől szóló beszámolót, je-
lentést minden esetben a szervezet szerinti közvetlen vezetést, felügyeletet gyakoľló
vezető részére adjfü meg.

|5.2.2. Magasabb szintíĺ vagy másik szervezeti egység vezetője kéľdéséľe, valamint feladat-
kĺ!ľiikben eljáró dolgozó kérdésére a dolgozók, illetve az iroda/igyosztályvezetők
kötelesek a tevékenységi k<iľĹikľe vonatkozóan atájékoztatást megadni, és eľről a hi-
vatali felettesnek beszrĺmolni.

15 .2.3 . Az igyosztźt|yvezetok, íigyosztźiyvezetó-helyettesek, irodavezetők a jegyzón kęresz-
tĹil kötelesek a Képviselő-testĹilet tagjainak a képviselői munkahoz sztikséges és igé-
nyelt tájékoztatást megadni, a személyes adatok védelméről szóló ttiľvényben foglalt
kĺitelezettségek, illetve az é]|alri- és a szolgálati titokĺa vonatkozó szabályok egyide-
jű betaľtásával.

15.2.4. A hivatali felettes utasítási jogaaszetvezeti felépítés szerint hozzátartoző dolgozók-
ra terjed ki. Ręndkívüli esetben vagy kültin megbízás alapjźn, illetve az ügymenet
modellben szereplő esetekben a hivatali felettes átlépheti a szervezeti felépítéssel
meghatározott vezetői lépcsőt. Ebben az esetben az utasítást kiadó és az utasított kö-
teles az utasítás tényéľől és a szo|gálati út elmaľadásának okáról, indokairól a hivata-
li felette st tźtj ékoztatru a fe|adat telj e sítéséve l e gyi dej űl eg.
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16. MUNKAREND

16.1. A Polgáľmestęri Hivatal dolgozóinak általános munkaĺendje:

a)

hétfo: 08.00-1 8.00 óráig

kedd: 08.00-16.00 őráig

szerda 08.00- 1 6. 3 0 óľáig

csütörttĺk: 08.00-1 6.00 őráig

péntek: 08.00-13.30 őráig

b)

A KözteľĹilet-feliigyeleti Ügyosztá|y tarsaďalmi kĺjzszfüségletet kielégítő szolgálattelje-
sítési tevékenységére tekintettel, rendeltetése folytan munkasztineti napon is műkĺjdik.
A munkaidő-beosztás _ a szo|gá|at ellátási feladatok figyelembe vételével _ hivatali és

folyamatos (megszakítás nélküli) munkaľendben keriil meghatározásra.

A munkarend a k<iztisztviselők esetében magában foglalja a munkakĺizi szijnet idejét is.
A Munka Tĺirvénykĺinyve hatálya a|átartoző munkavállalók esetében _ a készenléti jel-
legű munkaköľ<jk kivételével _ a munkaközi sztinet nem része a munkaidőnek. A mun-
kaszęrvezés' a napi munkavégzési idő beosztasa, illetve a feladatvégzéshez sziikséges
optimális idő meghatźrozźsa az ađott szervezeti egység vezetójéĺek feladata.

|6.2. A ledolgozott munkaidő nyilvántartása és ellenőrzése céljából szervezeti egységenként
jelenléti naplót kell vezetni. A jelenléti naplóban fel kell tüntetni a munkába źi|ás és az
e|tźxozás pontos idejét. A jelenléti napló vezetéséért a szervezeti egység vezetője fele-
lős.

16.3. A ledolgozott munkaidőt hetenként összesíteni kell. Töľekedni kell ana, hogy a törvé-
nyes munkaidő - a heti 40 őta - az aďott héten mindenki által ledolgozásra kerĹiljön. A
heti munkaidő átcsopoľtosítását a szewezeti egység vezetője engedé|yezheti a jelenléti
naplóban töľténő szignálással.

|6.4. Az ügyfélfogadás ľendje a következő:
A Polgáľmesteri Hivatal általĺínos tigyfelfogadási rendj e :

hétfőn 13.30-18.00 óľáis
szerdźn
pénteken

08.15-16.30 óráig
08.l5-1|.30 őráig

A Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda születés és haláleset bejelentése esetén, munkaidő-
ben, az általĺános tigyfélfogadási renden kívĹil is fogad iigyfeleket.

Humĺínszo|gáltatási Ügyosztály TÁMPONT Információs Szolgálat iĺgyfélfogadási
rendje:

hétfő
kedd
szerda

08.l5-18.00 óráig
08.15-16.00 óráig
08.15-16.30 óráig
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csütöľtök 08.l5-l6.00 óráig
péntek 08.15-13.30 óľáig

Köztertilet-felügyeleti Ügyosaály ügyfélfogadrási rendj e:

hétfő 08.00-16.00 óráig
kedd 08.00.16.00 óráig
szeľda 08.00-16.00 óraig
csütöľtök 08.00-16.00 óráig
péntek 08.00-13.00 óráig

16.5. Az éitalćnos ügyfélfogadási rendtől eltérni csak a munkaszĺineti és Ĺinnepnapok mun-
kaľendjét meghatároző jogszabá|yok szerinti keľetben lehet, amelyľől a Képviselő-
testÍilet _ a polgáľmesteľnek a jegyző javas|atźtra benyújtott előterjesĺésére - külön
rendelkezik.

16.6. Ügyfélfogadási idő a\att a köztisztviselők kötelesek a Hivatalban taľtózkodni,he|yszi-
nelés csak aszeĺvezeti egység vezetőjének ktilĺin engedélyével lehetséges.

|6.7. A Polgrĺľmesteri Hivatal éptiletében aköztisztviselők munkaidőn túl a szeľvezetí egy-
ségvezetójének engedélyével, héwégén - előzetes írásbeli bejelentés mellett - a jegyzł|
engedélyével tatózkodhatnak.

16.8. A munkahelyéľől önhibájan kíviil távol maľadó dolgozó akadá|yoztatásának tényérő|
haladéktalanul k<iteles kĺizvetlen hivatali felettęsét vagy a Jegyzói Kabinet Személy-
tigyi lľodát értesíteni.

|6.9. A betegségľől szóló oľvosi igazolást a do|goző legkésőbb a munkába źi|ása első nap-
jan köteles a közvetlen vezetője részére átadni. Az tttadź.s előtt az utolsó munkában
töltött nap időpontj át a szewezeti egység vezetőjének atźtppélues lapon le kell igazol-
nía.

16.10. Eltérő a munkarend: a.) képviselő-testĹileti, bizottságiülések,
közmeghallgatások, lakossági fórumok esetén

b.) elľęndelt tulmunka esetén
A Polgáľmesteľi Hivatal egészét éľintő általanos munkaľendtől való eltéľésről ajegyző
javas|atźlra a polgármesteľ előterjesztést nyujt be a Képviselő-testület részére. (pl: Íin-

nepnapok miatti változások).

16.11. Túlmunka esetén a szabaďidot az ugyosńźt|yvezetők, ĺĺnálló irodavezetők rész&e a
jegyző, beosztott köztisztviselők esetében az adott szervezeti egység vezetője, nem
önálló irodavezetők részéľe pedig azigyosztá|yvezető biztosítja. A Polgĺĺľmesteľi Ka-
binethez tartozőkrészére a szabadidőt a polgáľmesteľ biztosítja.

16.|2. Távollét
Az igyosztźiyvezetők és az önállő fuodavezetők esetében a - napi feladatellátáson kí-
vĺili - távollétet ajegyző titkaĺságan be kell jelenteni.
Egyéb köztisztviselők, munkavállalók - vezetői engedéllyel - a távolléti naplóban tdľ-
ténő rogzítést ktlvetően tźxozÁatnak a Polgáľmesteri Hivatalból.
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17 . A v EZE.r oK Ücyrnlr.ocĺ.oÁsl RENDJE

A ieeyző általános ĺigvfélfoeadási ideie:
minden Ito"u@3.30 - I 8.oo -ig

Az ügvosztálwezetők ügyfélfogadási időben kĺitelesek a Polgáľmesteri Hivatalban tartőz-
kodni és igény szerint, de legalább havonta egy alkalommala megjelĺilt ügyfélfogadási időben
a ho zzźlýlk foľduló ügyfeleket fo gadni.

A tisztségviselők félfogadásĺĺn a szervezeti egységek vezetőinek, illetve munkataľsainak szĹik-
ség szerint részt kell vennie, amennyiben az e|ozetesen bejelentett tigyfelek prob|émź|a ezt
igényli.

18. A HELYETTľsÍľÉs

18.1. A helyettesítés alapelvei aza|ábbiak:
- Amennyiben lehetséges, az azonos képzettséggel rendelkezők helyettesítsék egymást

azzal, hogy az irĺányítási stľukfuľa fenntaľtásaľol a vezeto kĺiteles gondoskodni a he-
lyettesítés rendjének kialakítása során.

. A megbízott vezetők tartós helyettesítéséľől felettesfü vagy a jegyző gondoskodik
(felfelé iranyuló helyettesítés)

78.2. Azngyiĺtézők a 18.1. pont figyelembe vételével a munkaköri leírásukban foglaltak sze-
rint helyettesítik egymást. Az ügyintézők és az ügyviteli dolgozók helyettesítését a
szervezeti egység vezetojehatátozzameg. Fizikai dolgozók helyettesítését a Belső El-
látási Iroda vezetóje szewezi. Taľtós helyettesítés esetén a helyettesítéssel való megbí-
zásrőI ajegyző dont.

18.3. A helyettesítés előfeltételeiről mindenvezető ktiteles megfelelően gondoskodni, ideéľtve
azugyintézők e-mailjeinek, előkészító- és munkaanyagainak szervęzętenbelüli elérhe-
tőségét, illefue azugyek állásanak folyamatos dokumentrílását is.

1 9. MUNKAKOR Áľ.ł.oÁs.Áľvnľnl

19.1. Munkakor átađás-átvétel a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző, valamint a közvetlen
hivatali felettes által meghatźtĺozott körben személyi vá|tozás, valamint tartós távollét
esetén történik a folvamatos. zökkenőmentes feladatellátás érdekében.

19.2. A munkakrlrt r

nek kell átađÍ;.munkakör 
uj betöltőjének, ennek híaĺryábana közvetlen hivatali felettes-

l9.3. A munkakör-átadást jegyzőkönyvben kell rogzíteni, melynek tarta|maznia kell:
a.) az tĺtađásrakeľülő munkakör feladatait, munkakĺlri |eírását,
b.) a folyamatban lévő fontosabb feladatok felsorolását, valaminttźĄékoztatást a végre-

hajtás helyzetérő|' eľedményéro|, a szfüséges további teendőkről,
c.) u źúadásra keľülő ügyiratok, adatok, utasítások, tervek, szabźůyzatok, nyilvántar-

tások jegyzékét, a munkakörhöz kapcsolódóan keletkezett, ľendelkezésére á11ó

elektronikus dokumęntumok fellelhetőségi helyét.
d.) az źúadőĺak és az áNevőnek a jegyzők<inyv tarta|mávaI kapcsolatos észľevételeit,
e.) az źÍadás helyét, idejét, az átadő és az átvevo aláírását.
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19 .4. A munkakör átađás-átv éte\ért a közvetlen felettes a fęlelős.

19.5. Szabadság esetén a szervezeti egység vezetoje köteles a szabadság engeđélyezése eLott

meggyóződni aľról, hogy a szabaďság időtartama a|att az ügyek folyamatos íĺtézésebiz-
tosított.

20. UTAsÍľÁsl, ELLENoRZÉSI JoGoK, BESZÁMoLTATÁS

20.1. Az tigyosztályvezetők, iigyosztályvezető-helyttesek, iľodavezetők és szolgálatiranyítók,
feladat- és hatask<iľĹikben a koordinálásuk alá tartoző dolgozók tekintetében feladat
meghatfuozLísi, utasítási, ellenőľzési, besziímoltatási joggal rendelkeznek.

20.2. Az átnłhźaott hatáskörben (kiadmányozźsijogkcirben) ellátott hatáskĺjr (kiadmanyozás)
jogszabá|yi címzettje utasítást adhat, illetve a hatáskĺiľt visszavonhatj a. Az átruhtzott
hatiĺskör, źtadott kiadmĺĺnyozási j ogkör további átruhazása tilos.

20.3. Ellenőrzést a jegyző, munkateľü|etén az a|jegyz(5k és a jegyző által megbízoĹt szemé|y,

továbbá szervezeti egységében a hivatali felettes végezhet.
20.4. APolgármesteri Hivatal köztisztviselőjét beszámolási kötelezęttség terheli:

a.) afeladat végľehajtásárőI,ha azt jogszabá|y e|őíĄa, hivatali felettese kéri vagy avég-
rehajtas soľán akadály merĹilt fel

b.) u átruhézott hatáskĺirben ill. átadott kiadmányozási jogkörben ellátott feladatokról
az átnlhźr;ő által me ghat źr ozott ľendben

c.) amennyibe n szabát|yta|anságot ész|e| az e|jár ás során.

20.5. A jegyzó kezdeményezheti a polgáľmestemé| az ĺlnkoľmĺĺnyzati gazdá|kodó szerveze-
tek és intézmények adatszolgá|tatásźĺt az önkoľmányzat mfüö'dése érdekében.

21. A KIADMÁNYoZÁS És .ł. HATÁsKonÁľnu ruĺzĺs RE,NDJE

Kiadmanyozźs az irat egyszemélyi alźtírásźltjelenti, mely során a saját, vagy átruhźzotthatás-
k<irben hozott íľásbeli intézkedés (kiadmríny) a|áításrakeľiil. A kiadmrányozási jog azugyben
tiiľténő kö'zbenső intézkedésľe, dtintésre, valamint külső szervnek vagy szęmélynek címzetí
irat kiadásara ad felhata|mazźst. A kiadmanyozási jog magában foglalja azintézkeđést, akoz-
benső intézkedést, a döntést, a döntés kialakításának, valamint az kat irattźnba helyezésének
jogát. A kiadmanyozott iľat tartalmáért és a|ak'lságáért a kiadmányoző (a kiadmanyozástvég-
ző) felelős.

A Polgármesteri Hivatal egészére vonatkozóan a kiadmĺĺnyozást a jegyző gyakorolja, (kivéve
a jogszabźůyban meghatźltozottakat: az anyakönyvvezetőte vonatkozó ĺinálló kiadmanyozást)
amelynek jogát jegyzői utasításbanaz aIjegyzók're, a Polgĺírmesteri Hivatal szewęzeti egysé-
gére (a szervęzeti egység vezetojére, a vezető nevében a|źĺítő helyettesľe) átruhźvhatja. A ki-
admźnyozott irat taľtalmi és foľmai helyességéért a kiadmźnyoző felelős.

A polgáľmester és a jegyző átnaházhatő feladat- vagy hatásköreit íľásban, utasítás foľmájában
nlhźzzatt.

22.KII<IJLDETÉS

A hivatali kiküldetéssel kapcsolatos munkáltatói jogot a jegyző gyakorolja. A jegyző kikiilde-
tésének elľendelésére a polgáľmesteľ jogosult, a kdztisztviselők kiktildetéséńl a jegyző dönt a
polgáľmesterľel egyetértésben.
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B.Z^Ro RENDELKEZÉSEK

23.| Az SZMSZ lntźĺ|ya kiterjed a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire és vala-
mennyi hivatali dolgozóra.

23.2. AzsZMsZ megismeľtetésérőlés betaľtatásĺĺľól ajegyző aszerlezeti egységek vezetői
útján gondoskodik és ellenőrzi a benne foglaltakat.

23.3. Azsz}lí.sz és mellékleteinek, függclćkónck napľakószcn tartásĺíľól a jcgyző az aljcgy-
zők tĺtj an gondo sko dik.

f3.4. A szervezeti egységek akfia|izáIt ügyrendjeit az abban szükségessé vá|t vá|toztatást
kcivető 60 napon beltil csatolni kell a fiiggelékhez.

23.5. AzszMszközzététeIre kerĹil az a|ábbihelyen: T meghajtó\Noľmfü\Szabá|yzatok
23.6. A Budapest Fővĺĺľos VIII. kerĹilet Józsefuarosi Polgáľmestęri Hivata| _ a Képviselő-

testiilet 2481201'4. CXII.O4.) szźtmiĺhatétĺozatźryal elfogadott - Szervezeti és Mfüödési
Szabźiyzatának a módosítását a Budapest Fővaros VIII. Kerület Józsefuarosi onkor-
mźnyzat Képviselő-testĺilete a ,,l20I5. (x.17.) szĺĺmú hatźlrozatźlva| 2015. szeptember
2 | -i hatźi|y aI hagýa j őv á.

Budapest, 2015. szeptembeľ ...

dr. Kocsis Máté Danada-Rimán Edina
polgármester jegyző

Me1lékletek
1. sz. melléklet: Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuarosi Polgáľmesteri Hivatal a|apítő
okirata
2. sz. me||éklet: Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaľosi Polgáľmesteri Hivatal szervezeti
felépítése
3. sz. melléklet: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi Polgáľmesteri Hivatal szewezeti
egységeinek szakmai feladatai
4. sz. me|Iéklet: a Hivatalban foglalkoztatott vagyonnyi|atkozat-tételre kötelezett köztisztvise-
lői munkak<irĺik j egyzéke
5. sz. melléklet: A Józsefuaĺosi Polgĺĺľmesteľi Hivata| źt|tal ellátott kĺitelező, önként vállalt és

źt|Iałrigazgatásivalamintönkoľmźnyzatifeladatok
Függelékek
l. sz. fiiggelék: a Polgármesteľi Hivatal szervezeti egységeinek ügyrendjei
2. sz. frlggelék szabályzatok jegyzéke
3. sz. fiigge|ék: az onkoľmĺányzď bankszám|aszźlmai
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Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének I. sz' melléklete
- okirat száma:

Alapító okirat
m ó d o s ítás o kkal e gys ége s szerkezetb e fo gl alva

Az államháztartásróll szóló 2011. évi cxcv. törvény 8/A. S.a alapián a Budapest Főváros
VIII. kerÍilet lózsefuárosi Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint
adom kĺ:

1. A költségvetési szeľv
megneve zése, székhelye, telep helye

7.1. A költségvetési szerv

1. 1' l.megnevezése : Budapest Főváľos VIII. keľül et |ónsefu árosi Polgármesteľi Hiva-
tal

1.1.Z.rövidített neve: |ózsefuárosi Polgáľmesteri Hivatal

I,2. A költségvetési szeľv idegen nyelvű megnevezése

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

1.2,2.Francia nyelven: Mairie de la Municipalité de le Huitiéme Arrondissement |ó-
zsefuáros de la Capitale Budapest

1.2.3.Német nyelven: Bürgermeisteramt der Selbstverwaltung Józsefuáros in der Achten
Bezirk von Haupstadt Budapest

1.3. A ktiltségvetési szeľv

1.3.1.székürelye: 1082 BudapestVlII. kertilet Baross utca 63-67.

L,3.2,

telepheIv megnevezése telephelv címe

1
70BZ Budapest Baross u. 66-68.
(hrsz.:352L7 ĺ A / 7, 35277 / A / 3)

2

L082 Budapest, Német u. 25.
(hrsz.:35272/A/24, 352L2/A/25,
3s2L2/A/26)

3
1084 Budapest, Víg u. 35. fszt' L2. és fszt./||.
íhrsz:3492t)

4
1084 Budapest Rákóczi tér 3. (hrsz.:
34899/Bĺ7)

ŕ
J

1084 Budapest Víg u. 32' [hľsz.:
34944 / 0 / A/r, 34944 / 0 / A/2, 34944 / 0 / A/3,
34944 / 0 / Al 4, 34944 / 0 / Al 6)
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6 10B2 Budapest, Kisstáció u.5. (35604/A/3)

7

1084 Budapest, |ózsef u. L5-17. (hrsz:
3s2LB/o/A/4) ( köziis használahĺ a |ó.
zsefuárosi Gazdálkodási Közponz Zrt-v e|,|

B

1084 Budapest Német u. 17-19. ( hrsz:
3s217 /A/L; 35217 /A/3;
3s?,I7 / Al 4;352Ĺ7 / Al 16.)
( lĺtizös használatú a |ózsefuárosĺ Gazdál.
kodási Kozoonz Zrt-vel)

z. Aköltségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összeftiggő ľendelkezések

2.L. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990' olctóber 20.

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: Magyarország helyi önkor.
mányzatairőllszőllő 207t, évi cLxxxx' törvény B4.s [1) bekezdése {az államháztartásról
szóló tĺjrvény végrehajtásáról sző|ó 368/2011. (KI' 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban
Ávr.) 13.S (1) bekezdés a) pont}.

2.3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.3.1.megnevezése: Budapest Főváros VIII. kertilet|őzsefuárosi onkormányzat Képvise-

lő-testĹiIete

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

3. A költségvetési szeľv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervénekffeltigyeleti szervének
3.1.1.megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerület!őzsefuárosi onkormányzat Képvise-

lő-testĺilete

3.1.2'széliürelye: 1082 Budapest Baľoss u.63-67 '

4. Aköltségvetési szerv tevékenysége

4.7. Aköltségvetési szerv közfeladata: A Mötv. B4.s (1) bekezdése éľtelmében:

,,A helyi önkormányzat képviselő-testtilete az önkormányzat műkodésével, valamint a
polgármester vagy ajegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésľe való előké-
szítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt
vary ktĺzös önkoľmányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműkĺidik az tinkormányzat-
ok egymás közötti, valamint az állami szeľvekkel töľténő együttműkodésének össze-
hangolásában.,'
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4,2. A költsésvetési szerv főtevékenvsésének á||amháztartási szakásazati besorolása

szakáeazatszáma szakásazat m e gn e ve z és e

L
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevé-

kenvsége

4.4, A költsésvetési szerv ala kormányzati funkció szerinti megielölése

kormánvzati fu nkciószam kormányzati funkció megnevezése

7
011130 onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó

és általános isazsatási tevékenvséee

z 0L7L40 o rszágos és h eIý n emzetis égi tinko rmán yzatok igazgatá-
si tevékenvséee

3
013350 A z ö n ko r m ányzati va gyo nnal v a|ő gazdá|ko dás s al ka p -

csolatos feladatok

4
016010 o r szággyíi|és i, o n ko rm ányzati és eu rópai parl ame nti

képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

ŕJ 0L60?0 országos és helyĺ népszavazással kapcsolatos tevékeny-
ségek

6 016030 Állampoleársági tisyek
7 031030 Közterület ľendi ének fenntartása

B 04723t Rövid időtartamú közfoelalko ztatás

9 041?,32 Start-munka program- Téli közfoelalkoztatás

10 04!233 Hosszabb időtartamú közfoelalkoztatás

IL 041237 Közfo slalko ztatási m i ntapro sram

12 0443L0 Építésüsy igazgatása

L3 0471r0 Kis-és nagykereskedelmi tevékenysé E i*azgatása

!4 053010 Körnvezetszennyezés csökkentésének igazgatása

15 L07074 Támoeatott lakhatás hailéktalan személyek részére

4.3. Aköltségvetési szeľv alaptevékenysége: az onkormányzat működésével, valamint az ál-
lamigazgatási ügyek dĺjntésre való előkészítéséve| és végrehajtásával kapcsolatos fela.
datok ellátása, valamlnt a közteľület-felĺlgyeletĺ és keľékbllincselési feladatok.

4.5. A költségvetési szeľv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuáros kozigazgatási területén a székhelyén és a telephelyein a közhatalmi tevé-
kenység ellátása.

4.6. A költségvetésĺ szerv jogállását meghatározó jogszabály: az Mötv.41.s (1) bekezdése, az
Áľlt. z.51r1 bekezdése, valamint a Polgáľi Törvénykönyvről sző|ő 2073. évi V. törvény
alapján önálló jogi személy, amely jogszabályban vagy az A|apítő okiratban meghatáro.
zott kozfeladatokat látja el'
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5. A költségvetési szeľv szervezete és műktidése

5.1. A koltségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A polgármesteri hivata| vezetője a

Möw. B1.s (1) bekezdése szerint ajegyző.

A jegyzőt a Mĺjtv. 82. s (1) bekezdésének valamint a közszolgálati tiszwiselőkrő|sző|ő
20t!, évi CXCIX. törvény 247 . $-ban foglaltaknak megfelelően nyilváno s pá|yázat alapján
a polgármester nevezi ki' A kinevezés időtaľtama határozatlan.

A költségvetési szerv vezetője a képviseleti jog gyakorlója.

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és műkĺidése:

Budapest Főváros VIII' kerület Jőzsefuárosi Polgármesteri Hivatal szervezeti ábráját a
Szervezeti és MűködésiSzabá|yzatának2. számú melléklete (3. A Polgármesteri Hivatal
belső szervezeti tagozódása), szervezeti egységeinek feladatait a 3, szám(l melléklete
tartalmazza.

6. Zárő rendelkezés

|elen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezze| egyldejűleg a kĺiltségvetési szerv 2075. febľuáľ 19. napján ke|t,56/2015 (II.19.) Képviselő-
testületi határozattal elfogadott okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Budapest, 2015. szeptember
P'H. 

d.' K".,i, Máté
polgármester

Danada-Rimán Edina
jegyző

5.2. A költséwetési szervnél alkalmazásban álló személyek iosvi

foslalkoztatási iosviszonv ĺogviszonyt szabá|voző iogszabály

L
közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről sző|ő 207L, évi CXCIX. tör-

vénv

2 munkaviszony a munka törvénykönyvérő|sző|ő 2012. évi I. törvény

3 megbízásos jogviszony a Polgári Ttirvénykönyvrő|sző|ő 20L3. évi V. torvény

29



Polgdrmesteri Hivątal SZMSZ-ének 2. sz. melléklete
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Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének 3. sz. melléklete

Budapest Főváľos VIII. keľĺilet
Józsefuarosi Polgármesteľi Hivatal

szerv ezeti egys é geinek

szakmai feladatai

Jóvĺíhagyom:

dr. Kocsis Máté
polgĺĺľmesteľ

Danada-Rimĺán Edina
jegyző
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Árľ,q.r,łNos RENDErrpzÉspr
1 . A tźmo gatási pźiy ázatokkal kapcsolato s általáno s rendelkezések

Az ĺinkormányzat áIta| el|átandó feladatok megvalósításéthozjelentős kiegészitó ďLya-
gi fonást jelentenek a kiilönböző pá|yázatokon elnyerhető pénzeszközök.

Ezek minél szélesebb könĺ és a lehető legnagyobb ĺisszegben töľténő elnyerése érde-
kébęll szfüséges a lelretőségek felkutatásźĺľő|, a páIyźzatok berrýjtásáľól és megvaló.
sításáľól sző|ő szabźiv ozéts elkészítése.

Minden szerv ezeti egysé g fe|adata, ho gy:

a) segítse a dcintéshozó testületeket, szerveket és személyeket a benytijtott ĺinkor-
mźnyzati projektjavaslatok, illetve pá|yazatokfelelősségteljes elbírálásában,

b) meghatár ozza a jőváhagyott proj ektj avaslatok, illetve pźiy tzatok benyúj tásának
és megvalósításának terv ezését,

c) segítse a pá|yázati tevékenységet a pá|yázatok figyelésében, előkészítésében,
kidolgozásában, benyújtásában és megvalósításában,

d) a páIyźzatok benyújtásához szfüséges pénzigyi forľás biztosítása, a pá|yźuat

elkészítése és benyújtása, valamint a megvalósítás és besziĺmoltatás áttekinthető
és ellenőľizhető módon tcirténjen.

Ennek során biztosítani kell:

a) az onkormźnyzati páLyźzati tevékenység töľvényességét és szabályszeruségét,
b) az önkormźnyzat fejlesztési stratégiai céljainak megvalósulását, továbbá lehe-

tővé tegye
c) ktilső foľľások befogadásával az önkormźnyzati feladatok maľadéktalan meg-

valósítását.



rÜI.oNoS RENDELrp,zÉsBr

r. por-cÁRMEsTERI KABINET
A Polgáľmesteri Kabinet feladata a polgáľmester/alpolgármesterek tevékenységével kapcsola-
tos napi teendők ellátása, a Hivatal iranyításából adódó titkĺĺľsági és kommunikációs feladatok
kooľdinálása'

ezen belülktilönĺisen

o e||átja a polgĺĺľmesteri/ alpolgáľmesteri titkláľsági és adminisztrź.aiős feladatokat;
. reprezentaciós tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat;
o postakezelésével kapcsolatos feladatokat;
o intézi és kooľdináIja a gazďá|kodási és humĺín területet éľintő feladatokat, ideéľtve a

testiileti és bizottsági ülésekhez kapcsolódó előteľjesztések és egyéb, a Polgármesteri
Kabinet vonatkozásában fęlmeľtilő feladatok ellátását is;

. nyilvántartja apolgĺĺľmesteľi utasítasokat;
o áttekinti a polgármester/alpolgármesterek részére érkezett kiildeményeket, azokat

szignźůj a, aléúr ásr a előké szíti ;
o kooľdiná|ja a polgármester/a|po|gźlrmesterek feladat- és hatásk<irébę tartozo ügyekben

az ĺjgy intézé si tevékenys éget ;
o áttekinti és véleményezi a polglíľmesterhezJa|polgáľmesterekhez érkező bizottsági és

képviselő-testtilęti előteľj esztéseket, j egyzőkönyveket;
. a képviselő-testiileti iilések előkészítése során biztosítja a szervezeti egységek és a

po l gáľme st er l alp o|gźrme sterek közötti kommunik áciőt;
o e||źija a polgármesteri/alpolgáľmesteri fogadóórákkal kapcsolatos feladatokat;
. szetvezi a polgáľmester/alpolgáľmesterek lakossági kapcsolatait;
o kezeli a polglíľmesterila|po|gármesteri protokoll.listát, e||źttja a polgĺĺrmes-

tert/alpolgáľmesteľt éľintő protokolláľis feladatokat;
. a szervezeti egységet érintő kłĺzbeszerzésben közremfüödik és adatot szo|gźl|tat;
o ellátja egyes projektek koordinációját;
o e|Iátja a Magdolna Negyed Pľogram III. hivatali szinttĺ projektkoordináciőját és pélu-

ügyi menedzsmentjét;
o tészt v esz a pályźnatťlgyeléssel kapcsolatos tevékenységben;
o kooľdiná|ja a sajtó részéľő| érkező _ a polgĺĺľmesteľt/alpolgiíľmesteľeket érintő _ meg-

keľeséseket, tészt vesz a polgiíľmesteri/alpolgĺĺľmesteń interjfü szeľvezésében;
o sajtófigyelést végez a polgĺĺľmesteľt/ alpolgáľmestereket és az Önkormźnyzatot érintő

saj tóhíľek tekintetében;
o sajtóanyagokat és háttéľanyagokat készít, cisszeállítja a kapcsolódó szakmai anyago-

kat;
o koordináIja, elemzĹ archiválja az onkoľmźnyzatot éľintő média-megielenéseket;
o nyomon követi a keriilet marketingstratégiájarlak kidolgozásźú;
o ĺisszeállítja és a címzettek részére továbbítja az egyes sajtómegkeresésekkel kapcsola-

tos sajtómeghívókat;
o közľemfüödik az egyes ľendezvényel<hez, sajtótájékoztatők'hoz kötődő sajtójelenlét

szervęzésében,ellátjaazigyintézésifeladatokat;
o kapcsolatot taľt az önkoľmźnyzati intézmény-és cégvezetőkkel a sajtómegkeresések

vonatkozásában:



. kapcsolatot tart az írott és elektronikus sajtóban érdekelt munkatársakkal későbbi mé-
dia-megj elenések célj ából;

o javaslatottesz a kultuľális programok nyomtatott formában, elektronikus, illetve egyéb
úton töľténő népszenisítése éľdekében az önkormźnyzat honlapjának szerkesztésével
és taľtalmával kapcsolatban, valamint kapcsolatot tart a helyi újságok és médiumok
szerkesztőségével

o testvérvárosi kapcsolattaľtásľa vonatkozó szervezési feladatok ellátása.

2. [EGYZor x.ł.ľrľBľ
A legyz(5i Kabinet a jegyző közvetlen felügyelete a|á tartoző szeruezeti egység. K<izvetleniil
segíti a jegyzó és az aljegyző munkáj źú, e|Iźrtja a Hivatal egészéve|' kapcsolatos jogi, épület-
tizemeltetési, személyügyi és szervezési feladatokat ) ezen feladatktiľĺik tekintetében döntésľe
előkészíti a jegyzo hatáskĺirébetartoző ügyeket. E||ź/cja a Minőségiranyítási Rendszer mfüĺjd-
tetésével kapcsolatos feladatokat.
AJegyzői Kabinet vezetď1e koordinációs tevékenységet végez és felĹigyeleti,vezetésijogkdľe
van a SzemélyĹigyi Iroda, Belső Ellátási Iľoda, Szervezési és Képviselői Iľoda, Ügyviteli Iroda
tekintetében, valamint a vonatkoző jegyzői utasítások szerint a Jogi Iľoda tekintetében.

A jegyző és az a|jegyző mlxkáját kozvetlenül segíti a jegĺzőila|jegzői titkáľnő-ügintéző,
aki:

o Ellátja ajegyzola|jegyző feladataival kapcsolatos szewezésí és ügyviteli, valamint
szfü sé g szeľi nt önál ló ĺjlgy intézői teendőket. Nyilvántaľt ást v ęzet a j e gy zó l a|j e gy zo
munkaköréhez kapcsolódó hataľidős feladatokról, ťrgyelemmel kíséri a hatáľidőket.
Kezeli a jegyzóla|jegyző időbeosztását az otutlook Naptĺĺľ haszná|atáva|.

. Ellátja abeérkező napi posta és kimenő levelek éľkeztetésével, iktatiĺsával,
irattźrozásával kapcsolatos feladatokat.Leiýa, szfüség esetén előkésziti, összeállítja a
jegyzó kimenő leveleit.

o Nyilvantaľtást vezet a jegyzóhozla|jegyzőhöz érkezett ügyiľatokľól, a közérdekú beje-
lentésekľől, panaszokĺól. Gondoskodik azok ügyintézésre vaLő továbbításaról. Részt
vesz a jegyzóneUa|jegyzonek cimzett panaszos tigyek, lakossági bejelentések kivizs-
gá|źsáb an, é s írásbe li me gv áIaszo lásában; kapc s ol atot tart az ügyfel ekkel.

o Előkésziti a jegyzőila|jegyzői fogadóórfüat. Esetenkéĺt jegyzőkönyvet készit atáľgya-
lásokĺól. Gondoskodika jegyzóla|jegyző ügyfélfogadásán felmeľült ügyek intézésérő|.
Szfüség szerint tésztveszajegyzőila|jegyzőipľogramokon, helyszíni szemléken.

o Koorđintůja a jegyzőlaljegyző által kiszignált egyedi ügyeket. E|ókészíti a jegy-
zőil a|jegyzői anyagokat, besziímolókat, előterjesztéseket.

o Gondoskodik a nyugdíjba vonuló, valamin húség- és jubileumi jutalomban ľészesĹilő
munkatarsak köszöntésével kapcsolatos feladatok ellátásĺĺľól.

. El|átsaa jegyz(ila|jegyző vendégeinek és ügyfeleinek fogadásával, vendéglátásźna|
kapcsolatos teendőket. Gondoskodik a reprezentáciő megszeľvezéséro|, a költségek
előírás szerinti elszĺímolásźltő|,va|arlint rendszerezi az jegyzőneUa|jegyzőnek járő

közlönyöket, folyóiratokat, napilapokat és gondoskodik az esetleges hianyok pótlásá-
ľól.

o Részt vesz a képviselő-testiilet és az illetékes bizottságok ülésein.
o Felelős alegyzői Kabinet á|talhasznźtlt gépi berendezések karbantaľtźsźnak, javításźr

nak bejelentésében, valamint a hivatalvezetoititkáľság iľodaszeľeinek megľendelésé-
ben és kezelésében.



. A Jegyzői Kabinet tekintetében előkészíti a sztikséges személyĹigyi és ellátási jellegű
adatszolgáltatásokat, jelentéseket, gondoskodik a munkaidő nyilvĺĺntartás vezetéséről.

o Közremtiködik a Jegyzoi Kabinetvezető feladatkĺiréhez kapcsolódó titkársági, tigyvite-
li feladatok e|Iétźsában.

2.1.A. Y ezető j ogtanácsos (Jegyzői refeľens)

2.|.|. e|Iźúja az onkoľmányzat peres és nem peľes eljarásaiban a képviseletet, jogerős bí-
rósági ítéletek végrehajtásĺĺnak kezdeményezését, kivéve az önkormźnyzati gaz-
dasági taľsaságok feladatai kiirébe tartoző iigyekben; (1983. évi 3. törvényeĘű
rendelet ajogtanácsosi tevékenységről 1. $ és 5. $, apolgáľi perľendtartásľól szóló
|952. évi III. tv. 67' $)

2.I.2. ellátja a jegyző źital kiszignált egyedi ügyek jegyzoi utasításoknak megfelelő
koordiná-lását, jogszeľűségének vizsgźt|attú, az eljźlrő szakmai szer,ĺezeti egység-
gel kapcsoIatot tart; (1983. évi 3. törvényerejiĺ rendelet a jogtanácsosi tevékeny-
ségről l. $ és 5. $)

2.|.3. ellátja a jegyzőitĺiľvényességi véleményezés megvalósu|ásźůloz szfüséges Hivata-
lon belüli jogi koordinációs tevékenységet; (1983. évi 3. törvényerejti rendelet a
jogtanácsosi tevékenységről 1. $ és 5. $)

f.|.4. a Hivatal szervezeti egységeinek - az előterjesztések előkészítését is beleérľve - a
jog-szabáIyok helyes a|ka|mazásában segítséget nyújt; (1983. évi 3. törvényeĘű
ľendelet ajogtanácsosi tevékenységľől 1. $ és 5. $)

2.l.5. együttmfüödik a Hivatal szervezeti egységeivel a ktilső és belső ellenőrzések során
feltart hiĺĺnyosságok kikiiszöbiilésében. (1983. évi 3. törvényerejű rendelet a jog-
tanácsosi tevékenységľől 1. $ és 5. $)

2.|.6. ellźtja a képviselő-testiileti előterjesztések előkészítői és ugyosztalyi jogi szignálást
követő jogi kontrollját; (1983. évi 3. tĺirvényeĘű ľendelet a jogfanźrcsosi tevé-
kenységľől l. $ és 5. $)

2.t.7. a szerzódéskĺités elnevezésiĺ eljárás szerint e||átja a jogi felülvizsgálati feladatokat
az onkoľmźnyzatl Polglíľmesteri Hivatal szerzőđései tekintetében; (1983. évi 3.

törvény-erej iĺ rendelet a j ogtanácsosi tevékenységľől l 6. $).

2.|.8. helyi jogalkotás elnevezésíj eljárás szerint eL|átja a kodifikációval kapcsolatos fela-
datokat, rendelet-tervezeteket tarta|maző előterjesĺésęk esetén az e|őteqesztések
készítése elnevezésű eljárĺĺs szerint elIźtjaa képviselő-testiileti és bizottsági előter-
jesztések jogi szemponfu véleményezésével kapcsolatos feladatokat; (1983. évi 3.

tĺiľvényerejiĺ ľendelet ajogtanácsosi tevékenységről 1. $ és 5. $)

2.I.9.e||atja a hagyatéki hitelezoi igényekkel kapcsolatos jogi feladatokat a Pénzügyi
Ügyo szĺĺllyal e gyüttmfü ödve;

2.1.B. KiizbiztonságÍ ľefeľens

2.1.10. eLltttjaa tĺirvényben meghatíĺozott kataszttőfavéďe|emmel, honvédelemmel, polgári
védelemmel, ťuméde|emmel, lakosságvédelemmel kapcsolatos önkoľmĺĺnyzati fe-
ladatokat,

2.I.||. kĺĺzremfüödik a polgáľmester katasztrofźtk elleni védekezésľe való felkészülési, a
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védekezési, a helyreállítás szakmai feladataiban, valamint a ręndvédelmi és honvé-
delmi feladatok vé gľehaj tásában,

2.l.12. feladata a helyi szintukaasnrőfavédelmi felađatok szakszera ellátásának elősegíté-
Set

2.l.13. a felkésztilési időszakban teľvezési és szeľvezési, a védekezés időszakában döntés-
előkészítési és koordinációs, valamint a helyreállítás időszakában kárfelmérési és

ellenőrzési feladatokat |át e|,

2.t.I4. el|átjaa polgáľmcstcľ, a jcgyző cgycđi utasításában mcghatŕlrozott fcladatokat.

2.2. Jogi lroda

KépvÍselő.testület és bizottságai mĺĺktidésével összefüggő feladatok:
2.2.1. ellátja a képviselő-testiileti és a bizottsági előteľjesztések előkészítői és ügyosztályi

jogi szignálást követő jogi kontrollját;
2.2.2. ellátja a képviselő-testületi jegyzőkĺinyvek utólagos jogi kontrollját;
2.f.3. kül<ĺn felkérésľe a kialakított szakmai koncepció alapulvételével ellátja a Képvise-

lő-testtilet ľendelet.tervezeteinek jogszabźiy-szerkesztési elveknek megfelelő for-
mába tintését, megszöveg ezését és elkészítését;

2.2.4. speciális feladatkörökben képviselő-testtileti előterjesaéseket készít;
2.2.5. a képviselő-testiileti előterjesztésekkel összefüggő kérđésekben jogi álláspontot

alakít ki szóban vagy jogi szakvéleménytkészít email útjan.

Hivatalkoordĺnációs és előkészítő ttinényességi feladatok:
2.2.6. e||átjaa jegyző által kiszignált egyedi tigyek jegyzói utasításoknak megfelelő ko-

oľdinálását, jogszenĺségének vizsgźlatát, az eljź.ĺrő szakmai szewezeti egységgel
kapcsolatottart;

2.f.7. e|Iátja az onkoľmźnyzat és a Polgáľmesteri Hivatal szerzódéses jogviszonyaira
vonatkozó jogi kontľollt, ide nem éľtve - a jegyző eltérő írásbeli utasítasa |ĺźnyá-
ban - a megbízásos jogviszonyban dolgoző jogászok (tigyvédek) szerzođés szeľinti
feladat-e|Iźúási kötelezettségének körébe tartoző tigyeket (1i.: szerzódéseĐ;

2.2.8. e||átja a jegyzői tcirvényességi véleményezés megvalósu|ásźůloz szfüséges Hivata-
lon beliili jogi koordinációs tevékenységet;

2.2.9. a Hivatal szervezeti egységeinek - az előteľjesztések előkészítését is beleéľtve - a
jogszabá|yok helyes a|ka|mazásában segítséget nffit; egyĹittmiĺködik a Hivatal
szervezeti egységeivel a külső és belső ellenőrzések sorián feltárt hianyosságok ki-
küszöbĺ!1ésében;

2.2.10. eI|źúja a közérdekű adatkérések minősítésével kapcsolatos feladatokat, valamint a
közérdekú adatkéľés teljesítését a Hivatal szervezeti egységeinek bevonásával;

2.2.Il. jegyző felkérése aIapjántésztveszaz onkoľmźnyzatKłjza|apitvĺĺnyainak, Alapít-
ványainak Ĺilésein.

Eryéb feladatok:
2.2.13. a szerződésk<jtés elnevezésu eljĺírás szeľint e|Iátja a jogi felülvizsgálati feladatokat

az Önkormźnyzatl Polgáľmesteľi Hivatal szerződései tekintetében;biztosítja a
nemzetiségi önkormlĺnyzatok tĺirvényes mfüĺidését, írásbeli előterjesztéseinek
előzetes jogi kontľo||ját, résn. vesz az ülésen, azon je|zi amennyiben ttirvénysér-
tést észlel, áttekinti a nemzetiségi ĺinkoľmĺínyzatokszeruődéseit, jegyzőkonyveit;



2.2.14. a nemzetiségi <ĺnkoľmányzatol&aL fenntaľtási és használati szerződések előkészíté-
se, gondozása, annak mellékleteivel együtt,

f.2.|5. a nemzetiségi önkoľmtnyzatokkal kĺjtendő együttműk<idési megállapodások előké-
szítése, gondozása,

2.2.|6. belső normaalkotás rendje elnevezésű eljárás szerint áttekinti a belső noľmák teľ-
vezetét, e|Iátja a belső normfü nyilvĺíntaľtásźxa|, feltĺlltésével, utasítások, intézke-
dések rendszeres felülvizsgá|attw a| kapcsolatos feladatokat;

2.2.17. e||átja a Polgáľmesteri Hivatal Szervezeti és MűkĺjdésiSzabźůyzat módosítasával,
naprakészen tartź*sźx aI kapcsolatos feladatokat;

2.2.18. helyi jogalkotiís elnevezésu eljrĺĺás szerint e||átjaa kodifikációval kapcsolatos fe-
ladatokat,rendelet-tęrvezetekettarta|mazőelőterjesztésekeseténaze|ótĄeszté-
sek készítése elnevezésű eljarás szeľint e||átja a képviselő-testtileti és bizottsági
előterjesĺések j ogi szempontú véleménye zéséve| kapcsolatos feladatokat;

2.2.|9. az ĺinkormźnyzatkozbeszerzéseit bonyo|ítő gazdasági tarsasággal kapcsolatot taľt
fenn. Feladata a kozbeszeruési kĺizremúködőkkel kapcsolatos kooľdináló felada-
tok ellátása,intézkedési jogosultság akozbeszeruési ésbeszetzési iigyekben a Hi-
vatal szervezeti egységei felé (adatkérés, tájékoztatáskérés stb.), valamint e||átja a
Vaľosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság döntése a|apjan a Hivatal által bonyolí-
tottközbeszerzéseId<elkapcsolatosfeladatokat;

2.2.20. aszervezeti egységet érintő közbeszerzésben közreműködik és ađatotszo|gá|tat;
2.2.2|. ellátja a hivatali/ĺjnkormźnyzati szeľződések évenkénti feltilvizsgálatanak

tisszhivatali koordinálását;
2.2.22. nyilvĺántaľtja az tinkormźnyzatilhivata|í szerződést biztosító mellékktitelezettsége-

ket, negyedévente javaslatot készít a mellékkötelezettségek érvényesítéséľe vo-
natkozőan;

2.2.23. eIlátja az aljegyzĺĺ egyedi utasítasában meghatározott feladatokat

2.3. Személy íigłí lroda

Fő tevékenysége a jegyző és a polgármesteľ munkáltatói jogkĺlréből adódó fęladatok ellá-
tĺĺsa. Tevékenységi köre: munkaerő biztosításą munkaerő-gazdáLkodás, munkak<jľterve-
zés, munkaktlr-értékelés, az emberi erőforrás és a szakismeret fejlesztése, teljesítményéľ-
tékelés, minősítés, ösztĺĺnzési rendszer mfüödtetése, javadalmazás, szociális és jóléti fela-
datok ellźúása, munkaiigyi kapcsolatok.

2.3.|.el|átjaazźt||áspá|yázatokka|kapcsolatosfeladatokat;
2.3.2. előkészíti a kinevezéseket, munkaszerzodéseket, továbbáęzęk módosításait, át-

soľolásokat, megźi|apítja az illetményeket, pótlékokat,,ha|adéktalanul továbbít-
ja a munkaügyi iratokat a Magyar Allamkincst{áÍ (MAK) Illetményszámfejtési
egységének, és a munkavégzés feltételeinek biztosítása érdekében megteszi a
szfüséges tźtjékoztatást az éľintett belső szervezeti egységek felé;

2.3.3. ĺisszeállítja és kezeli a szemé|yi anyagokat;
2.3.4. napľakészen vezeti a kozszo|gá|ati alapnyi|vántartást, központi adatszolgźlta-

tást v égez a kozszo|gá|ati nyilvantaľtás adataiból;
2.3.5. munkáltatói igazolásokat á|Iít k'l;
2.3.6. e||átja a fegyelmi ügyek megindításával kapcsolatos feladatokat;
2.3.7. munkaĹigyi tátgytĺperes ügyekben kapcsolatot tart a jogi képviselővel, szfüség

szerint adatot szo|gźitat, iratbetekintést biztosít, azigyet nyilvantaľtja;
2.3.8. ellenőrzi a munkaidő nyilvántartasokat, szabadságok kiadását, nyilvantartja a

hivata|vezetők, tisztségviselők, ügyosztály- és irodavezetőkszabadséęźt;



2.3.9. ellźńja a célfeladat kiírásával és a rendkívüli munkavégzés elrendelésével kap-
csolatos feladatokat, a céljutalom, valamint a túlmunka díjazásának kifizetésé-
ről intézkedik;

2.3.|0. e|látja a betegállománnyal, valamint atáppénz számfejtésével kapcsolatos fela-
datokat, továbbítja a távolmaradási jelentéseket a MAK llletményszĺímfejtési
egységének, illetmény trilfizetés esetén ťlzetési felszólítást ad ki;

2.3.11. e|Iátja az adónyilatkozatokka|, valamint az éves adóbevallással kapcsolatos fe-
|ađatokat, tájékoztatja a munkataľsakat, nyi|atkozatokat kér be és továbbítja a
MAK Illetményszámfejtési egységének;

2.3.l2. eIIátja a tarsadalombiztosításhoz kapcsoló feladatokat;
2.3.|2.I. ellátja a GYES és GYED állománnyal kapcsolatos feladatok,tájékoz-

tatja a munkatarsat az igény e|hető ellátásokĺól, kiadj a a ťtzetés nélkĹili
szabadságot, annak megszĹinését követően állományba he|yez, j elent a
vĺÁr ĺele;

2.3.|2.2. a munkataľs kéľésére a nyugdíjhoz szfüséges szolgálati, illetve jogo-
sultsági időt megkéri, szfüséges munkáltatói igazolásokat kiállítj a;

2.3.1'2.3. nyilvántartja a Nyugdíjbiztosító jogosultsági idő beszĺĺmításárő| sző|ő
hatźlrozatait;

2.3.13. mfüĺldteti a cafetéria rendszeľt aKozszol'gźiatiSzabá|yzatbaĺ foglaltak szerint;
2.3.|3.|. javaslatot tesz juttatások k<irének meghatáľozására, tźljékoztatja a mun-

kataľsakat, biztositja a cafetéia-nyí|atkozatok leadását, a használt
szoftver adatokkal feltölti, jogosulatlan igénybevétel esetén fizetési fel-
szólítást ad ki;

2.3.|3.2. feladást készít a cafetériajuttatások kifizetéséhez a Péĺlzligyi Ügyosz-
tá|y részére;

2.3, | 3 .3 . e||átja az ezze| kapcso lato s adatszo|gáltatási feladatokat;
2.3.14. e||źttja az egyéb juttatásokkal kapcsolatos feladatokat;
2.3,t5. ellátja a munkábajaľás kĺĺltségtérítésével kapcsolatos felađatokat;
2.3.16.e||átja a tanulmányi szerződés megkötésével kapcsolatos előkészítő feladato-

kat, nyilvántartja az igénybevett munkaidő kedvezményeket, intézkedik az át-
váIla|ttaÍIďíjklťĺzetésétőI;

2.3.I7.e||átjaaťlzetés előleg felvételével kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési fe-
ladatokat;

2.3.|8. e||źtja az źt|Iani kezességvállalással kapcsolatos nyilvĺíntaľtási és tájékoztatási
feladatokat;

2.3.|8.l. e||átja és kooľdinźija a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kap-
csolatos feladatokat, felszólít vagyonnyilatkozat tételľe, vagyonnyilat-
kozatokat ónz, nyi|v źntaľt és kezel ;

2.3.|8.2. e|Iátja a minősítéssel kapcsolatos feladatokat, a minősítés hatĺĺridőben
töľténő elkészítésé t bízto sitj a;

2.3 .I 9 . mfü ödteti a telj esítményéľtékelési ľendszeľt;
2.3.20. részt vęsz a szervezeti célok kittĺzésében' nyomon követi a kiemelt célok leké-

pezését a v ezetői beszímolók a|apján;
2.3.2|. koordinálja a teljesítményértékeléssel kapcsolatos vezetői feladatokat, előké-

sziti a nyomtatviĺnyokat, a negyedéves előľęhaladási jelentéseket, valamint a
teljesítményéľtékeléseket hataridőben bekéri, az értékelések eredményét ösz-
szegzi;



2.3.2f.eI|átjaa juta|mazással kapcsolatos feladatok ellátása, juta|mazźlsi elvek előké-
szítése, munkáltatói döntés támogatása a sztikséges kimutatások elkészítésével,
jogosultságbőI|<lzart foglalkoztatottak sztĺrése, kifizetésről töľténő intézkedés;

2.3.23. ellátja a kitiintetések adományozásáva| és címadományozással kapcsolatos
munkajogi feladatokat, kimutatásokat készít, javaslatokat bekér, az éÍadási rcn-
ďemény szeruezójével kapcsolatot taľt és egyĹittrnfüödik;

2.3.24. e|Látja a jubileumi és hűségiutalommal kapcsolatos feladatokat, elokészíti a
munkáltatói intézkedéseket, egyezteti a munkáltatói źtaďást;

2,3.25.Iétszámnyilvrántaľtást vezet, kimutatásokatkészit, kiilső vagy belső megkere-
sésľe adatot szo|gá|tat a személyĹigyi nyilvantartás ađataibő|;

2.3.26. ellátja a prémiumévek progľamban résztvevők jogviszonyáva|, juttatásaival
kapcsolatos feladatokat;

2.3.27. e||átja a közfoglalkoztatottak jogviszonyával kapcsolatos teljes kĺiriĺ Ĺigyinté-
zést;

2.3.28. e||átja a továbbképzéssel kapcsolatos feladatokat;
2.3.29. ellátja a jogviszony megszúnésével/megszĹintetésével kapcsolatos feladatokat;
2.3.30. e||átja a szociális és jóléti feladatokat;
2.3.3|. e||źtja a nyugdíjas köĺisztviselők tlĺmogatásával, segélyezésével, kapcsolattar-

tźséx a| kapc solato s feladatokat ;

2.3 .32. el|átja a kegyeleti tĺĺmogatással kapcsolatos feladatokat,
2.3.33.adatszo|gáItatást teljesít ajĺĺndékozźshoz, tinnepi rendezvények lebonyo|itźBźL-

hoz;
2.3 .3 4 . munkavédelemmel kapcso l ato s feladatok e|Látásáb an közľeműkö dik ;

2.3.35. ellátja a munkavédelmi feladatokkal jogszeru ellátásának binositásźú. és koor-
diná|ását a munkavédelmi feladatokat ellátó kĺiztisztviselővel együttesen,
munka- és útibalesetek nyilvántartěsát, baleseti ellátást nem igénylő események
nyilvantaľtását, balesetíjegyzőkonyvek kiállítasát, ellenőrzését és továbbítását
a MAK llletményszámfejtési egységének;

2.3.36. résztvesz a biztonságos munkavégzés és munkafeltételek ellenőľzésében;
2.3.37 . ellátja az esé|yegyenlőség biztosításával kapcsolatos feladatokat.

Polgáľmester munkáltatói jogkiirének ryakorlásábót adódó feladatok ellátása
2.3.38. a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármesteľek jogviszonyával kapcso-

latos okiľatok előkészítése, illetmény megállapítással, kĺiltségtérítéssel'
cafeténźxal kapcsolatos feladatok, valamint egyéb személyĹigyi feladatok ellá-
tása,

2.3.39. a Jőzsefvźrosi KcĺzteľĹilet-felügyelet és VaľosiŁemeltetési Szolgálat vezetojé-
nek kinevezéséve|, illetmény megá||apitásźnaI, átsoľolásáva|,kjnevezés módo-
sításával, kozszo|gźtlati j ogviszony megsziintetésével kapcsolatos feladatok el-
|źúása, valamint egyéb személyügyi feladat hivatali koordinálása.

2.3.40. az clnkormtnyzati intézményvezetókkozalka|mazotti jogviszonyával kapcsola-
tos feladatok ellátása, páIyázatok kiírása, kinevezés és annak módosítása, il-
letmény megźi|apítás, átsorolás, kĺizszolgálati jogviszony megsztintetése, va-
lamint egyéb személyügyi feladat hivatali koordinálása. Az ĺlnkormányzati in-
tézsnények gazdasági vezetójének megbízásával, kinevezésével, illetve a meg-
bízás visszavonásával és a felmentésével kapcsolatos feladatok ellátása.

Egyéb általános feladatok



2.3.4I. a Polgármesteľi Hivatal személyügyi előirĺínyzatainaktervezése, havonta likvi-
ditási ütemterv készítése, féléves és év végi beszámoló elkészítéséhez tźĄékoz-
tatásésadatszo|gźitatatásazkodatevékenységiköľéből,

2.3.42.az iroďa tevékenységi kĺiréhez kapcsolódó teljesítés igazolások elvégzése és
uta|vźnyozási jogkĺir el|étása a vonatkozó helyi szaběiyozás szerint,

2.3.43. a munkáltatói jogk<ir gyakorlásával kapcsolatos munkaiigyi tárgyű fiegyzői,
jegyzői-polgármesteri k<izös) utasítások, szabá|yzatok, rendeletek, illetve ezek
mellékleteinek előkészítése.

2.3.44. munkáltatói dĺintés előkészítés, feljegyzések készítése, szfüség esetén jogi
szakvélemény bekérése, munkatáľsak jogviszonyźú érintő munkáltatói tájékoz-
tatók kiadasa,

2.3.45.beszetzési eljaľás lefolytatása a Személyügyi Iroda feladatkĺjrébe tartoző igy-
ben,

2.3.46. személyiigyi, illetve munkajogi tareyűképviselő-testÍileti, bizottsági előterjesz-
tések előkészítése,

2.3.47. közreműkĺjdés és adatszolgáltatás a szervezeti egységet érintő kozbeszerzésí
eljarásban,

2.3.48.Tudásbázison a SzemélyĹigyi közlĺiny mappa karbantaľtlísa, nyomtatványok
fr i s síté s e, i nformáci ók, tźLj ékoztatók elhelyezése,

2.3.49. álláskeresőktttjékonatásą benffitott ĺinéletľajzok nyilvántartása.
2.3.50. szakmai gyakorlat lebonyolítása tekintetében felsőoktatási intézménnyel meg-

állapodás előkészítése, kapcsolattaľtás a felsőoktaüĺsi intézménnyel és a jelent-
kezőkkel.

2.3.5| . az koda tevékenysé gét érintó folyamatok kialakítása.
2.3.52. szervezetet érintően: átszewezés előkészítésében' munkak<irĺik kialakításában,

munkakĺiľi követelmények meghatiĺľozásétbarl való ľészvétel, munkakör térkép
elkészítése, szervezeti felépítés vá|tozása esetén, az ezze| szükségessé váló in-
tézkedésekbeneljárószervezetiegységektźtjékoztatása.

Kiizfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok
2.3.6I. éves szinten aközfog|a|koztatás inínyelveiľe, keretsziímairatewezetetkészít,

előzetesen konzultálva a Munkaügyi Központtal
2.3.62. az e|fogadott éves keľületi közfoglalkoztatási iľĺĺnyelvnek és a MunkaĹigyi

Központ által elfogadottpá|yázati tĺĺmogatásoknak megfelelő módon szervezi a
keľületi kĺlzfo gl alk oztatást

2.3.63. elkészíti a keľületi ľĺjvid és hosszabb távú ktizfog|a|koztatási pźůyánatokat,
azok v égtehajtását nyomon követi, előkészíti a hatósági szeľződéseket

2.3,64. ügyfélszolgá|atot működtęt, fogadja a Munkaügyi Központ által keľĹiletikoz-
fogla|koztatásra kĺĺzvetített álláskeľesőket, a megfelelő foglalkoztatási helyľe
iranyitja

2.3.65. e|jat a munkavállalásľa jelentkező álláskeľesők munka.egészségĹigyi alkal-
massági vizsgźtlatának lebonyolítása érdekében

2.3.66. akozvetitett személyekĺől havi adatszo|gátltatást binosít a Munkaügyi Kilz-
pont részére

2.3.67. segítséget nyújt a foglalkoztatóknak, p|. pá|yázatok benyujtásźlhoz, péůyźľ:ati
támogatások igényléséhez,ťlgye|emmel kíséri ahatározottidejű munkaviszony
megszúnésének idejét

2.3.68. a Munkaügyi Központ eljárás rendjének megfelelő módon előkészíti a havi el-
számolásokatakeriiletif og|alkoztatókadatszolgá|tatásaia|apjáĺ
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2.3 .69 . elkészíti a fo glalkoztatás sal kapcsolatos kĺitelező j elentéseket,
f.3.70. eLkészítíapáIyźzatok benyrijtásźůloz szĹikséges dokumentációt, ellátja apályá-

zati tźtmogatások igényléséhez sztikséges elszámolások előkészítését.

2.4. BeIső Elldtósi lroda

tizemeltetési feladatok:
2.4.1. vezetékes telefonhálózat és véglonti elemek tizemeltetése, új igények tigyin-

tézése, mellékek igény szeľint áthe|yezése.
2.4.2. vezetékes telefonháló zat a|kozpontj ainak tizemeltetése,
2.4.3. mobil telefonok ľendszeľben tartása, szolgáltatóval kapcsolattartas

(+beszerzés),
2.4.4. kábelteleví ziő há|őzat iizemeltetése'
2.4.5. irodagépek üzemeltetése (iratmegsemmisítő),
2.4.6. sokszoľosító berendezések üzemeltetése, a szerzódéses kaľbantaľtó céggel va-

ló kapcsolattaľtás
2.4.7. a hivatali gépkocsik üzemeltetésével, külső-belső tísztittatźsáva|lesztétikai

kaľbantaľtĺásávaV, futó- és tervezettjavittatásáva|, egyéb szerviz-munkákkal
kapcsolatos feladatok intézése

2.4.8. egyedi kérések (pl. polc, zźrcsere) kivitelezése, szerelése.
2.4.9. a fenti üzemeltetési tevékenységekhez szfüséges anyag megvásáľlása,
2,4.|0. általanos irodaszeľ megrendelések összeállítasa, teljes bonyolítás,
2.4.| |. bé|yegző, névjegykĺĺľtya elkészíttetése,
2.4.|2. oklevéltaľtók beszerzése
2.4.|3 . általanos nyomtatványok, megľendelés, telj es bonyolítás,
2.4.|4. speciális nyomtatványok beszerzése, kĺinyvkötészet megľendelése,
2.4.15. nagy éľtékiĺ és kis értékű targyi eszközök beszerzése (bútor, műszaki cikk,

aÍIyag és segédanyag, szerszám, stb.),
2.4.16. napilapok, folyóiľatok megrendelése, nyilvántaľtása, kiadókkal folyamatos

kapc so lattaľt źs, száriák ügyintézése,
2.4.17 . hivatali reprezentźrciő beszerzése, kiosztása, nyilvĺíntaľtása
2.4.|8. ME-35 Eľedményességet méľő mutatószámok kezelése az i,ueme|tetési cso-

port tevékenységét éľintő adatgyiijtési és adatszolgáltatási feladatok
2.4.|9.ME-26 Gondnoksági feladatok e||átása elnevezésiĺ eljĺĺrás szerinti áru-

szolgźt\tatásiigényeknyilvántaľtísávalkapcsolatosfeladatok
2.4.20. készlet-nyilvántartási, valamint abevéte|ezett készletek kęzelésével kapcsola-

tos feladatok
2.4.2l. vezetékes telefonhálózat hívősziím, végpontok nyilvántartása, faxvonalak

nyilvĺántaĺása
2.4.22. mobil előťrzetések nyilvántaľtĺĺsa,
2.4.23. vezetékes telefonok kĺlltségeinek (magĺín és hivatalos) nyilvĺíntartása, aszám-

lfü online kĺivetése
2.4.24. a PIN-kódos telefonálás bevezetésével ktilső szerzódo fellel való kapcsolat-

taľtás,
2.4.25. a telefonos PIN-kódok kezelése,
2.4.26. a meglévő mobil telefonok költségeinek figyelése, nyilvźntafiása, a tęlefo-

nokkal kapcsolatos tigyintézés,
2.4.27 . gépkocsik adminisztr áciőja, futás kilom éter, uzemanyag fo gy asztás, költsé-

gek nyilvínt artása, szźm|źk ellenőrzése,

l1



2.4.28. a Hivatal beľendezési és felszerelési targyak, épülettaľtozékok nyilvántartása
a P éĺ:r:úgy i IJ gy o sztá||yal kĺi zĺi se n, |e|tźĺt ozźts el őké szíté s e, lebony o|ítása, az
adatok fel dol gozás a, a P énnigyi Ü gyo szt á||y aI kĺ! zö s en,

2.4.29. selejtezés előkészítése, lebonyo|ítása, az adatok feldolgozása, a Pénzlůgyi
Ügyosztállyal közĺisen,

2.4.30. raktáľkeze|és' raktáľnyilvántartás' vonalkódos bevezetése,
2.4.3|. a Hivatal kĺizponti épületének, és telephelyeinek takarítása _ szerzódott paľt-

neľrel,
2.4.32. rovar- és feregmentesítés megľendelése' megszervezése,
2.4.33. rendezvények, bizottsági- és testtileti tilések feltételeinek biztosítasa,
2.4.34. egyéb tinnepek megtinneplésének előkészítése, lebonyolítása társ szeÍveze-

tekkel egyiittmfüödve,
2.4.35. a rendezvényekkel kapcsolatos beszeľzések (viľág, koszoľú, étel, ital, kellé-

kek, stb. megvétele),
2.4.3 6. oklevelek előkészítése
2.4.37. helyiség źńrendezés, beľendezés, e|őkészités, hangosítás biztosítása.
2.4.38. munkahelyi meleg étkeztetés és büfe feltételeinek biztosítása, kapcsolattartás

aszerzódó céggel
2.4.39. a napi ütemezett és az ađ hoc személy. és teherszáI|ítások elvégzése, e|végez-

tetése, (bútoľmozgatási és kĺiltĺiztetési feladatok)
2.4.40. hivatali gépkocsi-hasznáIat engedéIyeztetése magáncéIuhasznźiatra
2.4.4I. Üzemeltetési csopoľt feladatkörébe tartoző szán:,Jźk kezelésével kapcsolatos

feladatok (érkeztetés, telj esítés igazo|ás előkészítése)
2.4.42.szím1arek1amációval és a pénzügyi teljesítésekkel kapcsolatban felmeľült

pľoblémĺík megoldása,
2.4.43. ellátmany-kezelési feladatok
2.4.44. személyszállítási feladatok biĺosítása (gépkocsivezető)
2.4.45.portaszolgáIat felügyelete, fegyveres őrzési feladatok ellátásának megrende-

lése
2.4.46. információs táblĺĺk (névtáblĺák) fľissítése
2.4.47 . lift üzemeltetése, karbantartása
2.4.48. a Hivatal áIta|haszná|t épületekben lévő helyiségek - előzetes felmérés alap-

ján_ javítási munkáiľa vonatkozó éves kaľbantaľtási terv elkészítése
2.4.49.javítási munkfü épületen belül; ide éľtve a külső iľodáinkat is, kis kaľbantar-

tás, a lehetséges külső kĺjzremíĺködő megbízźlsa, kiviteleztetés,
2.4.50. klíma rendszerek tizemeltetése, szakcéggel való kapcsolattaľtás,
2.4 .51 . víz-, csatomaľendszerek üzemeltetése, karbant artása, felúj ítása,
2.4.52. elektľomos há|őzat tizemeltetése, kaľbantartása, a szerződéses kaľbantartó

céggel kapcsolattaľtás
2.4.53. lámpatestek bérlése
2.4.54.az épületek köriili jfuda, paľkoló takantása, télen csúszásmentesítés, hó elta-

karítás,
2.4.5 5 . közĹizemi és egyéb szźtmlák folyamatos ellenőľzése,
2.4.56.kivitelezéshezpél:r'lj;gyifedezetbiztosittatása'
2.4.57. a munka vá||a|kozźsba adásakor a kivitelező a|ka|massági vizsgálata,
2.4.58. a munkfü pénnlgyi feđęzetéĺek vizsgźiata, az eset|egesen szfüséges e|jará-

sok lefolýatása (pl. bizottsági e|óte1esztés) a kĺizbeszerzési referenssel
együttmiĺktĺdve

2.4.59, vagyon és épületbiztosítás
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2.4.60. nagy értékű és kis értékú tárgyi eszközĺik beszerzése,
2.4.6I. kulturális feladatok ellátása és rendezvények lebonyolítása, valamint kerĹileti

kittintetések átadása tekintetében szfüség esetén a Jőzsefvźnos Közösségeiéľt
Nonprofit Ztt-v e| történő egyiittműködés,

2.4.62. hivatali felađate|IźÍást szolgáló vagyon (ideéľtve a gépjtĺrmuveket is) biztosĹ
tásáva|,kźtrrenđezésévelkapcsolatosiigyekellátása,

2.4.63. kikĹildetés költségeivel, illetve saját gépkocsi hivatali cé|űhasználatával kap-
csolatos feladatok ellátása,

2.4.64. aszervezeti egységet érintő kozbeszerzésben kĺizremfüödik és adatot szolgál-
tat és a műszaki taľtalom elkészítése

2.4.65. a Hivatal terembeosztĺísának a Microsoft outlook a|ka|mazásával töľténő ve-
zetése,

2.4.66. a képviselő-testületi és bizottsági ülések, valamint egyéb ľendezvények esetén
gondoskodik arľól, hogy az tilés/rendezvény helyszinéi| szolgáIő terem ajtaja
a rendezvény idejére nyitva legyen, valamint köteles az ülés/rendezvény vé-
gén a terem ajtajźĺt bezérni'

KözterĹilet-feltigyelettel kapcsolatos feladatok vonatkozásában:

2.4.67. e||źúja a köĺerület-felĹigyelet feladatellźúását szolgáló gépjĺĺľmiĺvekkel
kapcsolatos iizemeltetési és kaĺbantartási feladatokat (naponta e|Ienórzi, hogy a gép-
jĺíľművek megfelelnek-e a forgalomban töľténő részvétel feltételeinek, indítónaplóban
indítja és adja ki aszo|gáIatbavezényelt járműveket, kezeli a menetleveleket)
2.4.68. a kerékbilincsek és jáľművek karbantartása
2.4.69. köZteľĹilet-feltigyelők egyenruhájának és egyéb kiegészítő felszereléseinek be-

szerzése,nyl|vźntaĺtźtsa,tárolása,kiosztása

Infoľmatikai feladatok:

A Polgáľmesteń Hivatal számítastechnikai rendszeľével kapcsolatban:
2.4 .7 0 . az infoľmat ikai há|őzat üzeme lteté se, fej leszté s e

2.4.70.|. iizemeltetni a LAN-WAN há|őzatot
2.4.70.2. segítség nyújtás ahźlőzat źLta|akitásźnak, továbbfejlesztésének tervezé-

sében a fe|hasznáiói igények előzetes fęlmérésével és rends zerezésével,
a v źrhatő terhelé s me ghatźr ozásával ;

2.4.70.3. a külső szá||itő á|ta|készített rendszerdokumentációt kezelése, a válto-
zźsok folyamatosan nyomon kĺivetése, a hźtl'őzaton tĺiľténő módosítások
dokumentálása.

2.4.70.4. folyamatos hźlőzat felügyelet, a rendelkezésre á||ő eszkĺizök (há|őzat

felügyeleti szoftver) segítségével nyomon követni a há|őzatí eseménye-
ket.

2.4.7|. Haĺdver betizemelés és bővítés
2.4.7|.|. ahźiőzati eszkcjzök' számítőgépek és perifériák tizembe źil'ítása
2.4.7l.2. ahźiőzati kiszolgálók telepítésének figyelemmel kísérése és infoľmá-

ciógffi tés a későbbi pľoblémamentes tizemeltetés érdekében;
2.4.7 I.3 . kliens gépek telepítése, csatlakoztat ása a hźiőzathoz;
2.4.7I.4. periféľiak, nyomtatók, szkennerek, multimédia eszközcik, esetleges

mágnesszalagos adattlĺrolók iizemeltetése
2.4.7 2. ľendszer adminisztľáció és integľáció
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2.4.72.I. javaslat téte| arra, hogy milyen komponensekkel (ideéľtve a szetveÍe.
ket, klienseket és periférifüat) lehet a felhasználók igényeit legjobban
kielégíteni;

2.4.72.2. konf,rgurálj a ahéiőzat szervereit, illetve segítséget nýjt a kĹilső szźi|í-
tóknak ezen szolgá|tatás telj esítésében, kidolgo zza a klíensekre vonat-
kozó telepítési irányelveket;

2.4.72.3. annak meghatározása, hogy mely alkalmazásokat kell lokálisan, illetve
központilag telepíteni megvizsgálva mindkét lehetőség előnyeit és hát-

rányait;
2.4.72.4. felhasználói jogosultsági koncepció kidolgozása,
2.4.72.5. a szerverek adminisztrálása, konfiguľálása

2.4.73. opeľációs ľendszerek és felhasználói szoftverek kezelése
2.4.73.|. telepíti a felhasználó gépén az á1ta|a|lasznźt\t, az illetékes személy(ek)

źůta| jővźhagyott opeľációs rendszereket és felhasználói szoftveľeket;
2.4.73.2. kialakítja és a felhasználói igények szeľint bővíti az új felhasználók tel-

jes induló kliens-kömyezetét, beleéľtve a jogosultságok kiosztását a

szükséges rendszerek haszntůatához, a felvételt az elektronikus levęle-
zőtendszerbe, a taľterület kiosztás át és a megfelelő könyvtarszerkezetek
Iétrehozźĺsát;

2.4.73.3, folyamatosan figyelemmel kíséri a Megľendelőnél hasznáIt opeľációs
rendszerek és standaľd szoftverek iý verziőinak megjelenését, e|emzé-
seket készít az tlj vętziőkbevezetesének lehetőségérő| illetve sziiksé-
gességéről;

2.4.73.4. sztikség esetén pľóbatelepítéseket végez, feldeľíti arégí és aziĄ verziők
kdzött esetleg előforduló kompatibilitási problémtil<at, kültinĺis tekintet-
telakülönbozoverziőkegyidejrĺhasznét|atźnakbuktatóiľa;

2.4.73.5. egy-egy t$ verziő frissítéséről hozott döntés esetében megteľvezi az át-
állás forgatókönyvét;

2.4.73,6. amźr meglévő termékek új verzióihoz hasonlóan e|végzi az edđigmég
nem használt új szoftvereszközĺĺk bevezetés előtti tesĺelését is, tapasz.
talataiva|tźlmogatvaabevezetésrőlhozottdöntést;

2.4.73.7. a nem jogfíszta szoftverhasznźr|atot rendszeresen jelzi és tĺirekszik a
j og1isztaság biztosításĺáľa.

2.4.73.8. rendszeresen biztonsági másolatot készít a fe|hasznźllók szeľvereken ta-

ľolt adataiľól, igény esetén visszaallít egyes fájlokat e másolatból;
2.4.73.9, megtervezi a mentési stratégiát és minden kiszolgáló esetében meghatá.

tozza a mentések gyakoriságát és kĺirét;
2.4.73.|0. speciális funkcionalitású (p1: banki átutalást végző) munka"ĺllomások

esetén gondoskodik kliens-oldali adatok mentéséľől is, amennyiben a
felhasználó etĺ igénylí.

2.4.7 4. adatbźnis adminisztráció
2.4.74.|. Amennyiben az adminisztráciőhoz szfüséges infoľmációk rendelkezés-

re állnak telepíti, üzemelteti és kaľbantaľtj a adatbtvís-szoftvereit;
2.4.74.2. kĺizľeműkĺjďik az a|ka|mazások iizemeltetéséhez elengedhetetlen adat-

bazis- fejtestési és felügyeleti eszköz<ik kiválasztásában, telepítésében
és admini sztr áciőj źlbaĺ;

2.4.74.3. a részletes rendszeľterv a|apján igény esetén véleményezi az adatbźľ;is

ťlzíkai modelljét;
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2.4.74.4. afelhasznétlói követelmények alapjźnmeghatźnozó módon közreműkĺj-
dik aZ adatbazisokat érintő hardver-konfiguráció (pľocesszoľ-
architektura, hźLfiértźLtak, hálrőzat' adatbiztonsőąi eszkozök, stb.) kivá-
lasztásában, ezekkel összefüggésben vélem ényezi a benlhźaási tervet;

2.4.74.5. amennyiben a szfüséges infoľmációk ľendelkezésre állnak ktizremúkö-
đik az adatbźzist befolyásoló operációs ľendszerek paľamétereinek
meghatźltozásábaĺ,konf igurálásábanésbeállításában;

2.4.14.6. közľcműködik az Infoľmatikai Szabŕiyzat kialakítĺísóban, ćs rószt vesz
a voĺatkozó bizonsági előírások betaľtásában, és betaľtatásában;

2.4.7 5. felhasználói támogatás
2.4,75.|. A felhasználói tlímogatás az informatikai rendszer használóinak töľténő

segítség nyújtás a felmerĹilő napi pľoblémák megoldásával.
2.4.7 6. felhasználói helpdesk

2.4.76.I, a hardveľ hibák azonosítása, a hibás gép továbbitása a garanciéú nyujtó
a|vá||a|kozó felé,

2.4,76.2. minden meghibásodott eszköz - (pl.: monitor, nyomtató), amelynek ja-
vítása számítőgép szervizes ismeretekkel nem megoldható _ továbbítá-
sa a szakszerviz felé,

2.4.76.3. a helyszínen megoldható rendellenes hardver működések kezelése (pl.:
patľoncsere),

2.4.76.4. a szoftverhibfü azonosítísa (pl.: kézi ađatbźľis indexelés, ľegistry á11Ĺ

tás), ésjelzése a Szállító felé,
2.4.76.5. a helyszínen megoldható szoftver hibák kezelése (pl.: paľaméterczés,

újľatelepítés),
2,4.76.6. t<lrekszik a fe|hasznźiók tĺĺmogatásara problémáik megoldásával kap-

csolatban,
2.4.77. a Polgáľmesteri Hivatal infoľmatikai ľendszerével kapcsolatban iizemeltetés,

a rendszer fejlesztése.
2.4.7 8. telefonkönyvek (online is) aktualiz á|źsa, kaĺbantaľtása,
2.4,79. informatikai tlĺľgyu testĹileti, bizottsági előteľjesztések készítése, ahatároza-

tok végrehajtása,
2.4.80. infoľmatikai projektek előkészítése' lebonyolítása,
2.4.8I . informatikai stratégia készítése és karbantaľtása,
2.4.82. a GISPÁN rendszer bevezetése, tizemeltetése, karbantartása, a folyamatos

fejlesztési, igazítási felađatainak e||źttźsa, egyes nyilvántartásainak frissítése,
2.4,83. eszkozbeszerzések lebonyolítása, koordinźllása (áIt.közbeszerzési eljárás ke-

ľetében).
2.4.84. önkoľmányzati,hivatali feladatok infoľmatikai, szźtmitástechnikai tźĺnogata.

Sä'

2.4.85. a szźĺnítástechnikai ľendszeľ iizemeltetésével összekapcsoltan diszpécseľ
szolgálat műkĺidtetése,

2.4,86. felhasználói igények a|apjźn đigita|izźL|ások, nagy mérettĺ anyagok nyomtatá-
Sä'

2.4.87. a hivatali belső Intľanet fejlesztése, kaľbantartásą
2.4.88. inteľnet eléľhetőség és a|ka|mazással kapcsolatos tevékenységek,
2.4.89. a há|őzat fejlesztésben, menedzselésben való ľészvétel,
2.4.90. fogyóeszktizĺik, kellék beszeruések ügyintézése,
2.4.9|. szĺĺmítástechnikai eszközök kaľbantartásával kapcsolatos iigyintézés,
2.4.92. folyamatos segítségnyujtás a felhasználók részére szoftver a|kalmazźsok,
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szttmitástechnikai problémak tár gy áb an,
2.4.93. meglévő és új, bevezetendő aIka|mazások felhasználóinak oktatása.

onkormányzat honlapj ával kapcsolatban:
2.4.94. az ériĺtett szervezęti egységek kérésére közérdekű adatok honlapon töľténő

kozzététe|ében való közremfü<jdés különös tekintettel az infoľmációs ĺjnĺen-
delkezési jogról és azinformáciőszabadságról szóló 20II. évi CXII. törvény-
ben foglalt ktĺzérdekű adatok vonatkozásában,

2.4.95. bizottsági és képviselő-testiileti ülésekľől készültjegyzőkönyvek' bizottsági
és képviselő-testiileti döntések wwwjozsefuaros.hu honlapon tĺjľténő kozzé-
tételének technikai-informatikai segítése,

2.4.96. a megjelentetni kívĺĺnt hivatali információk átalakítrísa megfelelő formátumba
(elsősorban pdf) és feltĺiltése,

2.4.97. a honlap taľtalmi karbarftartása a telefonkĺinyv szinkľoruzá|ása vonatkozásá-
ban.

Téľfigyelő, tĺvfelügyeleti és közteľület-felügyeleti rendszergazdai feladatok:

2.4.98. Téľfigyelő rendszerrel kapcsolatos infoľmatikai feladat:

2.4.96.1.

2.4.96.f.

2.4.96.2.

2.4.96.3.

2.4.96.4.

2.4.96.s.
2.4.96.6.

f.4.96.7.

A rendszeľgazda végzi a térfigyelő rendszer műszaki és szánitástechni-
kai berendezéseinek, egyéb eszközeinek folyamatos felügyeletét és hiba-
e|hźntását;
Feladata a ľendszer minden elemének (kültéri és központi eszktjzök,
számítőgépek,monitorok,vezér|ók,hźiőzatieszkĺizök,sztinetmentes
tápegy ség, klímaberendezések) beszerzésével, karbant aĺtźsź.ľ aI kapcsola-
tos iigyintézés, folyamatos kapcsolattartás aszolgá|tatőlbeszá||ítő cégek-
kel;
A rendszer koaxiális és optikai vezetékes, valamint vezeték nélküli átvi-
teliháIőzatźnak felügyelete, kapcso|affartás a telepítő és karbantartó cé-
gekkel;
A rendszer felhasználóinak admini sńrźtcíőja, folyamatos tiĺmogatás, ok-
tatás;
A téľfigyelő miĺködtetéséhez sziikséges ľendszeľbeállítások (iđőszinkľon,
rogzítés, kamera üzemmódok (pľeset pozíciók, pászttuás, orjźrat, PTZ,
videofalak) sziikség szeľinti egyedi beállítások e|végzése;
Esetenként a ro gzitett események kezelése, mentése, archiválása;
Fejlesztés (mint például a jelenleg folyó bővítés, átalakítás) során aktív
részvéte| a projekt lebonyolításában, kapcsolattartás a szo|gá|tatő és az
üzemeltető illetékes szervekkel;
Kapcsolattaľtás és ügyintézés külső szervezetekkeI, táĺsasházakkal a kiil-
tén esrközök (kameľa, v ezetéh.héĺ|ő zat, antenrla, stb. ) engedé|y eńeté sé -

vel, üzemeltetésével kapcsolatban;

2.4.97. Kozigazgatási kameľák és a képeket fogadó, feldolgozó egység feladatal

f.4.97.I. E||źújaakózigazgatási kameľfü,azallhozkapcsolódó átviteli rendszeľ, a
monitoľ szoba és a kapcsolódó technika mtíszaki és infoľmatikai feliigye-
letét és karbantaľtását. a hibae|hźrítźst:
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2.4.97.2. Bővítés esetén intézkeđik abeszerzésre, telepítésre.

2.4.98. Távfeltigyeleti rendszerľel kapcsolatos feladatok

2.4.98.I. A riasztó távfelügyeleti ľendszer minden műszaki elemének (kĺizponti
vevőberend ezés, r ádiős vevő, antenna, szémitő gép) fo lyamato s fe lü gyele-
te, karbarftartása, hibaelh źntás;

2.4.98.2. A tívfeltigyeleti tigyfelek adatainak kezelése, adminisztrációja, adatok
rogzítése a központi rendszerben;

2.4.98.3. Ügyfét bekötés esetén kapcsolattaľtás a telepítőkkel, beállítás és felpľog-
rarlozás a kĺizponti vevőkcizpontban;

2.4.98.4. A tavfelügyeleti események listáinak napi ellenőrzésę (hiba, bet<irés,

tesztjel).
2.4.98.5. Ügyfblekkel való kapcsolattartás, kiéľtesítés hiba esetén, adategyeztetés'

eseménylista készítés és szolgáltatas;
2.4.98.6. Az önkoľmźnyzati objektumok ľendszeres ríasztő karbarftartásanak felü-

gyelete, kapcsolattaľtás a kaľbant artő cégge|;
2.4.98.7. A rendszer eszközeinek nyilvĺántaľtása, leltaľ;
2.4.98.8. A kiépített lépcsőhĺázi kameľarendszer mtĺszaki feliigyelete,karbariartá-

są hibaelhárítás. A kamera rendszeľből történő mentés esetén részvétel
és segítségnyújtás a ľendőrségnek.

2.4.99. Beléptető és egyéb rendszerekkel kapcsolatos feladatok

E||átja a beléptető ľendszer, a Parkolás-üzemeltetési Szolgálat jegykiadó automatáira
telepített segélyhívó ľendszer, a hláľom téren felszeľelt hangos kameriĺk és a Budapes-
ti Közlekedési Központ foľgalomirźnyítő kameráinak képét továbbító rendszeľ felü-
gyeletét, kaľbantartását és a szĹikség szeľinti hibaelhĺĺľítást.

2.5. Szervezésí és Képviselői lroda

2.5.I. a Képviselő-testĹilet és bizottságai ülésének előkészítése' megszervezése: szeÍ5{eze-

ti egységek tájékoztatása az tilések időpontjaľól, esedékes napirendek összeállítása,
meghívó elkészítése,postźlzźlsi és pótpostazási feladatok elvégzése,

2.5.2. az ülés lebonyolítása: forgatókönyv elkészítése, szfüséges adminisztľáció biztosí-
tása,

2.5.3. az iilések anyagainak halgkazettájábő| jegyzőkĺinyvi kivonatok, jegyzőkönyvek
készítése, érintettek felé t<ĺrténő továbbítása,

2.5.4. bizottsági és képviselő-testiileti ülésekľől készült jegyzőkönyvek, valamint bizott.
sági és képviselő-testiileti dtjntések mint adatok szolgźitatása a
www józsefu aros.huhonlapontĺiľténőkĺzzététeIcéIjáb6|,

2.5.5, sZMsZ a|apjźn az előterjesztések, meghívó, jegyzőkcinyv beköttetésre előkészíté-
Sgo

2.5.6. az e|készített jegyzőkiĺnyv kontrollja, annak továbbítása a jogszabźiyban meghatá-
rozott szewekhez,

2.5.7. rendeletek kihirdetése, és továbbítása a jogszabá|ybanmeghatáĺozott szervekhez,
2.5.8. folyamatos kĺĺzremfüĺidés a bizottsági ülések előkészítésében, hangfelvétel készí-

tésében, illetve kivonat és jegyzőkönyv készítésében,
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2.5.9. a helyi rendeletek jog!árba torténő felvezetése, amelynek hatályosítása testiileti
ülések után szĹikség szerint folyamatosan történik. A jogÍáron keresztül a hatályos
helyi joganyag minden szervezeti egység szźtmźra egységes szerkezetben elérhető
a T :VNoľmák\Rendeletek mappában,

2.5.|0. a |ejáĺt képviselő-testiileti hatźrozatok begýjtése, amelyből havonta elkészíti a
p o1 gáľme st eri téĘ ékonatőt.

2.5il. a képviselői kérdésekkel, valamint inteľpellációkkal kapcsolatos hivatali feladatok
e||átása,

2.5.12. sztikség szerint egyéb előterjesztések készítése, illetve levelezés bonyolítása a pol-
giĺrmester' a jegyző, illetve az a|jegyzo źita| źltadott anyagokban

2.5.|3. bizottság átrvhézott hatáskönĺ dĺintéseiről szóló előterjesztések készítése féléven-
ként'

2.5.I4. ügyfelek tészére rendeletek kiadása,
f .5.1 5. hitelesített kivonatok kiadása,
2.5.16. a nemzetiségi tinkormźnyzatok munkájrĺnak segítése, testĹileti iiléseinek jegyzo-

ktinyvezési feladatai, és az e|.lhez kapcsolóđó adminisztratív feladatok ellátása
megbízźsi szerződéssel foglalkoztatott munkavállalón kereszľiil,

2.5.I7.szakmai segítségnyrijtás a nemzetiségi ĺinkormtnyzatok jegyzőkönyvezési és

egyéb feladatihoz,
2.5.I8. a nemzetiségi önkormźnyzatok testiileti üléseiľől késziilt jegyzőkönyvek jegyzői

törvényességi kontrollra előkészítése, továbbítasa a jegyzó részére,
2.5.19. a nemzetiségi önkoľmźnyzatok testületi üléseiről készült jegyzókonyvek továbbĹ

tása az illetékes Koľmĺányhivatal részére.
2.5,20. a Kerületi Érdekegyezető Tanács ülésekĺe, vezetői értękez|etekľe, tisztségviselői

megbeszélésekľe jegyzőkönywezető biztosítása, továbbáarogzített hanganyagból
jegyzőkönyvek készítése,

2.5.2|. a Hivatď terembeosztásának a Microsoft outlook a|ka|mazásźxa|torténő vezetése,
2.5.2f.a képviselő-testtileti és bizottsági ülések, valamint egyéb ľendezvények esetén

gondoskodik aľľól, hogy az ülés/rendezvény helyszinéi| szo|gá|ő terem ajtaja a
rendezvény idejére nyitva legyen, valamint köteles az ülés/rendezvény végén a te-
rcm ajtajétbezźrni,

2.5 .23 . rcndezv ények szervezése :
f .5.24. közmeghallgatás szervezése, lebonyolítása
2.5.25. képviselők, külsős bizottsági tagok vagyonnyilatkozatźxa| kapcsolatos tevékeny-

ség,
f .5 .26. képviselők részére hivatalos küldemények po stazás a a zźlrt fakkba,
2.5.27. képviselők, külsős bizottsági tagok tiszte|etdíjaval kapcsolatos teendők ellźúása,
2.5'28. a képviselők testiileti munkában, illetve abizoltsźryi tagok bizottsági munkában

történő részvételének folyamatos flrgyelemmel kíséľése
2.5.29. aszervezeti egységet éľintő közbeszerzésben k<izremfüĺidik és adatot szo|gźůtat.
2.5.30. bizottsági elnökĺik titkaľsági feladatainak e||źúása,
2.5.3I. abizottsági eln<jkĺik tevékenységével kapcsolatos napi feladatok ellátása,
2.5.32. abizotĺsági elnökök postajanak kezelésével kapcsolatos feladatok ellátźsa,
2.5.33. abizottsági eln<ikĺik tészére érkezett kiildemények áttekintése, szígnźiása, aléirásra

töľténő előkészítése,
2.5 .3 4. bizottsági elnĺjkök fo gadőőtáival kapcsolatos feladatok ellátása,
2.5.35. a Képviselői Iľoda recepciós feladatainak ellátása,
2.5.36. a képviselők, külső bizottsźryi tagok és a szeľvezeti egységek közötti kommuniká-

ció biztosítĺísa.
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2.5.37. Képviselő-testĺilet és bizottságainak üléseivel kapcsolatos kézbesítői feladatok el-
Látása,

2.5.38. képviselők, külső bizottsági tagok postájával kapcsolatos feladatok ellátása (igény
szerint)

2.5 .39 . a képviselők fogadóóraj ával kapcsolatos feladatok ellátása (igény szerint)
2.5 .40. a képviselők szétmźtra technikai és egyéb adminisztratív segítség nyújtása,
2.5.4|, a hivatal szewezeti egységei tészére töľténő fenymásolás (központi fénymásoló-

ban),
2.5.42. testvéľvaľosi kapcsolatt artásra vonatkozó szervezési feladatok ellátasa.

2.6. Üglvíteli Iroda

2,6.I. A Magyar Posta Zrt, á|ta| kézbesített, a Főpolgĺírmesteri Hivatalból és a Koľmány-
hivatalból érkezett un. ,,ľĺivid utas'' küldemények átvéte|e a postai jegyzék és a
kézb e sítő o kmĺány szerĺnt,

2.6.2. az uÍl. ,,ľövid utas'' küldemények kézbesítése a Főpolgáľmesteľi Hivatalba és a
Koľmányhivatalba,

2.6.3. abeérkezett küldemények érkeztetése, és átadása a szeÍ\ĺezeti egység részére az
iratkeze|ő rendszerből kinyomtatott érkeztető lista a|apjźn, vagy szigná|ási jegyzék
a|apján iktatasra átadés,

2.6.4. a Hivatal szervezeti egységeitő| érkęzett iľatok továbbítasi módja szerinti csopor-
tosítása (posta útján' ,,rtivid utas'', belső postĄ,

2.6.5. a postan feladandó tértivevényes és ajánlott levelek ragszámnal töľténő e||źúása,

majd a ragszámos és kĺizĺinséges levelekről az elektronikus fe|adőjegyzék elkészĹ
tése'

2.6.6. a szewezeti egységek egymrásnak kiildött iľatainak á.ŕvétele' éľkeztetése' és átadása
az katkezelő ľendszerből kinyomtatott érkeztetési lista a|apjźn, vagy szignálási
j e gy zék alapj án iktatasľa źLtadás,

2.6.7 . az il<tatásra źÍvett anyagok iktatĺĺsa _ abeérkezés napján de legkésőbb az azt köve-
tő munkanap - az elektronikus iratkęzelő rendszeľben (iratokat elózményezi, e||źija
iktatószámmal és egyéb azonosító adatokkal, csatolja vagy szere|i az iratokat),
előadói ívben történő továbbítása aszervezeti egységek felé,

2.6.8. az elektronikus iratkezelő rcndszet adatbźzisĺĺnak folyamatos nyilvantaľtása és ak-
tla|izźiása,

2.6,9. azigyiratok Ĺigyiratpótló alapjĺín irattiĺľból, határidőből torténő kiadása _ azlrat-
kezelési Szabźůyzatban meghataľozotthatźrtdőn belül _ és a kiadás tényének rög-
zitése az elektľonikus iratkezelő rendszeľben'

2.6.|0. ahatándo-nyilvántatás vezetése az elektronikus iratkezelő rendszerben, az eĺre ki-
jelölt iigyiratok hatáľidőbe helyezése, és az aktuá|is határidőben lévő ügyiratok to-
v źtbbítása az ugy intézók'hoz,

2.6.11. azirattźrbarl elhelyezett anyagokĺól naprakész nyilvĺántaľtás vezetése az elektľoni-
kus iratkezelő rendszerben,

2.6.12. az elintézett iigyiratok _ az igyintéző az ügyirat |ezźtrásźlra vonatkozó iigykezelői
feladatainak elvégzése, és az elektronikus katkeze|ó ľendszerben az írattźrozás té-
nyének rtigzítése után - átmeneti irattárba helyezése az irattári tételszámnak meg-
felelően,

2.6.13. az źfimenęti irattźtĺbarl lévő, de még nem selejtezhető ügyiratok átheLyezése aKöz-
ponti Iľattaľba az irattźtri tétę|számrlak megfelelően,
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2.6.|4. az Ätmeneti és Központi Irattaľban eIhe|yezett tigyiľatok szakszerĺí taľolásáľól tĺir-
ténő gondoskodás'

2.6.| 5 . az év enkénti selej tezés előkészítése és végreh ajtása,
2.6.|6. a Hivatal köľ-, fej- és névbélyegzőinek nyilvantaľtása, éves felĹilvizsgálata, bé-

|yegzok selejtezése a Belső Ellátási Iľodával egyĹittműkĺĺdve,
2.6.|7. a minősített iratok kezelése a hatályos anyagi jogszabźiyoka|apján,
2.6.|8. a Hivatal IľatkezelésíSzabáIyzataés azirattźtrlterv elkészítése a szervezeti egysé-

gckkcl törtónő egyeńetés alapj ĺín,
2.6.19. aszervezeti egységet érintő kozbęszerzésben közľemfüödik és adatot szolgtĺ|tat.
2.6.20. Budapest VIII. kerĹilet teľületén beliil a Hivatal szewezeti egységei á|ta| ęLokészi-

tett kézbesítendő küldemények kikézbesítése a címzeĺtęk részére,
2.6.2t.a VIII. keľület terĺ.iletén kívül eső de állandó kézbesítési feladatok ellátása - ki-

emelten a SzemélyĹigyi Iroda és aPéĺuugyiÍJgyosztźiy źůta| küldendő iratokra vo-
natkoző an-, i l letve stirgő s iratok kézb e s íté se,

2.6.22. a Budapest Főváros Kormanyhivatal VIII. KerĹileti Hivatala hatáskĺirébe tartoző
eljaľásokhoz szfüséges és a Hivatal orzésében lévő tigyiratok átadása a Keriileti
Hivatal tészére és az ezze| kapcsolatos együttműködés.

3. BELSO ELLENORZESI IRODA
A belső ellenőľzés fiiggetlen, targyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység,
amelynek célja, hogy az Önkormźnyzat, a Hivatal és a helyi nemzetiségi cinkormanyzatok
miĺködését fejlessze és eredményességét ntivelje, a célok elérése éľdekében rendszerszemléle-
tű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az el|enőrzott szewezet irĺínyítási
és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az ađoÍt szervezet minden tevékenységére, különö-
sen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásĺínak és elszĺĺmolásának,
valamint azeszkozokkel és foľrasokkal való gazdá|kodźlsnak a vizsgźůatáĺa.

A belső ellenőr bizonyosságot adó ellenőrzési és az államhźztartásért felelős miniszteľ által
kozzétett belső ellenőrzési standaľdokkal ĺisszhangban lévő tanácsadási tevékenységen kívĹil
más tęvékenység végrehajtlísába nem vonható be.

A belső ellęnőrzés feladata:
3.1. e|emezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszeľek kiépítésének, mű-

kĺjdésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint
mfüödésén ek gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét,

3.2. e|emezni, vizsgálni a rendelkezésre tiLő eľőfoĺľásokkal való gazdźikodást, a
vagyon megóvását és gyaľapítását,va|arrlint az elszĺĺmolások megfelelőségét, a
beszĺmolók valódiságát,

3.3. a vizsgźůt folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, kĺĺvetkeztetéseket és
javaslatokat megfogalmazni akockźzatitényezok, hiányosságok megszünteté-
se, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabźiytalanságok megelőzése, illetve
feltarása éľđekében, valamint a kĺiltségvetési szeľv mfüĺidése eredményessé-
gének nĺivelése és a belső kontrollrendszerek javitása, továbbfejlesztése érde-

kében,
3.4. nyilvlíntaľtani és nyomon k<jvetni a belső ellenőrzési jelentések a|apjźn megtett

intézkedéseket,
Tanácsadó tevékenység keretében ellátandó feladatok különösen:



3.5. vęzetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésé-
vel,vizsgálatával,kockázaténakbecslésével,

3.6. pénzigyi, térgyi, informatikai és humanerőforrás-kapacitásokkal valő éssze-
nĺbb és hatékonyabb gazdá|kodásra iľĺĺnyuló tanácsadás,

3 .7 . a v ezetőség szakértői támogatźsa a kockázatkęzelési és szabálýalanságkezelési
rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos
továbbfej lesztésében,

3.8. tanácsadás a szeÍvezęti struktuľfü raciona|izźtlásą a vźtltozásmenedzsment te-
ľületén;

3.9. konzultáció és tanácsadés a vezetés részére a szeÍ\ĺezeti stratégia elkészítésé-
ben;

3.10. javaslatok megfogalmazása a kĺiltségvetési szerv mfüödése eredményességé-
nek ntivelése és a belső kontrollrendszerek javítasa, továbbfejlesztése éľdeké-
ben, a költségvetési szerv belső szabályzatainaktafia|mźfi, szerkezetét illetően.

3.11. éves bontásban nyilvántartást vezetĺi a ktilső ellenőrzések javaslatai a|apjźn
késztilt intézkedési tervek végľehajtásaról akialakított eljárási rend szerint.

4. vÁRosFEJLEsZľn sr ns ľoÉpÍ rÉ,szl ÜcyoszrÁr,y
Az ugyosztá|yvezetó _ egyben fóépítész - irźnyításźxaI eLlátja az keľületi önkoľmányzat épí-
tésügyi feladatainak előkészítését,koztemtĺködik a polgármester hatáskĺirébe utalt építésügyi
eljarások lefolytatasában. A kerületfejlesztési projekteket elokésziti és koordináIja, szak'nai-
lag feltigyeli a projektben résztvevo szeryezeteket, figyelí apá|yźuati lehetőségeket.

4.1. Főépí.tészi Iroda
4.|.1. A helyi önkoľmányzat épitésugyi feladatával kapcsolatos dcjntések előkészítése,

közremfüĺidés a polgármester feladatkörében felmerĹilő építésügyi feladatokban
4.|.2. a kerület helyi építésĺ szabźiyzatanak és településrendezési terveinek előkészítésé-

vel,felĺilvizsgźiatéxalösszefü ggőfeladatokel|źĺása
4.|.3. nyilvántaľt ást vezet a településrendezési eszközökről
4.|.4. gondoskodik a hatályos településrendezési eszkĺizöknek az <inkormányzathon|ap-

j ĺĺn tt'ľténő kozzététę|éről,
4.|.5. tźĄékoztatást ad a hatályos településrendezési eszközĺikben foglaltakľól, ennek ke-

retébenjavaslatot tesz atelek beépítésének feltételeiľe a településkép és az épitésze-
ti ĺĺrtikség megóvásával és minőségi alakitasával kapcsolatban

4.I.6. szakmai konzultációt biĺosít a 4.|.5. pontban meghatátozott ktivetelmények telje-
sítése érdekében

4.|.7. e|Iétja a Központi Teľvtanácsot a helyi építési szabźiyzattal kapcsolatos informáci-
ókkal

4.l.8. segíti a helyi építészeti- mtĺszaki tervtanács működtetését, gondoskodik az ezze|

ĺisszefüggő nyilvĺíntaľtás vezetéséről
4.|.9. e||átjaaz cinkoľmányzatkulturális ĺiľökség védelmével kapcsolatos feladatait
4.l.10. előkészíti az önkormźnyzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabá-

|yozásźú, figyelemmel kíséri annak érvényesülését, gondoskodik az azok<ka| ĺjssze-
fiiggő nyilvantaľtás vezetéséről

4.I.||. előkészíti a kerület teriiletén létesíthető rendeltetések kĺĺrét és a reklĺímok elhelye-
zésére vonatkozó követelményeket meghatźlr ozó tinkoľmĺĺnyzati döntéseket

4.|.I2. előkészíti a polgĺĺľmester településképi bejelentési eljárással, településképi véle-
ményezéssel, valamint településképi kötelezéssel kapcsolatos állásfogla|ásźú
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4.I.13. előkészíti a kerületben közteľĹileten, illetve kĺizteriiletró| Iátsző módon elhelye-
zendó művészeti alkotásokkal kapcsolatos döntéseket

4.I.14. tésú. vesz a kerület településpolitikai, településfejlesztési, település üzemeletetési
és az ingatlanvagyon-gazďá|kodási progĺamjának elkészítésében, egyeztetésében,
továbbá az ágazati koncepciók kerületet érintő részeinek összehangolásában és vé-
leményezésében

4.2.15. aszervezeti egységet éľintő kozbeszerzésben kĺizreműkcidik és adatot szo|gá|tat
4.2.16. a szeÍvezeti egységben keletkezett szerzodések esetén előkészíti szakmai és a

p ér'z;ngyi telj esíté s igazoLást

4. 2. Vúrosfej lesztésí Iroda
4 .2. I . Települ é sfej le szté s i straté gia kido 1 gozás a, sza|<rlai felügyel ete

4.2.2. Településfejlesztési pľojektek előkészítése és szakmai képviselete (pl: EUB II,

Palotanegyed közlekedés és közterület fejlesztés, Józsefuarosi pályaudvaľ fejleszté-
se)

4.2,3 . P áIy źzatfi gyel és sel kap c so lato s feladatok el l átása
4.2.4. Páůyázatok előkészítése, pźtlyźzatírás, projektmenedzsment - szĺikség szerint

együttmfüödve a Hivatal más szeľvezeti egységeivel
4.2.5, Teleki téri piac fejlesztésének projektszintĺi szakmai felügyelete
4.2.6. Részvétel a furisztikai stľatégiai fej lesztések kidolgozásában
4.2.7. Rév 8 ZrL szak'lĺlai felügyelete azt$omaĺinduló pľojektek esetén
4.2.8. Részt vęsz ahivatalon belĺili területi és települési infoľmációs rendszerek kialakítá-

sában és szakmailag feltigye|i az ágazati részeket-együttműkĺidve a hivatal más
szerĺ ezeti e gysé geive l (téri nfoľmatika)

4.2.9. aszewezeti egységet érintő kozbeszęrzésben kĺizremúködik és adatot szo|gá|tat
4.f.10. a szervezeti egységen keletkezett szeľződésęk esetén elkészíti a szakmai és a

pénziigyi telj esítés igazolást

5. G AZD 
^LKODÁSI 

ticyoszľÁly
Azadottszakźryazathoztartoző feladatokat ĺisszefogó szervezęti egység, melynek iranyítoja és

vezetője az ugyoszttt|yvezető. Az iigyosztźiyvezető szewezí és ellenőrzi az igyosztály mun-
káját.
Általanos feladatköľe az ĺlnkormányzatívagyonnal va|ő gazdźikodás jogszabá|yoknak megfe-
lelő gyakoľlásának biztosítása, az ĺinkoľményzat részesedésével mfüödo gazdasáryi táĺsasá-
gokkal va|ő lrapcsolattartós, a tórsaságokfeletti tulajdonosi jogok gakorlásának végrehajtá-
sa.

5.1.
5.1.1. Kĺizteľület hasznźiatihozzájárulássokkal kapcsolatos feladatok eLlätása
5.l.2. Tarsashazi felújítási pá|yázatoŁkal kapcsolatos feladatok ellátása
5.1.3. Önkoľmányzati tulajdonosihozzźtjźrulásokkal kapcsolatos feladatok
5.|.4. Ingatlanvagyon nyilvĺĺntartás vezetése, kezelése
5.l.5. Iť1tůlźnas,helyi támogatással kapcsolatos ügyintézés
5.1.6. A vagyongazdálkodással megbízott gazďasági taľsaság feladat ellátásával

kapcsolatos szerződésének kezelése, a feladat ellátás ellenőrzése a szeruódés-
ben foglaltak, és a hatályosjogszabályi ľendelkezések alapjan

5.l.7. AJózsefvárosi Gazdálkodĺźsi KÓzpont Zrt. szám|źinak ellenőrzése, teljesítés-
igazo|ás elkészítése amegbízási szerzódésben foglďtak teljesiilése friggvényé-
ben
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5.1.8. A szewezeti egységen keletkęzett szerzódések esetén a teljesítés igazolás el-
készítése

5.1.9. Tulajdonosi jogkörbőleredő feladatok koordinálasa az ĺjnkoľmélnyzati fulajdo-
nű gazđasági társaságok tekintetében

5.1.10. A szervezęti egység feladatait éľintően kozbeszerzési eljarásokban és kĺizbe-
szeruési érték'haárt el nem érőbeszerzési eljĺárasokban való részvétel

5.l.11 . nzuj Teleki téľi piac iizlethelyiségeinek hasznosításávalkapcsolatos felada-
tok ellátása

5.|.|2. Corvin Sétany Progľam |ezźlrásáva| kapcsolatos feladatok koordinálása

5.2.

5.2.|. Az cjnkormźnyzatkizĺáľólagos tulajdonában álló gazdaságítĺĺĺsaságok vonat-
kozźsźtbarl afe|adat ellátás kĺirében szakmai támogatás biztosítása, abenlhźľ;á-
sokhoz kapcsolódó koordinációs tevékenység ellátása' a megvalósulás iizemel-
tetői szempontú nyomon követése

5.2.2. Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
5.2.3. Parkolóhely megvá|tással kapcsolatos feladatok ellát.ĺĺsa.
5.2.4. Közremiíkĺidés a forgalomtechnikai eljrĺrásokban.
5.2.5. Utca névtáblák cseréje, pótlása, t$akbeszerzésére, elhelyezéséľe vonatkozó

feladatok ellátása.
5.f.6. Z<ildfeltiletekkel, zöldterĹiletekkelkapcsolatos feladatok ellátása.
5.2.7. Hulladékgazdálkodĺással kapcsolatos feladatok e||źtása.
5.2.8. Közút nem közlekedési célú igénybevéte|éhez sziikséges tulajdonosi hozzájá-

rulással kapcsolatos feladatok e||átźsa.
5.2.9. onkoľmanyzat źita|kötött általános vagyon. és felelősségbiztosításra vonatko-

ző szerző dé sekkel ö s szefü ggő feladatok e||źŃasa.
5.2.10. A szervezeti egység feladatait érintően kozbeszeruési eljĺárásokban és közbe-

szerzésĺ értékhatźtrt el nem éróbeszerzési eljĺĺĺásokban való közremfüödés.
5 .2.| | . Egyéb váĺosiizemeltetéssel összeftiggő feladatok e||átása.
5,2.I2. ĺzUj Teleki téľi piac tizemeltetésébőleľedő fenntaľtói feladatok ellátasa.

ĺ. ľnľzÜGYI tiGYoSZTÁLY
Az ađoÍt szakágazathoztartoző ttibb irodát ĺlsszefogó szervezeti egység, melynek irányítója és
vezetoje az igyosztźiyvezető. Az ugyosztá|yvezetó szervezi és ęllenőrzi az igyosztźiy mun-
kájźLt, az igyosztáIyvezetónek koordinációs tevékenysége és feltigyeleti jogköre van a Költ-
ségvetési és PénzĹigyi Felügyeleti Irodą Szĺĺmviteli és Pénzĺigyi lroda, Adótigyi Iroda tekinte-
tében. A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatja a szakmai ügyosztályokat a kĺivetelések pénnrgyi
teljesítéséről.

6.l. Kökségvetésí ěs PénziigłÍ Felíigleleti lroda:
6.l.1. a helyi szabźt|yzat alapulvételével a keľületi költségvetési koncepcióhoz adat és

infoľmáció bekéľése, a bekiildĺjtt adat és infoľmációszolgá|tatźs szakmai felül-
vizsgźl|ata, koncepció tewezetösszeállításą testiileti előteľjesĺés elkészítése,

6.|.2. áÍneneti, ideiglenes gazdákodásról szóló rendelet-tervezete|készítése,
6.1.3. Fővaľosi onkoľmlínyzat és keľĹileti ĺinkoľmányzatokat osztottan megillető be.

vételek foľrásmegosztĺĺsi rend e|et-tervezet szakmai felülvizsgálata, Képviselő-
testtilet véleményezéséhez előterjesĺés és hatlírozat elkészítése, elfogadésźtt
kĺivetően hatĺĺridőben Fővĺĺľosi Önkormrĺnyzatnak a|latźrozatmegkĹildése,
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6.1.4. a helyi szabtiyzat alapulvételével a kĺizponti kciltségvetési támogatás igénylé-
se, a szoLgźitatott adatok ellenőrzése, keľületi szintű összesítése és továbbítása,
évente az Aht.-ban rogzitett időpontokban a költségvetési támogatások felül-
vizsgá|ata (lemondlĺs' pótigénylés) a kiadott szabźůyzatban foglaltak figyelembe-
vételével, analitikus nyilvantaľtásą

6.I.5. éves ktjltségvetési beszámoló elkészítéséhez a ktiltségvetési tamogatások keľĹi-

leti szintti elszámoltat ása, e|szérrlolása,
6,1.6. költségvetós tcľvczós clőkószítćsc a hclyi szabŕtlyzatban foglaltok alapulvételé-

vel,
6.I.7. intézmények k<iltségvetési tervezetének felülvizsgá|ata, javitása, Polgármesteri

Hivatal és az onkoľmanyzat költségvetési tewezetének elkészítése a Hivatal
belső szervezetinek k<izremfüĺjdésével,

6.1.8. keriileti kĺiltségvetési terv elkészítése (testiileti előterjesztés, rendelet-tervezet),
6.I.9. éves költségvetési ľendelet elfogadása után a KGR proglaÍIrmal a költségvetési

nyomtatványok kittiltése Hivatalra és onkormányzatra, azintézmények felé in-
tézkedés' kitöltött nyomtafuányok, jóvahagyott előirányzatok ellenőrzése, javi-
tása,

6.1.10. Polgáľmesteri Hivatal és az onkormźnyzatjóvĺáhagyott költségvetési előiľany-
zatainak szervezęti egységenként való ľészletes (kiemelt e|oirényzatonként és

ľovatonként) feldolgozása, szęÍvezeti egységek kiéľtesítése, aHivata| egységes
feldolgozása könyvelésľe tĺirténő átadása,

6.1.l1. kĺiltségvetési és végrehajtási rendelet többszöri módosítasĺĺnak elkészítése a he-
|yiszabáIyzatbanfoglaltakťrgyelembevételével,

6.I.|2.költségvetés módosító rendelet elfogadása utźtnaz érintett intézrnények és Hi-
vatal belső szervezeti egységeinek éľtesítése a módosításról, a jóváhagyott elői-
r źny zatol<ró l' valamint ktinyvel ésľe tĺiľténő źfiadźĺsa,

6.1.l3. kerületi és intézményenkénti - költségvetési szerkezeti bontásban-költségvetési
e|oir ány zatok anal itikus nyi lvántaľtás ą

6.1.14. kĺĺltségvetési szervek, gazdasági táľsaságok, Polgármesteri Hivatal jóvahagyott

költségvetési előirányzata aLapjźn a likviditási ütemteľv bekéľő elkészítése,
majd az adatszo|gá|tatás utĺĺn a keľĹileti szintű likviditási ütemterv elkészítése,
annak havonkénti keľiileti szinťu összesítése,

6.1.15. keriileti pénzmaradvány és költségvetési rendelet tervezet elkészítése, feldol-
gozásaiĺtézményenkéntaszabáIyzatbanfoglaltakfigyelembevételével,

6.1.16. keľületi torzsadattári nyilvlĺntaľtás (w-i előíľás), a|apítő okiratok, módosítások
bejelentése a Mák felé,

6.1.I7 . ktiltségvetési szervek bankszámlanyitásaival, megsztintetéseivel kapcsolatos
intézkedések, áťa kĺjľbe való bejelentés,

6.1.18.nemzetiségi önkoľmanyzatok kĺiltségvetési és átmenti gazdáIkodásáľól szóló
határ ozatainak, kö lts é gvetési koncepciój ának é s kö ltsé gvetési hatiíľo zatźnak e|-

lenőrzése. ,a nemzetiségi önkoľmźnyzatok elemi kĺiltségvetésének elkészítése,
a költségvetés módosítására vonatkozó hatźttozati javaslatok, jegyzők<inyvek
pénziigyi-költségvetési szempontból töľténő ellenőrzése, az írásbeli előteľj esz-
tések előzetes pénzügyi feđezet igazo|ása

6.I.I9. a nemzetiségi ĺinkormźnyzatok ktĺltségvetési beszámolóinak készítésével kap-
csolatos feladatok e|Lźúása,

6.|.20. nemzetiségi cinkormanyzatokjegyzőkĺinyveinek pénzĹigyi-kĺiltségvetési szem-
pontok szerinti ellenőľzése, az írásbe|i előterjesnések előzetes pénzügyi fede-
zetigazo|ása
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