
6.l .2l. nemzetiségi önkoľm źny zatok pá|y źnatinak benyúj tásáh oz, szov eges-szakmai
elszámolásához segítség nyúj tás, telj es könĺ péĺtzugyi feladatellátás,

6.I.22. a köznevelési törvényben meghatarozott KIR rendszerhez pénnigyi adatszol-
gźůtatźs teljesítése,

6.|.23. k<iltségvetési szervek részérę az önkormźnyzati támogatas leutalása szabźl|yzat
szeľint,

6.|.24. intézményi , féléves, éves szöveges beszĺĺmolók elkészítése előteľjesztés for-
m{f'étban,

6.l.25. a költségvetési szervek, gazdasági tźrsaságok gazdéikodásanak figyelemmel
kisérése, elemzések készítése, javaslatok készítése,

6.l.26. költségvetési szervek és gazđasági tarsaságok részéľe péĺuugyi, költségvetési
segítségnffitás,

6.|.27. nem ľendszeres juttatások és külső személyi jellegű juttatások, megbízásiszer-
ződések bérszámfejtése, elnyert páIyźzatokhoz kapcsolódó személyi jellegtĺ
juttatások szĺĺmfejtése, egyéb juttatĺások, vá|toző béľek számfejtése, egyeztetése
a számviteli nyilvantaľtásokkal, feladása a Mak felé. A kiÍizetésekĺől év végi
adőigazolások kiadása, j civedelem igazolások kiadása,

6.|.28. vezeto ńszérol átnthźzott hataskĺirben ellenjegyzési jogkör, valamint bankszám-
la feletti aláíľás jogosultság gyakorlása, vagy kiadmányozźs gyakorlása,

6.I.29.testĹileti-bizottsági előteľjesaések készítése, véleményezése péĺuugyi-
kĺiltségvetési szempontból,

6.l.30.szabźiyzatokkészítése,alĺľtua|izźiása.
6. 1 .3 1. hagyatéki pénzügyek intézése, köztemetés nyilvantart ása, uta|ása,
6.| .32. gondozási díj akkal kapcsolatos ügyintézés,
6.1.33.jóvĺĺhagyott költségvetési rendelet megküldése a kĺiltségvetési szerveknek és

gazđaságí tĺĺrsaságokn*, M elemi költségvetési bekéľő elkészítése,
6.|.34.adatszolgźitatásban,információszolgźt|tatásbankcizremúködés,
6.I.35.oNpcIt,ĺ és az ebr 42. renđszer folyamatos flgyelése'PénnigyiÜgyosztá|yra

vonatkozó adatszolgáltatás,
6.I.36.nemzetiségi önkormányzatok elemi költségvetésének ľögzítése a KGR ľend-

szerben,

6.I.37.költségvetés az ĺinkormźnyzat hivatalos honlapjĺán történő megielenítéséľől
gondoskodás,

6.l.38. kĺiltségvetési felĹigyeleti szervi támogatások analitikus nyilviíntaľtásának veze-
tése, egyeztetése a költségvetési szervek gazdaséryi vezetoive|, a számvitellel a
helyi szabályozásban foglaltak megfelelően,

6.|.39.a nemzetiségi önkoľmtnyzatok vonatkozásźtban az átmeneti gazdálkodásról
szó ló hataro zati j av aslat, költségveté si koncep ciő péĺlzligyi kö lt sé gvetés ré szét
képezó hatźrozati j avaslat,eredeti kĺiltségvetésről sző|ő hatáĺozati jav aslat és a
szźtmszakj melléklet elkészítése a nemzetiségi ĺlnkoľmźnyzatok elnĺikeivel
egyĹittmfüĺiđve,

6.|.40.nemzetiségi önkormanyzatok pérungyi-gazdasźryi feladataival kapcsolatos fe-
ladatok,

6.I.4I. ĺinkoľmányzati és Polgiĺrmesteľi Hivatďi gépkocsik üzemanyag nolTna e|szá-
molással kapcsolatos feladatok,

6.|.42. kiktildetési rendelvény alapjan végzetíelszámolások és annak ňgzítése a KIR
ľendszerben,

6.|.43. rendszeľes illetmények, személyi jellegrĺ megbízási díjas szerzőđések analitikus



nyilvántartásának vezetése, nem rendszeres és kiilső személyi juttatások nettó

összegét taľtalmazó analitikus kimutatások készítése,
6.|.44. cafeténakeľetében kifizetett juttatások KIR rendszerben torténő feladása
6.t.45.a kerékbilincseléssel és köZterület feliigyelettel kapcsolatos bankfoľgalmi ügy-

intézőí feladatok ę||źtása
6.I.46.a keľékbilincseléssel és kdztertilet feliigyelettel kapcsolatos bevételľe vonatko-

zó PEK anyagok és egyedi utalások elektronikus megkiildése a közteriilet felü-
gyclcti tigyosztálynak

6.l.47. a kerékbilincseléssel és kciĺertilet felügyelettel kapcsolatos megrendelések, kö-
telezettségvállalások nyilvántaľtása

6.I.48.a keľékbilincseléssel éS közteriilet folügyelettel kapcsolatos szźtrrl/rźk rögzítése,
utalványľendelet kiállítása

6,|.49.a kerékbilincseléssel és közteriilet felĹigyelettel eszkozeinek |e|tźrozásźtbanva-
ló ľészvétel

6.1.50. a kerékbilincseléssel és kđzteľiilet feliigyelettel kapcsolatos főkĺĺnyvek analitĹ
kákegyeztetése.

6.2. Szdmviteli és Pénziigłí lroda
6.2.|. a Polgáľmesteri Hivata|, az onkormanyzat és a nemzetiségi önkormányzatok

jogszabályielőíľásokszeńntiszĺĺmviteliľendjénekkialakítasa,
6.2.2. az onkormźnyzatszámviteli könywezetése (fokönyvi és analitikus), előzete-

sen kontíro zott bev ételek és kiadások ellenőrzése,
6.2.3. éves szĺĺmszaki költségvetési beszrímoló elkészítése, ĺinkormányzatvonatkozá-

sában a MAK felé,
6.2.4. havi, negyedéves, éves egyeztetések, év végi éľtékelések e|végzése,
6.2.5. kciltségvetési szervek havi, éves szźlmsza|<t beszámolóinak felülvízsgźl|ata, e|-

Ieĺótzése,j óvahagyasa a KGR rendszerben,
6.2.6. zárszámadás készítése,
6.2.7 . egyszenísített éves beszámoló elkészítése és kozzététe|e'
6.2.8. havi pénzforgalmi és negyedéves mérlegielentés készítése (onkormanyzat) a

MÁK felé,
6.2.9. beruhazási statisztikai jelentések készítése,
6.2.|0.1e\tźrozás, selejtezés megszeÍ\Iezése, bonyo|itása, targyi eszközök, készletek

analitikus nyilvántaľtásanak vezetése,
6.2.|I.átmeneti1egszabadpéĺueszkozöklekĺitése,
6.2.If. a Hivatal belső szervezeti egységeinek havonta nyújtott pénzfogalmi adatszol-

gáLtatás, il l' e gyedi i gények aLapj áĺ adatszol gáltatás,

6.2.|3.pénztrĺrosi feladatok ellátása az onkormźnyzat, a Polgármesteri Hivatal és a
nemzetiségiĺinkormányzatoktekintetében,vaĺutapéľlztárľalkapcsolatosfelada-
tok ellátása, bevételi utalványrendeletek és kontírlapok elkészÍtese,

6.2.I4.az önkoľmźnyzat és a Hivatal bérfeladásanak elkészítése,kontírozása, kĺitele-
zettsé gv á||al ás é s telj e síté s,

6 .2.l 5 . Hivatal i, önkoľmĺĺnyz ati, ťĺzetési szám|źk bank szerelése,
6.2.16. źńaďott péĺueszközök, tiĺmogatások analitikus nyilvĺíntartása, elsziímolások f,l-

gyelemmel kísérése,
6.2.17 . munkáltatói kĺilcstin (lakásépítési és vásárlási) nyilvánt arttsa,
6.2.|8.bejövő átutalasos szźmllźk. iktaüĺsą utalványľendelet elkészítése, pénzügyi ren-

dezése, kĺitelezettsé gvállallásho z tov ábbítźs,
6.2.19. szociálpolitikai segélyek nyilvántartása, utalása, a kapcsolódó kĺiltségvetési
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támogatások leigénylése,
6.2.20. helyi és fiatalhéľ:asok lakásépítési támogatás nyilvántartźsa és ügyintézése,
6.2.21. kapcsolattaľtás a könywizsgálókkal, bankszĺĺmlavezető hitelintézettel', iĺtéz-

ményekkel és egyéb szervezetekkel,
6.2.22. helyiség-lakás óvadék, béľleti jogviszony megváltas, közteľĹilet foglalás, egyéb

vevők,analitikusnyi|vźntartźtsa,szźtm|źnása,hátra|ékosokľólkimutataskészi-
tése az illetékes szewezeti egységek részére, kĺiltĺnbcjző fizetési felszólítások
küldése,

6.2.23. kĺiltségvetési fedezetek igazo|źsa, éľvényesítés,
6.2.24.pźiyźzatokbenyújtásahozadatszolgěL|tatőLs,
6.2.25. tźrsosztáIyok részére i11, a kciltségvetés tęrvezéséhez adatszolgáLtatás, szfüség

esetén közreműködés a kĺiltségvetés elkészítésében,
6.2.26.vęzeto részérőI átrúlźľott hatasköľben uta|vźnyozas, ellenjegyzés gyakoľlása,

telj esítések igazolása,
6.2.27. felhata|mazott személyek bankszźnrůa feletti a|áírás jogosultság gyakoľlása,

utalásoknál banki alźtkő'
6.2.28. táľsashlízaknak nyújtott felújítási tĺímogatások utalás előkészítése, visszatérí-

tendő tamogatás, kĺilcsön ĺyi|vźntartźtsa, igazo|ások kiadása. Hátralékosokról
kimutatás készítése a szew ezeti egységek részéte.

6.2.f9. Polgáľmesteri Hivatal a|kalmazoÍtjairészére kifizetett fizetéselőlegek analitikus
nyilvántartasą MÁK feladás készítése. Igazolások kiadása,

6.2.30. Corvin-Sétĺány Progľam, a Teleki téľi piac, aJőzsefvźlrosi EgészségĹigyi Szo1-
gálat komplex fejlesztése projektekkel kapcsolatos és az egyéb projektekkel
kapcsolatos pénzügyi feladatok eIlátása,

6.2.31. EU-s páIyźnatok elsziímolásával kapcsolatos feladatok, kapcsolattartás a
Rév8Zľt-ve|. A tervezett előirányzatok fe|használásanak analitikus nyilvántaľ-
tása,

6.2.32.Áfa 1ĺinkoľmźnyzatés Hivatala) és rehabilitĺĺciós (Hivata|)hozzájźmlás beval-
lásainak elkészítése. Pá|yázatokhoz szfüséges taľtozásokĺa vonatkozó igazo|á-
sok beszerzése,

6.2.33. negyedéves, féléves, hĺáľomnegyed éves és éves szĺĺveges tájékoztatás készítése
a Hivatali és az ĺjnkoľmányzati költségvetés teljesítéséľől,

6.2.34. negyedéves, feléves, haromnegyed éves és éves szźlmszaki tájékoztatás készí-
tése a Hivatal, az ĺinkoľmźnyzatí és a költségvetési szervek kcĺltségvetésének
teljesítéséľől,

6.2.35. Eu-s (MNP III és egyéb ) pźiyźnatok analitikus nyilvántaľtása, kapcsolódó
szerződések kötelezettség nyilvántaľtásba vétele, kapcsolódó szrĺmlák és egyéb
kifizetések iktatasą utalványľendelet és kontírlap elkészítése, a sziímlĺĺk és
kapcsolódó anyagok ellenőrzése,fők<inyvi könyvelése, a támogatások leigény-
lése illetve abban való kĺizremfüödés,

6.2.36. teľmészetbeni juttatások és ľepľezentácíős kiadások analitikus nyilvĺíntaľtása,
6.2.37. szerzóďések, ktitelezettségvállalások analitikus nyilvántaľtása,
6.2.38. e|ókźnyzatok kontíľozása, kĺinyvelése, egyeztetése
6.2.39. JGK ZÍt. bonyolításában végzett feladatokľa jővźhagyott e|őirányzatok fel-

hasznáiásźnak analitikus nyilvlíntaľtása, fókönyvi könyvelése, koordinźiása a
Kft-vel kötött szeľzőđésben meghatározott kereteken belül, önkoľmányzati va-
gyonnyilvĺĺntartás egyeztetése a vagyonkateszteľľel, lakás-helyiség analitikus
nyilvĺĺntaľtással,

6.2.40. Ct-Ecostat integrált ľendszerben törzsállomány kaľbant artása,



6.2.4I. bírságok, építési igazgatásik<jvetelések analitikus nyilvántartása,
6.2.42. bizottsági, testületi előterjesĺések készítése,
6.2.43. tźrgyévi nyitási és zérási könyvelési feladatok az onkormányzat esetében,

6.2.44.zárszźrnadáshoz, I. felévi és negyedéves beszámolóhoz tź.ůlrźľatok ĺisszeállíta-
S&r

6.2.45. analitikak vezetése, fokönyvi könyveléssel töľténő egyeztetése a számlarend-
ben me ghat ér ozotĺak szeľint,

6.2.46. ĺinkormányzat\loz tartoző állami hozzájáruIás szĺmla és munkáltatói kölcsĺin
alszćtrĺ:/la számviteli könywezetése,

6.2.47. éves szĺĺmszaki ktlltségvetési beszrímoló elkészítése a Hivatal vonatkozásában'
havi és negyedéves jelentések, besziĺmolók elkészítése,

6.2.48, nemzetiségi ĺjnkoľmanyzat beszámolóinak <isszeállítasa, a kĺitelező analitikus
nyilvántartások vezetése, főkĺinywel tĺĺĺténő egyeztetése,

6.2.49.nemzetiségi önkormĺĺnyzatok pénzforgalmi jelentés és negyedéves mérlegje-
lentés összeállítása a MAK felé'

6.2.50, nemzetiségi önkormĺĺnyzati bankok szerelése, nemzetiségi bankok éspéruttlrak
kontírozása, kĺinyvelése,

6.2.51, nemzetiségi önkormanyzatokbevallrísainak elkészítése, NAV felé megküldése,
ezze|. kapcsolatos egyéb kĺinyvelési, utalási tétetek iktatása, kontírozása, köny-
velése a Ct-Ecostat ľendszerben,

6.2.52. Teleki téri piac bevételi szálĺiaelőállítása,
6.2.53. ľészvétel az éves szźlmsza|<t költségvetési beszámoló elkészítésében a Hivatal

vonatkozásában,
6.2.54. analitikus nyilvántartások egyeztetése a főkönywel, tételek ľendezése a Ct-

Ecostat rendszerben,
6.2.55. taľtásdíjjal kapcsolatos feladatok e||átźsa,
6.2,56. kapcsolattaľtás a számlavezetó bank helpdesk osztĺĺlyával ill. szá||itői paľtne.

ľekkel, e gyenle gközlő levelekkel kapcsolato s feladatok ellátasa,

6.2.57. befejezett beruhazások aktiválásával kapcsolatos feladatok ellátása,

6.2.58. vevőszámlĺĺk kiállítása, magáncé|ű vezetékes telefonhaszná|at tovźlbbszámlá-
zása,nyi|vźlĺtartása,

6.2.59. kapcsolattaľtás iigyfelekkel, hivatali szewezeti egységekkel, ĺinkoľmányzat in-
tézĺnényeivel,',

6.2.60. Polgĺírmesteri Hivatalkötelezettségvállalás analitikus nyilvrĺntartás vezetése,

6.2.6|. önkoľmĺĺnyzatnevében kötelezettséget vállalókról féléves beszámoló készítése
a Polgármesteľ és aJegyzó feLé,

6.2.62. Polglármesteri Hivatal bejövő számlák és egyéb kifizetések előkészítése, utal-
ványrendelet, kontírlap elkészítése,

6.2.63.nettó5MFtfelettiönkoľmanyzatíszerződésekközzététe|e,
6.2.64. résnéte| az éves szźłrlszakj kĺiltségvetési beszĺĺmoló elkészítésében az ĺjnkoľ-

mźny zat vonatko zás ában,
6.2.65. trírgyi eszkoz és kisértékű targyí eszkoz beľuhazással ill. felújítással kapcsola-

tos számlák feldolgozása atfugyi eszkoz modulban: szźmiźk kötelezettségvál-
laláshoz kapcsolása, eszkozok bevételezése, pénzigy felé tĺirténő feladása,

kontírozása, aktiválás átvezetése, értékcsökkenés elszĺĺmolása, fiők<inyv felé
feladása negyedévente. Készletmodul és targyi eszkoz modul töľzsállomiínyok
karbantaľtása,

6.2.66. ĺinkormanyzat esetében a bejövő szźm|źk és egyéb kifizetések előkészítése,
utalványrendelet, kontírlap elkészítésę,
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6.2.67. helyi adók kontírozása, fükcĺnyvi könyvelése, kapcsolódó állomĺínyok könyve-
Iése, egyeztetése,

6 .2.68 . nettó finan szir ozźls könyvel é se, e gy eztetése
6.2.69. egyéb pénnétrosi feladatok ellátása
6.2.70.kerékbi1inccsel, kĺizteriĺlet felügyeleti feladatokhoz kapcsolódó kihelyezett

péruán feladatok ellátása
6.f.7|.kęľékbilinccse1, kĺĺzteľület felügyeleti feladatokhoz kapcsolódó ellátmány-

előleg kiťlzetése, ol szĺímo ltatĺís a, nyilvóntartrís a
6.2.72. keľékbilinccsel, kcizteľiilet felügyeleti feladatokhoz kapcsolódó szigoru szźtm-

adású nyomtatványok nyilvántaľtása, kiadasa, kezelése és elsziímolása
6.2.73. kerékbilincs és köĺeľiileti feladatokhoz kapcsolódó készpétw bevételek keze-

1ése

6.2.7 4. kerékbilinccsel kapcsolatos szám|źzási feladatok
6 .2.7 5 . behaj tást keze|o pro gĺamban engedélyek r o gzítése
6.2.7 6. Ct-EC o S TAT rendsze r péĺlztén modul kezelése
6.2.77. a kęrékbilincseléssel és köZteriilet feltigyelettel kapcsolatos ftĺkönyvek analitĹ

kál< egyeztetése.

6.3, Adóiiglí Iroda
6.3.|. idegenben kimutatott, adók módjara behajtandó köztaľtozások (ki5zigazgatási

bírság, pénzbírság, helyszíni bíľság, igazgatási szolgáltatĺĺsi díj, hulladékgazdá|-
kodási díj)' saját szabźiysértési határozatokban kimutatott taľtozások, gyermek-
taľtásdíj behajtása, fizetési felszólítás kiküldése, a behajtási eľedmény visszaje-
lentése, oNKADo progľamban rtigzítése, ťrzetések folyamatos ellenőrzése,
munkabérek, jaľandóságok és egyéb követelések letiltása;

6.3.2.helyszirubehajtás, foglalási jegyzőkönyv (ingóvégrehajtas végzése és a lefoglalt
ingóságok énékesítése (aľveľés) _ ĺinálló bírósági végľehajtó szeruodés szerinti
megkeľesése),

6.3.3.szabálysértési hatóság tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátása (lefoglalt,
illetve elkobzott dolgok nyilvĺĺntart źsa, őrzése, megseÍnmisítése stb.),

6.3.4.adő-és éĺtékbizonyítvźny kiállítása (ingatlan éľtékbecslések készítése), helyszíni
szemle lefolytatása

6.3 .5 .ĺlsszehasonl ftő értékadat megkéľése Nemzeti Adó. és Vĺímhivataltól
6.3.6. adóbevallások alapján az ađő kivetése (előíľása) és felülvizsgálata (építmény-,

és telekadó, magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában), kivető, törlő
és mentességet megál|apítő határozatok elkészítése, j ogerősítése

6.3.7.épitmény-, és telekadó' magźnszemélyek kommunális adója oNKADo prog-
ramban töľténő rcgzítése (feladatból adódó)

6.3.8. idegenfoľgalmi adó bevallások feldolgozása, abeťĺzetések nyilvántartása
6.3.9. folyószém|źk (szám|aegyenlegek) kibocsátasával kapcsolatos munkálatok elvég-

zése
6.3.10. méltanyossági e|jźrások lefolyatása, a kedvezmények elbírálását kĺivetően ha-

tźrozat készítése, jogerősítése (az engedé|yezett részletťtzetés teljesítésének fo-
lyamatos ellenőrzése' nem teljesítés esetén behajtási cselekmény foganatosítása)

6.3.ll.atu1fizetési kéľelmek figyelemmelkísérése, adőző kérelmére azok visszautalás-
ľa töľténő előkészítése

6.3.I2.kłjmyezettanulmanyi e|jarasok lefolytatása adókedvezmény, helyi adó mé|tá-
nyosság esetén,

6.3.13.helyi adóban félévente behajtási cselekmények foganatosítása (fizetési felszólí-
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tás küldése hátľalékos lista alapjan, munkabérből letiltás kezdeményezése, bank-
számIźtr a inkas szó kibo c sátlís)

6.3.14. hátralékos ügyekben _ szfüség szerint _ az iratok előkészítése és továbbítása
önálló bíľósági végrehajtóknak, felszámolási eljaľás alatt lévő tigyekben követe-
lés felszámoló felé tĺirténő bejelentése

6.3. 1 5.adóellenőrzések lefolytatása
6.3.|6 gépjárműadó, telekadó és építményadó, magánszemélyek kommunális adója

hatźrozat mintak megszerkesztése az oNKADo program szövegszerkesztőj e se-
gítségével (feladatvég zéshez kapcsolódó)

6.3.I7.adoigazolások kiadása (szerencsejáték engedé|yhez, ingatlan vásźt|áshoz' pá-
lyazatokho z, Iakésv ásáľláshoz, stb. )

6.3.18.adóigazo|ás kiadása bírósági eljĺĺrás személyes ktiltségmentesség, illetve
il leték-felj e gyzé si j o g engedéIy ezése irĺínti kérelemhez
6.3 .I9.ana|itikai és kĺinyvelési napló készítése
6. 3 .20. elévüIt adőhźItÍ alékok törlése
6.3.2|.I00 Ft alatti tételek rendezése
6.3.22'oNKADo pľogľam-módosítás ainak áw ezetése (verzió betöltés)
6.3.23. gépjáľmiĺadó, építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó, bírság, késedelmi
pótlék beszedési szźrriźi<rabeérkezett péĺufotga|om lekĺinyvelése, idegenben
kimutatott taľtozasok befizetéseinek lekĺinyvelése, illeték szálĺiárabeérkezett

péĺufor ga|om l ekcinyvel ése, tovább utalás a
6.3.24. a nem azonosítható befizetések átfutó nyilvántaľtasba helyezése, az ismeretlen

tételek rendezése, ľendeltetési helyére töľténő továbbítása, átfutó-napló vezetése

6.3.25. adóbevételek utalása az ĺinkormányzati költségvetési szźm|źtra
6.3.26. az évkozi változasok adónemenként (visszautalás, visszatérítés, törlés) tĺiľténő
lekönyvelése

6.3.27. az adőhátra|ékosokľól, előírásokľól, befizetésekľől adónemenkénti
megbontasban félévenk ént zártsi osszesítő készítése
6.3.28. zźrási feladatok: havonkénti zár|ati összesítő, negyedévenként infoľmációs
j elentés, félévenként eľedmény-kimutatás készítése
6.3.29. a lvĺ.Á.r. fltalkért listfü hataľidőben tclrténő továbbítása
6.3.30. kiadási napló vezetése
6.3 .3 I . kivonatok, bizonylatok or zése, selej tezése
6.3.32.tulfizetésekutalásaamegfelelőszám|źrahatétrozata|apjźn
6.3 .33 . KekKH adavá|tozźs feldolgozás a és ňgzítése, az adatlapok folyamatos

feldolgozása, az évkozi változások źúvezetése, előíró és törlő határozatok
készítése, mozgáskoľ|átozoÍIak mentességére vonatkozőhatźlrozatok készítése

(gépj árműadó vonatkozásában)
6.3.34. gépjármťiađó, hátľalékos adózók behajtísi eljárás megindításanak

kezdeményezése (fizetési felszólítás küldése hátralékos lista alapján, munkabérből
letittás kezdeményezése, bankszźlmláta inkasszó kibocsátas) gépjáľmtĺ forga-
lomból történő kivonása, végrehajtási jog töľzskĺinyvbe tĺjľténő bejegyzése

6.3.3 5. oNKADo program-módosításain ak źúvezetése (verzió betöltés),
6.3.36. önkoľmányzati adóhatóság által ľendszeresített foľmanyomtatványok
előkészítése)
6.3.37. havonta oNKADo programból adóslista készítése, helyben szokásos módon
történő kozzététe|e
6.3.38. ęgyes adónemek megszĹĺnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
kampanyfeladatok elvégzése és a fokozott behajtís időszakában helyszíni
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végrehaj tási fęladatok ellátása
6.3 .39 . tigyfélfo gadás
6.3 .40. desztilláló-berendezés fu laj donj o gával kapcsolatos adófeladatok ellátása

Contľolling ľefeľens
6.4.|. azuta|vźnyoztssa|' kĺĺtelezettségvállalássalösszefüggő kontrolling feladatok ellátása
6.4.2. a Polgáľmesteri Hivata|, az tnkoľmanyzat és a Józsefuaľosi nemzetiségi ĺinkormany-

zatok belső kontrollrendszerének mfüödtetésével kapcsolatos feladatok koordinálása
és részfeladatok ellátásában kĺjzremfüödés

6.4.3. a kĹilső és belső ellenőľzéssel kapcsolatos egyedi jegyzói utasítások elkészítésének és
vé gľehaj tas ának ko ord ináIźsa

6.4.4. ellenőrzési nyomvonalak elkészítésének, aktua|izá|ásrínak koordinálása
6.4.5. a Polgármesteri Hivata|, az onkoľmanyzat és a nemzetiségi önkoľmźnyzatok kocká-

zatkezelési rendszerének az irźnyítása és működtetése
6.4.6. a banki utalás folyamatłíbaÍI az utalás összegszerűségének, a hatályos utasítás szeľint

kijelĺiltek áůtal.i a|áírásának, a terhelendő bankszámlaszámnak, a jogosult bankszĺímla-
szźtmának,esetlegesenapá|yázatizarađéko|ásmegléténekellenőrzése

6.4.7. aPérungyi Ügyoszályt éńntő szabźilyzatok valamint, azigyrend és munkaköri leírá-
sok elké szítéséb en, akíln|izáĺásában val ó részvétel

6.4.8. aPérzngyi Ügyosztálý érintő ellenőrzésekkel kapcsolatos intézkedési terv előkészíté-
sében, végrehajtásában való közľemfü<idés

6.4.9. az intézkeđési terv végrehajtásról szóló jelentés elkésztése a jegyző és az ellenotzést
végzo szerv felé

6.4.10. aPérzťlgyi Ügyosztály éľintő jogszabályvá|tozások frgyelemmel kísérése

7. HATósÁcr ÜcyoSZTÁLY
Az lJlgyosztźiy jegyzői hatósági _ kivételesen önkoľmźnyzati hatósági - hatáskörben eljaró
szewezeti egység. Feladatait hlĺľom irodaľa tagoltan végzi
_ jegyzłĺi kereskedelmi hatósági, jegyzói ktiľnyezetvédelmi, jegyzői állatvédelmi, jegyzői
birtokvédelmi, a fakivágási ügyekben <inkoľmányzati hatősági jogkdľben
- jegyzői hagyatéki hatáskĺirben, illetve anyakĺinywezętői feladatokat Lát e|,
- jegyzői építésiigyi hatósági feladatokat lát el.

7. I. Épí.tés iigli lľoda
Első fokú építésügyi hatósági jogkörök gyakorlása, illeték megá||apítźtsa. Első fokú általrínos
építésiigyi hatóságként jźtr e|, dĺjntéseit az ETDR utjźnhozzameg:
7.I.1. építésiengedélyezési'
7.|.2. összevont engedélyezési
7.|.3. fennmaľadási engedélyezésí
7.I.4. használatbavételi engedélyezési
7.l.5. bontásiengedélyezési
7.|.6. engedély hatá|yánakmeghosszabbítása iľánti engedélyezési
7.1.7. jogutódlás tudomásulvételi
7.l.8. haszná|atbavételi tudomásulvételi
7.I.9. országos építési kĺivetelményektől való eltérés engedélyezési
7.|.10. kötelezési
7.|.I|. végľehajtási
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7.I.I2. szakhatósági,
7.1.I3. veszéIyhe|yzet esetén szükségessévźiő építési tevékenység tudomásulvételi

eljarásokban,
7.l.14. jogszabźiyokban meghattrozott esetben és módon építésügyi hatósági szo|gźitatást

nyujt.
7.|.l5. kérelemľe, vagy az ingatlan-nyilvantaľtást vezető első fokú ingatlanügyi hatóság hi-

vatalból folyatott eljarás esetén az oÉNy-ből megismerhető ađat, tény, állapot'
vagy helyszíni szemle a\apjan a tclkcn mcglćvő ópítmóny vagy <inólló rendeltetési
egység jogszerűségéľe vonatkoző adat, tény igazo|źsa céIjábőI az Etv. 3a.$ (5) be-
kezdése elepjĺĺn hatósági bizonyitvźný állít ki

Első fokú építésügyi hatóságként _azengeđé|yezési eljaĺással ĺisszeftiggésben -jogosult az
építési tevékenység jogszenĺségének ellenőľzéséľe.

7.I.16.Engedé1yezési ügyekkel ĺisszefüggo e||en&zési és kötelezési eljaľások, az építési
munka végzésének helyszíni ellenőrzése, hatósági ellenőľzések folytatása

7.1.|7.Engedélytől eltérően épített építmény fennmaľadásanak engedé|yezésękor építési
bírságot szab ki

7.1.18. jogszabá|yban meghatározotĹesetekben és módon elrendelheti a telek bekerítését, to-
vábbá az engedé|y nélküli építményhasznźiat megsziintetését

7.l.I9.El kell rendelniejogszenĺtlen vagy szakszeríit|en építési tevékenység esetében az
építési tevékenység-végzésének megsziintetését, vagy a20|3.januláľ 1-je előtt indult,
folyamatban lévő eljaľások esetén a jogerős és végĺehajtható építési engedélynek és a
hozzátartozó, jóviĺhagyott engedélyezési terveknek megfelelő állapot kialakítását.

7,I.20. a}}I3.januar l-je előtt indult, folyamatban lévő eljárások esetén szabályossá tételi
kĺjtelezettség nem teljesítése esetén haladéktalanul intézkedik a bontásról.

7.t.zI. A végrehajtható kötelezettséget - annak nem teljesítése miatt a kĺjtelezett terhéľe ha-
tósági úton, a felmerülő kĺiltségeket megelőlegezve - maga végeztetheti el, a kĺiltsé-
gek erejéig, azok megtéľítéséig az érlntett ingatlanľa jelzálogjogot jegyeztethetbe az
ingatlan-nyilvĺĺntaľtĺĺsba. A munkálatok triréséľe kdtelezheti azt, aki akadźiyozza az
elrendelt munkálatok elvégzését.

7.|.22.Intézkedik a jogerős, és végrehajtható kĺjtelezettségek teljesítés elmaradása esetén a
Ket, ÉTv és a |9312009. (IX.15.) Koľm. rendelet szeľinti végrehajtásra,

7 .1 .23 . Megá||apítźts, illetve a jővźhagyĺĺs előtt véleménye zi az i||etékességi teľületén a helyi
építési szabá|yzatot és a telepiilésręndezési terveket.

7.l.24. A helyi rendelet, a KT és abízottsági előteľjesztések előkészitése

Egy éb hatósági feladatok :

7.|.zs.Vezeti a jogszabá|yban meghatfuozott építésügyi hatósági nyilvántaľtásokat (kivéve
a település rendezési nyilvríntaľtást)

7.|.26. Építésügyi szakhatóságként mfüödik közľe más hatóságok engedélyezési Ĺigyeiben.

7.|.27. azęnés tĺĺncos rendezvények mfüödésének biztonságosabbá tételéről szóló koľmany-
ľendelet szerint általĺĺnos építésügyi szakhatósági elj árást folytat.

7.t.28. külfrldi állampolgláľok ingatlan szerzésével kapcsolatos nyilatkozatok előkészítése
7.T.29, aszervezeti egységet éľintő kozbeszerzésben közľemfüödik és adatot szoIgáltat
7 .t.30. szakhatóságként j ar telekalakítási engedély ezési eIjárás esetén
7 .I.3|. utcanéwáltozások, hźzszámľendezés, címigazolás

J e gy ző fel adatköréb e tarto ző feladat :
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7 . | .32. ko ztftkezelói igazgatás i j el le grĺ feladatok e||átźsa

7.2. Igazgatósi Iroda
7.2.I. kereskedelmi tevékenység végzéséhez mfüĺjdési engedély kiadása, bejelentések

nyilvĺĺntaľtásba vétele, nyilvántaľtások vezetése, hatósági ellenőrzések lefolytatása
7.2.2. az ipari, szo|gáItatő tevékenység végzéséhez, va|atlint a kĺimyezetre és egészségre

veszélyos anyagok és kószítmónyok ľaktározásĺíĺa használt telepro telepengedélyek
kiadása, bejelentéseknyi|váĺtarÍźtsba vétele, hatósági ellenőrzések lefolytatasa

7.2.3. a nem tizleti célri kĺiztisségi, szabađidős szálláshelyek nyilvántartásba vétele
7.2.4. iizleti célrű szá||áshelyek engedé|yezése, bejelentések nyilvlíntaľtásba vétele, ellenőr-

zések lefolytatasa
7.2.5. közéľdekú kérelmekkel, panaszokkal, bejelentésekkel kapcsolatos eljaĺás
7.2.6. piacok, vlísárok és bevásĺĺľlóközpontok engedélyezése, nyilvántaľtásba vétele, elle-

nőrzése, vásárcsamokok hatósági nyilvántaľĺásba vétele, ellenőrzése
7.2.7. állattaľtássa|, á||atvéďelemmel kapcsolatos jegyzői hatósági hatáskĺirök gyakorlása
7.2.8. Józsefuĺĺľosi Aľanykoszorú szakmai kitĹintetés odaítélésének előkészítő feladatai
7 .2.9. a szervezeti egységet érintő kozbeszerzésben ktizreműkĺidik és adatot szo|gá|tat
7.2.|0. tinkormányzati tllajdonú közteľületen jĺĺľda létesítésének, átépítésének engedéIyezé-

se
7 .2.| |. taľsashlízak nyilvántaľtása
7 .2.I2. zenés, táncos rendezvények engedélyezése, ellenőrzése
7.2.l3. az iroďa tevékenységét érintő ĺigykcirben beadványok kivizsgálěsa,hatósági eljárások

lefolytatása
7 .2.| 4. biľtokvédęlmi Íigyek elbírálasa
7 .2.I 5 . a ta|á|t dologgal kapcsolatos tigyintézés ellátása
7.2.16. a helyi ľendelet, a képviselő-testĺileti és a bizottsági előteľjesztések előkészítése
7.2.l7. jegyző tźrsashźľak tĺĺrvényességi feltigyeletével kapcsolatos feladatok ellátása

Első fokú kĺjrnyezetvédelmi (szak)hatóságként:

7.2.l8. ktĺzľemÍiködik és eljáľ más hatóságok engedélyezési iigyeiben
7.2.|9. eljar zaj- és panasz tigyekben
7 .2.20 . zaj hatźlr értéket áI|apít me g, zaj - és r ezgésbír ságot szabhat ki
7.2.2l.hozzé$źru|źtst adhat akorlźńozás alá eső kivitelezési munka végzéséhez
7.2.22. szakhatóságként mfütidik k<jzľe más hatóságok engedé|yezési Ĺigyeiben
7.2.23. aszervezeti egységet éľintő közbeszerzésben közremfüĺjdik és adatot szo|gá|tat
7.2.24. e||átja a nem közterületi ingatlanon elhagyott hulladék e|száIlításźxal és ártalmat|aní-

tasával kapcsolato s jegyziĺi hatósági feladatokat
7.2.25. ellátja afák, és fás szárú növények védelmével kapcsolatos hatósági feladatokat
7.2.26. e||átja a paľlagfiĺ elleni közérdelnĺ védekezés j egyzói hatósági feladatait
7 .f .27 . v ízgazdá|kodási feladatok ellátása.

7.3. Anyakänyvi Iroda
7.3.I A tĺirvényben meghatĺĺrozottak szerint adatokat rogzitaz elektronikus anyakĺinyvi

nyilvríntartásban, |<láI|ítja az anyakĺinyvi okiratot, teljesíti azadatszo|gáltatásokat, ha-
taridĺJ nélktil órzi az illetékességi teľtiletén tĺjľtént anyakönyvi eseményekęt taľtaĺma-
ző papír alapú anyakĺinyveket és betiĺrendes névmutatókat. Közremfüödik ahźaas-
ság megkötésében, valamint abejegyzett élettáľsi kapcsolat létesítésében. Dönt a há-
zassági néwiselési foľma iranti kérelemĺől. Az adatok bejegyzésre iranyuló e|jarás-
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ban teljesítettbejegyzését követően okiľatot állít ki.

7.3.2 Hivatalból anyakönyvezni aMagyarorszźlgontöľtént születést és halálesetet, ha beje-
lentésľe kötelezett nincs, vagy akötelezett a bejelentést elmulasztotta.

7.3.3 Aze|ottetettapai elismerő nyi|atkozatotazapai elismerő ĺyilatkozatoknyilvantaľta-
sában rogzíti, az aIáírtpé|ďarryźú megkĹildi a születést nyilvantaľtó anyakd,nyvvezeto-
nek, illetve ahazai anyakonyvezéstvégzó hatóságnak. A megsziiletett gyermekre tett
apai elismerő nyilatkozat teljes hatá|ya esetén a rögzítéssel egyidejűlegaz adatokat
az elektronikus anyakĺinyvbe is bejegyzi.

7.3.4 A hĺŁasságkĺitési szándék bejelentéséről és a bejegyzett é|ettáĺsi kapcsolat létesítésé-
rőI jegyzokönyvet vesz fel. Ahźzassétgkdtés és abejegyzett élettaĺsi kapcsolat létesĹ
tésének időpontját a hazasulókkal, illetve felekkel folýatott egyeztetést kĺivetően hĺzi
ki.

7 .3.5 A|áírJa ahźzastársakkal, illetve felekkel, a tanúkkal, továbbá a tolmáccsal együtt a
hlázasságkötési, illetve bejegyzett élettaľsi kapcsolat létesítéséľől szóló lapot.

7.3.6 Közremiiködik a hĺŁasságkötés, illetve bejegyzett élettáľsi kapcsolat hivatali helyisé-
gen kívĹili létesítésénél.

7.3.7 Hazasságkĺitésnél, bejegyzett élettĺáľsi kapcsolat létesítésénél tĺlrténő közremfüĺĺdést
megtagadja,ha ahźnasságkötésnek,bejegyzett élettĺáľsi kapcsolat létesítésének aka-
dálya van.

7.3.8 SzĹiletés anyakönyvezésekoľ a szĹilők születési és hlŁassági anyakönyvi bejegyzésé-
nekaz elektronikus anyakönyvbe töľténő bejegyzése éľdekében megkeľesi a születést
ésházasságkĺités nyilvántartő anyakĺinywezetőtvagy ahazai anyakönyvezést végzo
hatóságot. 20|0. évi I. tv. 57lA. $ (1)

7.3.9 Ahźzasságkötési szźndék, illetve abejegyzett élettláľsi kapcsolat létesítése irrĺnti
szĺíndék bejelentésékor az érintett személyek születési anyakönyvi bejegyzésénekaz
elektronikus anyak<ĺnyvbe töľténő bejegyzése érdekében megkeresi a sziiletést nyil-
vrĺntaľtó anyakönyw ezetőt v agy a hazai arry akĺinyvezést v égzo hatóságot.

7 .3.|o A haláleset bejegyzése esetén az e|ha|tsziiletési anyakönyvi bejegyzésben szereplő
adatainak az elektľonikus anyakĺinyvbe tiiľténő bejegyzése érđekében megkeresi a
születést nyilvantaľtó anyakönywezetőtvagy a hazai anyakiłnyvezést végzo hatósá-
got.

7 .3.l| Ha az elhaltnak halálakoľ htzassága vagy bejegyzett é|ettźtrsi kapcsolata źilt fenn, az
elhalt hźzassági vagy bejegyzett éIettársi anyakönyvi bejegyzésben szereplo adatu-
nakaz elektronikus anyakĺinyvbe töľténő bejegyzése éľdekében megkeresi ahźnas-
ságot vagy abejegyzett élettáľsi kapcsolatot nyilvántaľtó anyakönywezeti5tvagy a
hazai arry akönyvezést v é gző ható ságot.

7.3.|2 Az e|ha|tházastársavagy bejegyzett é|ettźlrsa születési anyakönyvi bejegyzésében
szereplő adatainak az elektľonikus anyakönyvbe történő bejegyzése érdekében meg-



keresi a születést nyi|vántartó anyakönywezetotvagy ahazai arryakonyvezéstvégző
hatóságot. 2010. évi I. tv. 58/A. $ (3)

7 .3.|3 A törvényben meghatĺĺrozott kötelező ađattovábbítást végez, az ar.ra jogosult részére
adatigénylés alapjan adattovábbítźst végez, vagy az aĺryakonyvvezeto az arua jogo-
sult kéľelméľe hatósági bizonyitvanyt állĺt ki.

7.3.|4 A statisztikźtőI szőIő törvényben megfiatározott adatgnĺjtéssel kapcsolatos feladatai
teljesítése céljából az anyakönyvi eljarás sorĺín keze|i anépmozga|mi adatszo|gá|ta-
tás körébe tartoző adatokat.

7.3.|5 Az elektľonikus anyakĺinyvben kezeLt adatok teljes kĺirét közvetlen hozzáférésse|
jogosultátvenni,továbbáakizźrőIagapapíra|apúanyakönyvbennyilvántarlottada-
tot, valamint az anyakonyvi alapiratot j ogosult megtekinteni.

7.3.16 Értesíti a gyźrrlhatőságot, ha a gyeľmek sziiletését az apa adatainélkĹil artyakonyvez-
ték' az apa adatait adattovábbítás teljesítése után jegyzi be a születési anyaktinyvbe,
ha a gyermeket ismeľetlen szülőktő| szźlrmazo ta|á|t gyermeknek kell tekinteni, vagy
kiskoru személy köt házasságot.

7.3.|7 Más anyakönyvvezető, idegenľendészeti hatóság, külképviselet, és a KEKKH éľtesĹ
tése a tcĺľvényben meghatźlrozott esetekben.

7.3.l8 Az anyakönyvből a|<lzálrő|ag papír alapú anyakönyvben nyilvántartott adat, valamint
az a|apfuat tekintetében az arua jogosult tekintetében engedélyezi a betekintést,részé-
re adatigénylés alapjĺín adattovábbítást végez' kérelemľe hatósági bízonyítvźn>Ą á||ít
ki' az érintetett az információs önľendelkezési jogról és az informěpiőszabadságról
szóló törvény szerint tájékoztatja személyes adatainak kezeléséről.

7.3.l9 Az e|haltmagyaÍ állampolgar szemé|yazonosság igazolására alkalmas hatósági iga-
zolvźnyát és személyi azonosítót és lakcímetigazo|ő hatósági igazo|vźnyźttérvénýe-
leníti, majd a szemé|yazonosítasľa alkalmas okmányokkal egyiitt továbbítja aha|źi-
eset helye szerint illetékes megyei (fováľosi) koľmĺĺnyhivata| jarási hivatalának.

7.3.20 Aze|ha|t úti okmlányában lévő éľvényes magyaľ vizl:rĺra, illetve atartőzkodási jogo-
sultságľavonatkozó bejegyzéstkovetően azanyakonyvi folyószám felttintetésével
,,érvénytelen', bejegyzést tesz, és a külft'ldi hatóságok á|ta|kiá||ított okmrĺnyokat a
bej elentőnek visszaadj a.

7.3.2| Az újszülött szemé|yazonosító igazo|vźnyának kiadása érdekében az újszülött arc-
képét a szeméIyazonosító igazo|vćný kiállító hatóság tészére, a törvényes képvise-
lők nevét a személyi azonosítót kiállító hatóság részéte megküldi.

7.3.22 Az 1980. december 3l-igvezetett anyaktinyvbenta|á|hatő bejegyzés |ezétrásárő| a
bejegyzés folyószámĺának és az anyakönyv azonosító adatainak továbbításáva| azi|-
letékes levéltlíľat éľtesíti.

7.3.23 A magyar állampolgaľság megállapítása céljából megkeresi az á||ampolgarsági
tigyekben eLjarő szervet.
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7.3.24 A magyar állampolgaľság megszerzéséve| kapcsolatos adatszolgáItatást az éilampol-
gáľsági eskü vagy fogadalom letételéről más anyakönyvvezetőnek, a polgárok sze-
mélyi adataités lakcímét nyilvĺántartó hatóságnak, az idegenrendészeti, a menekült-
ügyi hatóságnak, valamint a Központi Statisztikai Hivatalnak.

7.3.25. A kiadmanyozás' a kiadmiĺnyozás és az alétírás rendjéľől sző|ő 10/2013. (I0.2I.) sz.
jcgyzoi utasítás II. tć,sz C.) pontja szerint, az anyď<önyvi eljĺíľással összofüggő jogy-
zői dtintéseket, intézkedéseket kiadmányozás keretében a hatósági ügyekéĺ felelős
aljegyzíĺ gyakorolja.

7.3.26. a helyi rendelet, a KT és abizottsági előterjesĺések előkészítése'

7.3.27. szakmai tájékoztatők készítése, kapcsolattartás,kőrhźnakkal, klinikákkal

7.3.28. Az elektronikus anyakĺĺnyvi rendszeren keresztiil igényelhető, k<izpontilag előállított
anyakönyvi nyomtatvĺĺnyok, valamint a biĺonsági tintával töltött íróeszkoz igénylése
és kezelése, továbbá az elektľonikus anyakönyvi rendszer haszná|atźłloz szükséges
hozzáférési jogosultságok és afelhasznźtLói kaľtyák igénylése és kezelése

7.3.29.a selejtezhető okmlĺnyok (hibás adatta| kitöltött, továbbá a megszemélyesítés során
megséľĹilt anyakönyvi kivonatok) selejtezése, a se|ejtezés végrehajtásźůlozbizottság
felállítása, a megseÍIrmisítésről j egyzőkönyv készítése.

7.3.30. a keľĹilet címnyilvantartásáva| kapcsolatos feladatok e||źúása' a 14 éven aluli érintett és

az egészségĹigyi okból tcĺrténő akadá|yoztatasa esetén a polgár szeméIyazonosító iga-
zo|vźny irrĺnti kérelmének átvéte|e, akére|mező jogosultságaÍruk és személyazonossá-
gának ellenőľzése, a kérelem továbbításával kapcsolatos hatósági feladatok el|źtźsa,
adatok szo|géitatátsa meghataľozott szerveknek és személyeknek, (a polgaľok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásań| sző|ő 1992. évi LXVI. tĺirvény és a végre-
hď1tásźrakiadott 146l |993, (X.26.) Koľmányľendelet)

7.3.3I. a keľiileti lakosok hagyatéki ügyeinek teljes könĺ intézése, a temetést intéző személy
felhívása nyí|atkozattételre, hagyatéki leltĺáľfelvétele, ha az ĺĺrokhagyő kizźtrő|ag kiil-
Íilldi állampolgáľ volt, ahagyatéki eljárás lefolýatásrĺnak tényéről az źů|ałnpolgĺáľság

szerinti á|Ian ktilképviseletének éľtesítése, helyszíni és safe leltárak felvétele, gyámi
vagy gondnoksági |e|tána| kapcsolatos feladatok, ingóságok értékelése, biztosítási in-
tézkedésęk megtétele, éľtékek bíľói lętétbe helyezése, adő-értékbizonyítviínyok meg-
kéľése, megĺiľeseđett, hagyatékkal teľhelt önkormĺĺnyzati bérlakások és örĺiklakások
kulcs nyilvrĺntartásrĺnak vezetése, a megĹiresedett bérlakásokľól az ĺinkormźnyzati va-
gyonkezelő éľtesítése, hagyatéki letár és mellékletei' valamint ahite|ezői igények kĺiz-
jegyzo felé való továbbítása

s. HUMÁN sZoLG 
^LTATÁSI 

ÜcyoszľÁly
Az adott szakágazathoztartoző tĺibb irodát összefogó szervęzeti egység, melynek iranyítója és

vezetoje az ugyosztá|yvezeto. A Családtámogatási Iľoda ellátja a teleptilési támogatokkal
kapcsolatos feladatokat, a Humánkapcsolati Iroda ellátja a tanĹigy-igazgatási, intézményfelü-
gyeleti, egészségĹigyi, kulturális feladatokat. Az iigyosztály előkészíti a szakterĹiletéhezkap-
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csolódó képviselo-testiileti, bizottsági előte4esztéseket és végrehajtja a szakteľületét érintő
képviselő-testiileti, bizottsági dĺĺntéseket.

8. 1. Cs alúďtdmo gatds i I ro da

Áhalános feladatok:
8.l.1. Altalanos lakossági információnyrijtás szőban, íľásban (papíľ, elektľonikus).
8.|.2. Kül<in jogszabályok alapjĺĺn meghatározott kĺitelező jellegtĺ települési önkor-

mźny zati feladatellátásra vonatko ző an szer ződé s ek me gkĺitésére j avas latt éteI, az
ezekľe vonatkozó előterjesĺések összeállítása a képviselő-testtilet állandó bĹ
zottsáąai elé javaslattétel, valamint a képviselő-testület elé döntéshozata| cé|já-
ból, végľehajtás.

8.1.3. Köziizemi szervekkel kapcsolattaľtás a polgármesteri és a jegyző hatáskörbęn
megállapított tamogatások végľeh ajtása éľđekében.

8.1.4. Hatáľozatok, nyomtatványok karbantaľtasa, frissítése, nyomtatvanyok utĺĺnĺen-
delése-

8.1.5. Havi, negyedévi, félévi, évi statisztika elkészítése (pl: KSH)
8.1.6. Az ĺinkormźnyzat áItaI fenrltartott vagy mfüĺjdtetett intézményekkel, szerveze-

tekkel kapcsolattaľtás, együttmfüĺidés a szociálisan rászoruló lakosok ügyeinek
intézésben.

8.|.7. Az|ĺoda tevékenységét éľintően a Józsefuaľosi Honlap frissítésével kapcsolatos
feladatok ellátása.

8.l.8. PTR és WINSZOC adatbázís és szakmai nyilvantaľtó pľogľam napľakész veze-
tése, a progľam kaľbantaľtása.

8.1.9. A szewezeti egység évenkénti bontásban köteles nyilvántartani a szerĺezeti egy-
ség által készítettvagy a szervezeti egység kĺizreműködésével készített képvise-
lő-testiileti, bizottsági előterjesztéseket, az előterjesztésekről szóló hatlĺľozatokat
valamintalejźrthatańdejűhatźlrozatok'rólszóló jelentéseket.

8.l.10. Aszervezeti egységet énntí5kozbeszerzésekben közľeműködik és adatot szolgál-
tat.

8.1.1 1 . oEP jelentés készítése.

onkar mányz at i fe l adat o k :

8.I.I2. EU élelmiszersegély koordinációja.
8.1.13. Települési tamogatás. A telepiilési támogatással kapcsolatos cisszesítés, előkészí-

tés utalásra.
8. 1. 1 4. Köztemetés elrendelés.
8.l.l5. Más település által végrehajtott köztemetés kĺiltségeinek megtérítése, annak el-

|enőrzése.
8. 1. 16. Nyáń gyermekétkeztetés szeľvezése.
8.1.17. A megalapozott önkormźnyzati döntések meghozatala érdekében helyszíni

szemle tartása, köľnyezettanulmány felvétele.
8.1.18. Az önkormányzati igazgatási feladatokkal kapcsolatos fellebbezések, méltá-

nyossági kéľelmek felteľjesaése a II. fokú szerv felé javaslattal elláwa, a dĺinté-
sek végrehajtása.

onkarmányz at Hiv at alának feladat ai :

8.1.19. Kömyezettanulmĺány készítése a belső valamint más kiilső szeľvek, hatóságok
megkeresése alapjan.
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8.l.20. ovodźztatási támogatás megállapítása, felülvízsgáLata, tźlmogatás összesítése,

előkészítése utalásra.
8.I.2I. A rendszeľes gyermekvéđelmi kedvezménnyel, és a hozzá kapcsolódó egyszeri

támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása.
8.|.22. tnkéntes szülői nyiIatkozatok felvétele a htúrányos helyzet és a halmozottarl

hátĺĺnyos he|yzet megátlapításźůloz, felülvizsgálat, nyilatkozat tovźtbbitása az 7|-

letékes szeľv felé.
8.I.23. Az államigazgatasi igazgatási feladatokkal kapcsolatos fellebbezések felterjesz-

tése a II. fokú szerv felé javaslattal e||átvą végrehajtasa.
8.1.24. Méltanyossági kéľelmek vizsgźl|ata, végrehajtása.
8.l.25. IgazoLas kiállítása szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyil-

vĺĺntartasába töľténő felvétel l nyi|vántartźsábavétel meghosszabbításairánt.
8.I.26. A jegyzoihatásköni ügyekben hozott dö'ntések meghozatala érdekében helyszíni

szemle tartása, kömyezettanulmany felvétele.
8.1.27.Fenti tigytípusokban - mind az egyeďi ĺlnkoľmányzatihatősági ügyekben, mind

az egyedi á||alrligazgatási hatósági tigyekben - a szociális igazgatási eljaĺás le-
folytatása.

Agazati alapfe l adatok ell átasával kapc so lato s szakmai feladatok :

8.1.43. az óvodaköteles gyeľmekek, valamint ahátrźnyos helyzehĺ és a halmozottan
hátľányos he|yzeťĺgyeľmekek, tanulók nyilvrĺntaľtása, jogszabály szerinti adat-

szolgźůtatás
8.|.44. a szociális ellátásokľa való jogosultak és jogosultságok adatainak nyilvĺĺntartá-

sa, jogszabálybanmeghatźrozottakszeľintadatszo|gáůtatźs
8.1.45. szociális tamogatás tigyekben folyamatos adatszo|gá|tatĺĺs a szociális ttlmogatá-

sok országos elektľonikus ľendszęrébe (PTR-rendszer)

Felađatait a szociális igazgattstól és szociális ellátásokĺól szóló 1993. évi III. törvény, a
gyeľmekek védelméľől és gyĺímügyi igazgatásról szóló, |997. évi x)oil. ttirvény, valaniĺt az
althoz kapcsolódó ľendeletek, továbbá az egyes támogatásokat megállapítő egyéb jogszabtiy-
ok alapjan látja el.

8.2. Humúnkapcsolati Iroda

A Humánkapcsolati Iroda által ellátott önkoľmanyzati, á|Iamigazgatási és intézményfelügye-
leti feladatok:

Áhalános feladatok:

8.2.t, óvodfü, szociális' gyeľmekjóléti, egészségiigyi intézmények alapításáva|, átszer-

vezésével, gazdá|kođźlsi jogkĺiľével, feladatĺĺnak és tevékenységi körének módo-
sításával, fenntartói jogának źftadásźxa|, megsztintetésével, névhaszná|atźxa|
kapcsolatos fenntaľtói tevékenység,

8.2.2. az ővodák, szociális, gyermekjóléti, egészségtigyi intézmények alapító okiratá-
val, pedagógiai,vagy szakmai progľamjával, szakmai dokumentumaival, szerve-
zeti és mfüödési szabźiyzatźxa|'hźr,kenđjével, továbbképzési programjával, ér-
tékelésével kapcsolatos ĺinkormlínyzati, hivatali feladatok,
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8.2.3. óvodfü, szociális, gyermekjóléti, egészségiigyi intézmények szakmai törvényes-
ségi felügyelete, vizsgálatok végzése, ellenőrzésĺikkel (szakmai, tĺirvényességi,
hatósági) kapcsolatos fenntartói feladatok,

8.2.4. a szakterĹiletet éľintő statisztikfü, ađatszo|gáltatások, kimutatasok összeállítása,
8.2.5. jogszabály szerinti nyilvántaľtások vezetése,
8.2.6. résztvesz a kultuľális tźÍew helyi önkormźnyzati rendeletek megvalósítźsttban,

segíti a rendeletekből adódó feladatok előkészítés ét, végrehajtásźú;
8.?.7. közremtĺködik o kulturĺílis, közmúvclődósi, spoľt, civil tcľvckct, konccpciók ösz-

szeá||itásában;'
8.2.8. Józsefuaľos honlapjának felülvizsgá|atáva| kapcsolatos intézkedések az óvodfü,

szociális, gyermekjóléti, egészségiigyi intézmények vonatkozásában,
8.2.9. lakossági bejelentések, jelzések, egyedi kéľelmek megvá|aszolása, panaszok ki-

vizsgźúása,
8.2.10. kapcsolatottart a keľületi közmúvelődési intézményekkel, Helytĺirténeti Tanács-

csal, a kulturális civil szervezetekkel, a|apitvźnyokkal, kerĹileti idős klubokkal,
művészeti csopoľtokkal, segíti azok bemutatkozását. Atájékoztatás és a rendez-
vényeken valő résmétel biztosítasa érdekében kapcsolatot tart a keľületi közne-
velési intézménye|d<e|; az oľszágos és fővaľosi ágazatiintézményekkel, a kerĹile-
ti civil szervezetekkel, illetve tarshatóságokkal,

8.2.II. hirdetmények kiftiggesztéséve|,nyilvźntartásáva| kapcsolatos feladatok
8.2.12.aszervezeti egységet érintő közbeszerzésben és versenyeztetési e|járźsbankoz-

ľemfüödik és adatot szolgáltat,
8.2.|3. nyilvánosságta hozatal, kozzétételi feladatok pá|yazatí és egyedi tiímogatások

vonatkozásában is,
8.2.14. az ágazatra vonatkozó pźllyźz;ati kiíľások figyelemmel kísérése, a lehetőségekľől

az éńntetíintézmények éľtesítése, pźiyázati igényfü esetén abizottsági, illetve a
képviselő-testiileti előterjesztés előkészítése, a pá|yźtzatok szakmai végrehajtásá-
nak, valamiĺt a pétueszkozze| töľténő elszámolásának nyomon követése, a pá-
|yazatok fenntartási időszakában szakmai feliigyelet biaosítása

8.2.|5.az ágazatra vonatkozó jogszabályi előíľások figyelemmel kíséľése, valamint a
módosítások helyi szinhĺ noľmákľa va|ő źttvezetésére vonatkozó javaslat készíté-
SOo

8.2.|6. gondoskodik az ágazat szakmai jogszabá|y szerinti pľogľamjainak' koncepciói.
nakkidolgozásárőI,aL<tualizáLasarólésvégľehajtásáról

8.2.17. jegyzői hatósági feladatok ellátása
8.2.18.köznevelési (iskolą peđagógiai szakszo|gá|at,pedagőgiai szakmai szolgáltatás)

intézményvezetoi megbízások jogszabály szeľinti véleményezésének előkészíté-
se

8.2.|9.civil szervezetek helyiségbérleti kérelmeinek esetén a JGK Zrt. megkeresése
alapjźn az Embęn Erőforľás Bizottság üléséľe előterjesztés készítése,

8.2.20.nemzetiségi önkoľmanyzat humĺĺnszolgáltatasi tĺíľgyu egyetéľtési jogával kap-
csolatos hatáskör bizto sítiísa,

8.2.2I. települési esélyegyenlőségi program elkészítése,
8.2.22. Közalkalmazottí Tanácsok vá|asztása, mfüödéséhez kapcsolódó fenntaľtói fela-

datok,
8.2.23. ifiúsági ügyekkel kapcsolatos hivatali teendők,
8.2.24. tesfuérviĺrosi kapcsolattartás kultuľális feladatainak ellátása
8.2.25. e||źija a kulturális tareyű kéľelmekkęl (pl. könyv megjelentetés) kapcsolatos fe.

ladatokat:
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8.2.26. előkészíti a spoľt, egyhází, nemzetiségi és civil páLyźnatokat, az elszámolást, a

feladatok vé grehaj tás át megszerv ezi;
8.2.27. e||atja a pályźzati és egyedi _ kivétel nemzetiségi <jnkoľmanyzatok műkĺidési,

valamint taľsashazak tamogatása - tźlmogatási szeruoďések ęlőkészítési feladata-
it,

8,2,f8, résń vesz az iroda által előkészitett támogatási szerződések vonatkozasźlban a
tamogatások analitikus nyilvántaľt ástĺban,

8.2.29. e|Látja az fuodźlhoz tartoző támogatási szerzodésekben rögzített támogatások el-
sziĺmolásának befogadását, értékelését és jóvźúlagyásratörténő előkészítését;

8.2.30. az önkormźnyzati művészeti tevékenységtámogatása kĺirében ellátja a művésze-
ti tevékenységgel kapcsolatos véleményezési és szakmai feladatokat;

8.2.31. eLltúja a Jőzsefvźros káľtya rendszer mfüödtetésével kapcsolatos felađatokat.
8.2.32. ellátja az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítésének felhaszná|ásźtva| kap-

csolatos hivatali feladatokat;
8.2.33. ellátja a címerhas znáIati engedélyekkel kapcsolatos teendőket,
8.2.34. e||átja a köznevelési, szociális és gyeľmekjóléti intézményvezetői pá|yźnati fel-

hívások előkészítését.

Agazati alapfeladatok ellátasával kapcsolatos szakmai feladatok:
8.2.35.a köznevelési intézmények nemzetiségi nevelésével kapcsolatos fenntaľtói és

ĺinkoľmányzati feladatok,
8.f.36. amagyat nyelvi előkészítés, anemzetiség nyelvén folyó neveléssel és oktatással

kapcsolatos fenntaľtói fęladatok
8.2.37. óvodai felvételi ktirzetek kialakításával, módosítasával kapcsolatos fenntaľtói fe-

ladatok, iskolák felvételi kĺjľzetének jogszabźt|y szerinti véleményezése
8.2. 3 8. óvodai felvétel fenntaľtói feladatai'
8.2.39. óvodai beiľatkozással, jogviszonnyal kapcsolatos ĺinkoľmányzati teenđok,
8.2.40. az integrźitan nevelhető sajátos nevelési igényu gyeľmekek nevelésével kapcso-

latos fenntartói intézkedések,
8.2.4|. óvodai csopoľtok kialakításahoz kapcsolódó fenntaľtói döntések előkészítése,
8.2.42. intézményi tanács, óvodaszékek mfüĺidtetésének bizto sítása,

8.2.43.az ővodai és az esélyegyenlőség megteremtésével összefüggo pźiyźzatok be-

nyúj tásával, a péiy źnatok el sziímo l ásáv a|, fenntaľtásával kapcsolato s fe ladatok,
8.2.44. jogszabá|y szeľinti rendkívĹili szĹinet elrendelése
8.2.45 . pedagógus továbbképzési pro gľamok j óvĺĺhagyása
8.2.46. iskolaérettségi vizsgálatok
8.2.47.óvoda heti és éves nyitvataľtási idejének önkormányzati döntésľe előkészítésę,
8.2.48.nevelési-oktatási' szociális és gyeľmekjóIétt intézmények kozétkeztetésével,

étkezési térítési díj ak megállapításával, felülvizsg á|atźx a| kapcsolatos felada-
tok

8.2.49.intézméný munkatervheze|őzetes vélemény intézményi munka éľtékelése
8.2.50. óvodfüban a gyeľmekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések jogsza-

bály szerinti fenntaľtói ellenőrzése
8.2.5|. az ágazati kitiintetésekkel kapcsolatos előkészítő feladatok ellátása arendezvény

megszervezésének kivételével,
8 .2. 52. Bursa Hungaľi ca pá|y azatta| kapc so lato s feladatok
8.2.53, kerĹileti cinkormlányzati ővođźk munkaerő-gazdá|kodási rendszerének Kjt. sze.

rinti elekÍronikus adatnyilvánt artása a betĺlltetlen munkakörökľől,
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8.2.54. a Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel, a kerületben élő nyugdíjas pedagógusok
részére a jubileumi oklevél igénylésével, átađásával kapcsolatos feladatok,

8.2.55. az önkoľmányzati, valamint civil szervezetek által fenntaľtoff személyes gon-
doskodást nyujtó szociális, gyeľmekjóléti intézÍÍtényekkel kapcsolatos folyama-
tos koordináció, szakmai felügyelet a jogszabá|yok és azirányítőlfetntartő á|tal
me ghattr ozott keretek kö z<itt,

8.2.56. az önkoľmźnyzati fenntartású személyes gondoskodást nyijtó szociális feladato-
kat ellrĺtó intézmónyck óltolnyújtott szolgóltatásokľól negycdćvcs, illctvc félóvcs
j elentés az országos nyilvlántaľtasi rendszerbe

8.2.57. az ĺinkorményzati fenntaľtasú személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyeľ-
mekjóléti feladatokat ellátó intézmények térítési díjának feliilvizsgálata,

8.2.58. az tinkoľmźnyzat egészségügyi alapellátása körében közľeműködik a keľĺileti la-
kosság haziorvosi elláüísĺínak megszervezésében,

8.2.59. az önkormźnyzat egészségtigyi a|apeLlźúása kĺjrében közremfüĺjdik aházi gyer-
mekorvosi ellátasának megszervezésében,

8.2.60. az ĺinkormźnyzat egészségügyi alapellátása kĺiľében kĺjzremfüĺidik a felnőtt és
gyeľmek fogorvosi ellátás kialakítasában,

8.2.6l. az önkormźnyzat egészségĹigyi alapellátása körében közľemfüĺidik a felnőtt és
gyeľmek ĺigyeleti ellátásľól megszervezésében,

8.2.62. nyilvĺántaľtja, e|Ienorzi és egyezteti ahéziorvosi és hźľ;i gyermekorvosi szolgál-
tatók tertileti ellátási kötelezettségét,

8.2.63. előkészíti, nyilvántaľtja ahźniorvosi és hźzi gyermekorvosi szerződéseket és ja-
vaslatot tesz azok módosításaľa,

8.2.64. nyilvantartj a az egészségĹigyi telephelyeket és rendelési időket,
8.2.65. gondoskodik a keľület közalkalmazottainak és a Polgríľmesteľi Hivatal konisn-

viselőinek foglalkozás-egészségügyi ellátásaľól és szervezi annak évenkénti fe-
lülvizsgá1atat

8.2.66. az önkormźnyzat fenntaľtasában mfüödő járóbeteg szakellátással és gondozó in-
tézeti ellátással kapcsolatos fenntaľtói feladatok ellźtźsa érdekében bizottsági, il-
letve testĹileti előteľjesztéseket készít és gondoskodik a hatźltozatok végľehajtá-
saľól,

8.2.67. előkészíti az egészségý.gyi gépműszer minimumfeltételek fonásigényének bino-
sítását és azok beszerzését'

8.2.68. a lakossági bej elentéseket, panaszokat megvi zsgéija,
8.2.69. megszervezi a Po|gźlrmesteri Hivatalban képemyő előtt dolgozó munkataľsak

szúrővizsgźiatát'
8.2.70. felvilágosító előadásokat és szrĺrővizsgálatokat szer,łez a Polgármesteri Hivatal

kĺ!ĺisztvis e|łíi szálmźlra a megbetegedések megelőzése éľdekében,
8.2.7t. e||źújaa ľÁvĺpoľT Infoľmációs Szolgálat keľetében a Hivatal általĺános iigyfél-

szolgálati feladatait, ennek soriĺn átveszi az iigyfélkérelmeket, tájékoztatja az
ügyfeleket a Hivatal által ellátott feladatokĺól, a Hivatal működéséről, a hivatali
ügytípusokľ ő|, szervezeti egységek elhelyezkedéséľől, nyomtatványokľól.

9. KOZTERÜLET-FELÜGYELETI ÜGYo sZT 
^LY

Ellátja a Magyaľorszźtghelyi ĺinkotmźnyzataiľól szóló 2011'. évi CLXXXIX. töľvény 23. $.
(5) bekezdés 4. pontjában meghatarozott, és a 23. $. (7)bekezdése alapján a Fővĺírosi onkor-
mźnyzatźůta|átaďott. valamint a Józsefuarosi onkoľmánvzatés a Főviíľosi Rendészeti IsaZ-
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gatóság között létrejött megállapodásban szereplő feladatokat. Különĺisen ideéľtve a koaerü-
let-feliigyeletről szóló |999. évi LXIII. toľvény 1. $. (4) bekezdésébe, valamint a Budapest
Főváros VIII. keľĹiletJőzsęfvźrosi onkoľmźnyzatKépviselő-testületének aJózsefvárosi Köz-
terület-feltigyeletről sző|ő |912011. (IV.08.) számí: ĺinkoľmĺínyzati rendeletébe foglalt felada-
tokat.

9.I. a köztertiletek jogszenĺ hasznáIatźnak, akozterületen folytatott engedélyhez, il-
letveútkeze|őihozzájĺáľuláshozkdtötttevékenységszabályszeniségénekellenőr-
zése1'

9.2. a közterĹilet rendjére és tisztaságara vonatkoző jogszabá|y á|ta| tiltott tevékeny-
ség megelőzése, megakadźiyozźsa, megszakítĺĺsa, megszĹintetése, illetve szank-
cionálása;

9.3. kĺjzreműkĺidés a köaeru|et, az épített és a teľmészeti kĺimyezet védelmében;
9.4. közremfüödés a társadalmi búnmegelőzési fe|adatok megvalósításában, akoz.

biĺonság és a kĺizrend védelmében;
9.5. kĺizremfüödés azĺinkormányzati vagyonvédelmében;
9.6. kĺizremfüĺidés a koztisztaságra vonatkoző jogszabályok végrehajtásanak elle-

nőrzésében;
9.7. kĺizremfüödés állategészségĹigyi és ebrendészetife|adatok ellátásában;
9.8 amozgásábankor|átozott személy parkolási igazo|vźny jogszerű haszná|atának

és biľtoklás źnak az ellenőrzése.
9.9 elllźńja a közterületi téľfigyelő ľendszer üzemeltetésével és mfüödésével kapcso-

latos feladatokat.
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Pol steri Hivatal SZMSZ-ének 4. sz. melléklete
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Hivata|vezetők ĺeovzo l) bek. a)-e): (2) bek.ĺl) l évente

aliesvz.ä (l) bek. a)-e): (2) bek.d) l évente

Onkormánvzati főtanácsadók önkormánvzati fĺĺtanácsadó l) bek. b)-e) l évente

Jegyzői Kabinet kabinetvezető l) bek. a)-c); (2) bek. d) l évente

referens' vezető iogtanácsos l) bek. b)-e) l évente

Jogi lroda irodavezető l ) bęk' b)- e): (2) bek. d) l évente

iosi ücYintézó: iostanácsos (l) bek. c)-e); 2 évente

Személytievi lroda irodavezető íl) bek. b).c): í2) bek. d) l évente

Belső Ellátási lľoda irodavezętő (l) bek. b)-c); (2) bek. d) l évente

Ügwiteli Iroda irodavezető l) bek. blc): (2) bęk. d) l évente

Szervezési és Képviselői Iroda irodavezetĺĺ l) bek. b)-c): í2) bek. d) | évente

Polgármesteľi Kabinet
kabinetvezető' kabinetvezető-
helvettes I ) bek. b)-c): (2) bek. d) l évente

oá|v źuati referen s. üsvi ntéző l) bek. b)-c) l évente

Gazdálkodási Ügyosztáty
ťlgy o sztá|yv ezet<ĺ, ügyosztályve-
zető.helvettes l) bek.b)-c); (2) bek. d) l évente

üsyintéző l) bek. a). c) 2 évente

Pénzĺigyi Ugyosztá|y ĺisvos7Íá|Wezetŕĺ íl) bek. b).e): (2) bek. d) l évente

controlline üwintéző l) bek. c): 2 évente

Költségvetési és Pénzügyi

Felügyeleti Iroda

irodavezető l) bek. c)-e); (2) bek. d) l évente

irodavezető-h eIvettes l) bek. b)-c): 2 évęnte

üĐintézłi I ) bek. c)-e) 2 évęnte

pénztaros (l) bek. c) 2 évente

SzáÍnviteli és Pénzügyi Iroda irodavezető l) bek. c)-e): (2) bek. d) l évente

irodavezető-helvettes l) bek. b)-c): 2 évente

Adóügyi Iroda irodavęzető l) bek. a); c); (2) bek. d) l évente

irodavezető-helvettes (1) bek.a). c) 2 évente

iipvintéző l) bek. a) 5 évente

Hatósági ĺjsyosztá|y tlgyosztéiwezetó l) bek.a)-c); (2) bek. d) l évente

usyintéző l) bek. a) 5 évente

Epítésügyi Iroda irodavezęto (l) bek.a).c): í2) bek. d) l évente

irodavezető-helvettes I ) bek.a)- c) 2 évente

ÜrsyintézÍĺ l) bek. a) 5 évęnte

43



Igazgatasi Iľoda irodavezęto I bek. l évente

irodavezető.helyettęs (l) bek. a). c) 2 évente

ügyintéző (l) bek. a) 5 évente

Anyak<inyvi Iroda
irodavezető (l) bek.alb): (2) bek. d) l évente

irodavezęto-helyettes (l) bek. a). c) 2 éventę

iťrsvintézó (l) bek. a) 5 évente

Hu mánszo|gá|tat.ási Ügyosz-
tá|v igĺoszttivvęzető (l) bek.a)-b): (2) bek. d) l évente

Családtámogatĺĺsi Iroda irodavezető (l) bek.b)-e): (2) bek. d) l évente

irodavezetó-helvettes (l) bek.c)-e): f évente

iiovintéző l) bek.d)-e); 2 évente

Humánkapcsolati Iroda irodavezető l) bek.a)-e)l (2) bek. d) l évente

irodavezętő-helvettes íl) bek. a). c) 2 évente

iisvintéző l) bek.a). d)-e): 2 évente

Be|ső E||enőrzési Iroda irodavezeto íl) bek.b).e): í2) bęk. d) l évente

irodavezetö-helvettes l) bek. b)-e) l évente

belsö ellenőr l) bek.b)-ę) l évente

Városfej|esztési és Főépítészi
IIovoszÍá|v ügyosztálwezętő; fiőépítész (l) bek. b)-c): (2) bek. d) l évente

Főéoítészi lroda iľodavezető íl) bek. b)-c): í2) bek. d) l évente

Varosfeilesztési Iľoda iľodavezető l) bek. b)-c): (2) bęk' d) l évente

Közteľü let-felügye|eti

Ügyosztá|y

ügyosztálwezető l) bek.b)-c): (2) bęk. d) l évente

ü gYosztiĺlwezetó.h elyettęs l) bek.blc): l évęnte

k<iztertilet-felüsvel ő l) bęk.a)' c); 2 évente

szo|gtl|at-irtnyító l) bek.a). c); 2 évente

üsyintéző (l) bek.a). c): 2 éventę

sesédfelüeyęlő (l) bek.a). c): 2 éventę

Vagyonnyilatkozat-tétę|Íe kcitelezett továbbá a Vnytv. 3.$ (l) bekezdés c) pontja alapjaĺr, munkaktirének megnevezésétől
fiiggetlenĺil az a könisn:liselő, aki a Budapest Józsefoaĺosi onkormányzatnak, a PolgláLľmesteľi Hivatalnak és a helyi
nemzetiségi önkormanyzatoknak a kötelezettségvállalassal, uta|ványozással' ellenjegyzéssel, érvényesítéssel és teljesítés-

igazolással kapcsolatos eljĺĺľrási rendjéről szóló |/20|3. (I.l7.)számú polgármesteri-jegyzoi egynftes utasítás szerint köte-

lezettségvállaliĺsra és/vagy utalványozásra ésĺvagy érvényesítésre éslvagy ellenjegyzésre éslva1y teljesítésigazolasra
felhatalmazast kap.

* 2007. évi CLII. tv. egyes vagyonnyilatkozat.téte|i kötelezettségekről
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Hatóslźpi feladatok

Epítésigazgatlísi feladatok
Hatósági ,ĺJgyosnźiy

Építésĺigyi lroda

építésigazgauĺsi
tevékenység'

hatósáei feladat

Igazgatásitevékenységek
Hatósági ,Ügyosnźĺ|y

Igazgatasi Iľoda

lpŕtrl es
kereskędelmi

tevékenységgel
kapcsolatos hatósági

feladatok, eb
összeíľĺĺs,

kömyezefuédelmi
hatósági,

állatvédelmi
hatósági'

birtokvédelem, talált
taľgyakkal
kapcsolatos
fęladatok

Anyakönyvi feladatok
Hatósági ,[jgyosnéiy

Anyakönwi lroda
anyakönyvi,

hatósáei feladatok
Hivatal níĺködtetése Jewző

Hivatal míĺködtetése
Jegyzői Kabinet

Belső ElláĹísi Iroda
hivatal működtetése,

épület fenntartĺása

reprezentáció, ĺŁleti aj ĺándék'

teľmészetbeni j uttatĺĺsok

Hivatal informatikai fęladatai
Jegyzői Kabinet

Belső Ellátási Iroda

hivatď működtetésével
kapcsolatos informatikai

feladatok

Hivatal egyéb feladatai Jegyzői Kabinet

peres üryek, bankkö|tség'
közbeszeľzési díjak,
végrehajtasi dijak'

foglalkozasegészségügy'
közfoglalkoztatás,

válasaas

tanácsadói, szakértői diiak

Nemzetiségi onkormányzatok
működtetése

Jegyzői Kabinet
Belső Ellátĺsi lroda

nemzetiségi
önkormányzatok
miĺködtetésének

biĺosítasa

Hivatal i alkalmazottak
foglalkoaatasával összeÍiiggó

kiadasok

Jegyzśi Kabinęt
Személyĺiryi Iľoda

Hivatal foglalkoztatottak
bére' jogszabályi alapon

jáÍójuttatásaik

hiĺségj uta|om, szakmai
továbbépzés, konferencia "'iri
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Tisztségvisel<ĺk és bizottságok Poleámesteri Kabinet

tisztségviselők
illetménye,

kti ltségtérítése, bimttsĘ,i
tagok tisaeletdíja

r epr ezentáció, tisaségviselők
saját keretei, pľomóciós

ajandékok

Nemzetközi kapcsolatok Poleármesteri Kabinet nęmzetkil zi kapcsolatok

PR tevékenységek Polgĺirmesteri Kabinet
kiadvanyokkiadásą PR

tevékenységek, média
figyelés, honlap

Kitüntetések Polgármesteri Kabinet

Külön önkormźnyzati
rendelet alapjan
kitüntetésekhez.

dícséretekhez juĺa|om,

munká|tatói kti|csön

Tagsági díjak és tĺĺmogatĺások

Humĺínszolgáltatasi
Ügyosztźiy,

Humánkapcsolati Iroda

civil szervezetek,
alapíwlĺĺryok, egyhazak'

egyhźzi közösségek,
magĺĺnszemélyek nem

szociális ľaszorultsági
tiímogatasąkivéve ha

önkormĺĺnyzati
feladatellátĺĺsért kapnak
támogatast, Budapesti

onkormanyzatok Szövetsége
tagsági díj' FTC' Rendőrség

tamogatása

Tartalékok

Működési cél és általanos
taľta1ék

P érlr:ligyi |J gy osztéůy,
Költségvetési és

Pénzügyi Felügyeleti
Iľoda

Felhalmozĺĺsi céltartalék

Pénziiryi Ügyosztály,
Költségvetési és

Pénzügyi Felügyeleti
Iľoda





EgłébfeladaÍok
( helyi adók, tdmogaÍdsok,

pénzmaradvónv. stb.)

Helyi és központi adók
P ér:zÍigy i Ügyoszt-tĺly,

Adóüryi Iroda

gépj árĺnűadó' íparĺĺzési adó'
telekadó, idegenforgalmi

adó' épíunényadó,
adóbírságot

maganszemélyek
kommuná|is adója

Tĺímogatasok

Pérr:ÍigyiIJgyosnźt|y
Költségvetési és

Pénztgyi Felügyeleti
Iroda

költségvetési szervek
felĺigyeleti szeľvi

támogatasą
önkormlĺnyzat kö'zponti

költségvetési tĺíĺnogatĺísai

nemzetiségi önkormĺĺnyzatok
pénzbeli trĺmogatasa

Egyéb feladadok
Polgĺĺrmesteri Kabinet,

Jegzí5i Kabinet

idegenforgami adó

diff.tĺĺmogatasą
népszav azźs, v tiasztás,

Pénzmaradvĺĺny

Pénzigyi Ügyosĺály
Költségvetési és

Pénzügyi Felügyeleti
Irodą

Szímviteli és Pénzügyi
Iľoda

attól fi.igg milyen
feladaton maradt
pénzmaľadvĺĺLny

attól fiigg milyen feladaton
maradt pénzĺnaradvány

o ktaÍásĹ köaníívelődési'
ifi ús lźg Í és sp ort feladao k

Turay Ida Szanhaz Nonprofit
Kfr.

nuurd|ĎzulBarLa6|
IJgyosná|y,

U'.* Á-|.^ -^^ ^| ^+:^

közsm|gćůtatás

oktatĺĺshoz, neveléshez
kapcsolódó feladatok

Humánszolgáltatĺĺsi
|Jgyosnźiy,

Humáĺrkapcsolati Iroda

óvodai neveléshez
kapcsolódó

tevékenységek

iisaöndíj' tanuImrányi

versenyek, tankerülettől
áwá||a|t költségek

S zo c i ó I i s fe Ia d a te l l ót lÍs

Szociális feladatok

Polgĺĺľmesteri és

Jegyzői Kabinet,
Humrĺnszolgáltatasi

Ügyosaály
Családtámogatrĺsi Iroda

családok átmeneti otthoni
elhelyezése, 0-3

éves korosztály átmeneti

otthoni elhe|yezése,
pszichiátriai betegek

nappali ellátlísa

Józsefu ĺáľosi kráľtyą Idősügyi
Tanács mfüödtetése,

TÁMOP pźt|yázat, Eu-s
adományok

Közfoglalkoztatĺĺs
Humĺáĺlszol gáltatĺĺsi

IJgyosnttly

Családtrĺmogatasi Iroda
közfos|alkoáatás

Szociális és Gyermekvédelmi
segélyek

Humánszolgáltatasi
,ĺjgyosnźt|y

Családtlámoeatlĺsi Iroda

települési támogatiis'
köztemetés





Vagl o n k eze lé s i fe l adat o k

Kömyezetvédelm i fe|adatok
Gazdá|kodrísi
Üevosaálv

növényvédelem,
ki sál lattętem e|szźi|itasa

Köztisztasagi feladatok
Gazdálkodasi
Üryosĺály

köztęrületi és illegális
elhelyezett kommunális

hul ladék ę|sál|ítás' gvüitésę

Közterületi feladatok
Gazdálkodasi
|Jgyosná|y

azoĺkormźnyzat
tulajdonában áIló

közterületek h asznźiatźr a
vonatkozó szabźiyok,

díiak

tarsasházaknak köztęrülęt-
foglalasi bevételből

visszafizetés

Kiizvilágítĺás Gazdálkodasi
Üevosaálv

karácsonyi díszkivilágítas

Utkł miatti klírtérítés Pénzüryi Ügaosaály
kĺĺrtérítés esetén

biaosítiísi önrész fi zetése

Ú1 leleti téľi Piac mÍiködtetésę
(személyi jellegű kiadrĺsokon

felüli)

Gazdá|kodĺási

Ügyosztály

kistermeIők, őstermelők
szĺmáľa éĺékesítési

lehetőség biaosíĺísa' piaĺ
működtetési költsége

Vagł on és Ia kós g azd á l ko dds

Vagyongazdálkodás Gazdálkodrási
,Íjgyosnźiy

vagyonnal kapcsolatos
nyilvĺĺntarĺások' elj áľasi

díiak





o n koľ móny zatĺ tulaj do nú'
vagl résztu laj donú g azdasógi

tórs as óg o k lźltal v ég zett
vagłongazddlkodósí és

v agł o n k e ze I é s i fe l adat o k

Törzsvagyon karbantaľĺĺsą
fejlesztése

Józsefuarosi
Gazdá|kodási Központ

Zrt. és

Gazdá|kodási
IJgyosaźily

baleset.élweszély
elharítas'

nagykaľbantartas'
akadá|ymentesítés,

felúj ítasok' pá|y ázatok

Józsefvĺíľosi Gazdálkodasi
Központ Zrt. ź!|ta| v égzett Íjz|eti

vagyonnal kapcsolatos
feladatok

Józsefrarosi
Gazdálkodási Központ

Zĺt, és
Gazdálkodasi
Ügyosĺály

vagyonbérbeadrĺs,

karbantartĺĺs, épületek
működtetése

vagyonértékesítés' felújítások

Corvin Sétĺány Projekt
|ezźr áőshoz kapcsolódó

fęladatok

Gazdálkodasi
|Jgyosnźl|y teljes projekt

Magdolna negyed
vlĺľosrehabilitációs

model|kísérleti pľogram

Varosfejlesĺési és

Főépítészi Ugyosztá|y
Viĺrosfejlesztési Iroda

teljes projekt

Palotanegyed fej |esztéséhez
kapcsolódó Európa Belvaros

Pľoeľam

Varosfejleszési és
Főépítészi Üryosztály
Varosfei lesztési Iľoda

teljes projekt

Egłébfeladaĺok

Hitel felvétel, törlesztések,
kamatok

Pénziigyi Üryoszály
Szĺmviteli és Pénzüryi

Iroda
teljes

Védelmi fe|adatok Iegzői Kabinet
katasaľófak el|eni

védekezéssel összefiiggő
feladatok

Főépítészi feladatok
Viáĺosfejlesaési és

Főépítészi Ügyosaály
Főépítészi Iroda

helyi településľendezési
teľvek,

örökség védęlmę

egyéb tervek, koncepciók
elkészítésé' golyónyomok
őrzése, köztéri szobrok és

műalkotasok valamint
emlékĺáblákkal kapcsolatos
feladatok, kivéve JóKÉSZ

Egészségügyi feladatok
Humlánszolgáltatasi

|Jgyosnźiy
Humánkapcsolati Iroda

fogászati e||átas
kiváltĺísą pĺiv atizźit
hĺĺziorvosok helyiség
biztosíĺísą helyiség

karbantartĺásą felúj ítrásą
ťoglalkozasegészségiigyi

ellátás' járóbeteg

szake||źtás,

priv atizźit hazi orvosok
rezsiköltségei nek átvál lalása

Tlĺľsashĺĺzak felúj ítási
tamogatĺĺsai, kölcsönei

Gazdĺĺ|kodasi
|Jgyosná|y

Tĺársasháaak vissza és vissza
nęm térítendő felújÍtási

támogatasai,
gázv ez.fe|tĄításhoz kö lcsön

nyujťás' panelprogram

Önkoľmĺĺnyzati tulajdonhoz
kapcsolódó feladatok

Gazdálkodlĺsi
|Jgĺosná|y vagyonbiztosítás

Szemiink fénye programban
való részvétel, hőszolgáltatás

(RFV)

tnkormĺínyzati egyéb
feladatok

Polglĺĺmesteri Kabinet
és Jegyzői Kabinęt

ktizbeszeľzési díjak,
peres ügyek, végrehajtlás i

és közzétételi díjak'
bankkiiltség

könywizsgálat, egyéb
szakértői díjak





o n kormdny zatÍ Íulaj donú,
vagł rés zÍu laj do n ú g azdas óg i

tórsasógok fuÍmogaÍdsa

Józsęfvĺĺľos Ki5zbinonságáért
és Köztisztaságáért Szolgáltató

Nonprofit Közhasznú Kft.

Gazdá|kodási
|Jgyosztá|y

telj es tevékenységének
támogatrása

RÉvs zrt' Gazdálkodasi
Üeyosztály

teljes tevékenységének
tiímoeatiísa

Báĺka Józsefulárosi Színhaz és
Kultuľális Nonprofi t Kft .

Gazdálkodasi
Üsyoszály

teljes tevékenységének
támosatiĺsa

Józsefr ĺĺros Közösségeiért
Nonprofit Zrt.

Gazdá|kodlísi
|Jgyosnźily

kötelezően ellátandó
tevékenységének
költséstérítése

tĺnként vállalt feladatok
ellátasának kö|tségtérítése

Józsefo ĺĺľosi Gyermekek
Üdültetéséért Közhasznú

Nonprofit Kft.

Gazdálkodási
,ĺjgyosnźl|y teljes működés költségtérítése

Józsefu arosi Gazdálkodrís j

KözoontZrt.
Gazdálkodlísi
Üwosaálv

közfoslalkoztatiís
teljes tevékenységének

támosatása
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1. Aszervezeti erység alapadatai

1.a) Szervezeti egyséq me8nevezése

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuarosi Polgármesteri Hivatal Polgáľmesteri Kabinet

l.b) A szervezeti egység címadatai

Mfüödési helye: 1082 Budapest, Baross u.63-67.I. em. 102.

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

Polgórmesteri Kabinet telefoďfax szám:459-2-f0I;333-|5-97
e-mail cím: polgarmesteri.kabinet@jozsefuaľos.hu

Sajtó telefoďfax szćlm:06-20-362-2355;333-|5-97
e-mail cím: sajto@jozsefuaľos.hu

l.c) A szervezeti egység jogállása

A Polgármesteri Kabinet nem önálló jogi személy.

2. A,szervezetĺ erység általános feladat- és hatáskłiľe:

A Polgáľmesteri Kabinet feladata a polgĺármester/alpolgáľmesterek tevékenységével kapcsola-
tos napi teendők el|źúź.sa, a Hivatal fuányításából adódó titkaľsági és kommunikációs feladatok
kooľdinálása.

3. A Polgármesteri Kabinet engedélyezettlétszáma tevékenységek szeľinti bontásban, az
azo|<hoz tartoző felad at. és hatásköľiĺkkel

3 .a) Az ĺjgy osztźiw ezetó
Polgrĺrmesteri Kabinetv ezető.

3.aa) Az tigyosĺál}rvezető szakmai feladatellátasĺĺra vonatkozó legfontosabb jogsza-
bályok felsoľolása
- Magyaľországhe|yí ĺinkoľmanyzatairőI sző|ő 20| 1. évi CLXXXIX tv.;
. az á||amháztaľtásról szóló törvény végrehajtásźrő| szőIő 36812011. CXII. 31.) Koľm.
ľendelet;
- Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuĺĺĺosi Önkormányzat Képviselő-testiilet és

Szervei Szęwezetiés MfüödésiSzabáIyzatarő|sző|ő3612014. (XI.06.) <ik. rendelet.

3.ab) Az ügyosĺályvezető által gyakorolt hatáskörök (kiadmanvozás). a hataskĺir gva-
korlásanak módja
Azigyosztá|y,,lezetonek felhatalmazása van a Polgármesteri Kabinet tevékenységi k<i-

ľében teljesített kiadások igazo|ásaru' 200.000,- Ft egyedi éľtékhatarig terjedő kötele-
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zettségvźůLa|ásra'uta|vźnyozésra.

3.ac) Az ügyosztályvezető feladatkĺjrei
Azugyosztźiyvezetőnekszervezési, iłínyítási és felügyeleti jogköľe vanaziigyosztály
munkáját illetően.

3.ad) A helyettesítés rendje és az ezekhez taľtozó felelősségi szabályok
A kabinetvezető helyettesítésót a gazdálkodási ós a humĺín tigyekéľt felelős ügyosz-
táIyvezetó-helyettesek (a továbbiakban: ügyosztályvezető-helyettes, kabinevezeto-
helyettes) látjfü el.

3.b) Az iigyosztálwezető-helyettes

3.ba) Az ügyosztályvezető-helyettes szakmai feladatellátlĺsiíľa vonatkozó legfontosabb
j o gszabályok felsoľolása
AzugyosztáIyvezető-helyettes Magyaľoľszághe|yi önkoľmĺĺnyzatairól szőIő 20I|. évi
CL)ooilX tv., valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi onkoľmányzat
Képviselő.testĹilet és Szervei Szervezeti és Mfüödésĺ Szabźiyzatáről sző|ő 36120|4.
(XI.06.) ök. számú ľendelete a|apjźn|átja e| fe|adatait.

3.bb) Hataskĺ'rök
Az ugyosztźiyvezeto-helyettesnek nincs felhatalmazźsa teljesítések igazo|ásźra' köte-
lezettségvállalásra,illetvellta|vźnyoztsra,

3.bc) Az tieyosztályvezető-helyettes feladatai

1.1.l. e||átja a polgáľmesteri/ alpolgáľmesteri titkarsági és adminisztráciős feladato-
kat;

|.|.2. e||átja a polgáľmesteri/ alpolgĺĺľmesteri reprezentációs tevékenységekkel kap-
csolatos feladatokat;

1 . 1 .3. ellátja a polgáľmesteľi/ alpolgĺírmesteri posta kezelésével kapcsolatos feladato-
kat;

I.|.4. intézi és koordináljaagazdźikodási és humĺĺn teľĹiletet érintő feladatokat, ide-
értve atestiileti és bizottsági ülésekhez kapcsolódó e|őteqesnések és egyéb, a
Polgáľmesteľi Kabinet vonatkozásában felmerülő felađatok ellátását is;

1. 1.5. nyilvĺántaľtja a polgríľmesteri utasítasokat;
|.I.6. áttekinti a polgáľmester/alpolgĺĺľmesterek részéte érkezett küldeményeket,

azokat szignáIj a' alźit ást a e|(lkészíti;
|.|.7. koordináJja a polgáľmesteľ/alpolgáľmesteľek feladat- és hataskörébetartoző

ügyekben az igyintézési tevékenységet;
1.1.8. áttekinti és véleményezi apo|gźtrmesteľhezJalpolgiíľmesteľeh'hez érkezł| bizott-

sági és képviselő-testiileti előterjesztéseket, jegyzőkĺĺnyveket;
1.l .9. a képviselő-testtileti iilések előkészítése során biztosítja a szervezeti egységek

és a polgármester/alpolgármesterek közötti kommunik áciőt;
l.1.l0. el|átjaa polgiíľmesteri/alpolgármesteri fogadóóľákkď kapcsolatos feladatokat;
1.l.1l.szerveziapolgáľmester/alpolgĺĺľmesteľeklakosságikapcsolatait;
|.I.|2. kezeli a polgármesteľi/alpolgĺírmesteľi protokoll listat, e||átja a polgĺírmes-

tert/a|polgálrmestertérintőpľotokolláľisfeladatokat;

,t,i
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1.1.|2. aszeÍvezeti egységet érintő kijzbeszerzésben kĺizreműkcjdik és adatot szo|gá|-

tat.

3.bd) A helyettesítés rendje és az ezekhez tartozó felelősségi szabályok
Az igyosztályvezető-helyettes helyettesítését a kabinefuĺezętő LźÍja eI.

3.c) Az ügyintézői munkaköľĺik
Titkámő, szcmólyi titkĺÍ, sojtószervező, pá|yázati referens, oivil referens, fizikai al.
kalmazott (gépkocsiv ezető).

3.ca) Az üg}zintézők szakmai feladatellátásiíra vonatkozó legfontosabb jogszabályok
felsoľolása
AziigyintézőkMagyarorszźlghelyi önkorményzatairól szóló 20|l. évi CLX)O(IX tv.,

a médiaszolgáltatások és a tĺimegkommunikációľól szőIő201-0. évi CL)O(XV. törvény,
a2007-2013 progĺamozási időszakbarl az Európai Regionális Fejlesztési AIapbő|, az
Euľópai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapbó| szźtrmaző támogatások felhasználá-
srínak rendjéről sző|ő 4120|1.(I.28.), aközűti közlekedés szabźl|yairől szóló l/I975.
(II. 5.) KPM-BM együttes rendelet, valamint a Budapest Főváros VIII. keľĹilet József-
vaľosi onkormĺĺnyzat Képviselő-testület és Szeľvei Szervezeti és Mfüĺidési Szabźiyza-
tźrőI szőIő 3612014. CxL06.) ok. számú rendelete a|apjźn|tLtjźi< el feladataikat.

3.cb) Az iigyintézők feladatai

Titkáľnő. személyi titkaľ feladatai

1.1.1. e||átjaa polgáľmesteri/ alpolgármesteri titkarsági és adminisztľációs feladato-
kat;

|.I.2. e|Iátjaa polgáľmesteri/ alpolgáľmesteri reptezentációs tevékenységekkel kap-
csolatos feladatokat;

1.1.3. e||átjaa polgáľmesteri/ alpolgáľmesteri posta kezelésével kapcsolatos feladato-
kat;

|.I.4. nyilvĺĺntartja a polgáľmesteri utasításokat;
1 . 1' 5. áttekinti a polgáľmesteľ/alpolgáľmesterek részére érkezetr. küldeményeket;
1.1.6. e||átjaa polgáľmester/alpolgáľmesterek feladat- és hatáskörébetartoző ügyek-

ben az ügyintézési tevékenysé get;

|.t.7. áttekinti a polgĺáľmesterhezlaIpolgármesteľekhez érkezőbizottsági és képvise-
lő-testtileti előterj esztéseket, j egyzőkönyveket;

1.1 '8. e||átja a polgĺĺľmesteri/alpolgáľmesteri fogadóórríkkal kapcsolatos feladatokat;
1.1.9. szervezi a polgĺĺľmester/alpolgiírmesteľek lakossági kapcsolatait;
1.l.l0. keze|í a polgĺĺrmesteri/alpolglíľmesteń protokoll listát, ellátja a polgáľmes-

krtlalpo|gźtrmestertérintőpľotokollárisfeladatokat;
1.l.11. szervezi és bonyolítj aapo|gźlrmesteń/alpolgĺĺrmesteri pľogramokat;
|.t.I2, kĺjzľemfüödikaz állampolgarsági eskiitétellel kapcsolatos feladatok ellátásá-

ban
1 . 1 . 1 3. a tesfuérvĺĺľosi kapcsol atĺartásra vonatkozó szerv ezésí feladatok ellátása.

Pályazati feladatokéľt felelős referens feladatai

l.1.13. e|Iátjaa kifutott uniós pályázatok szĹikséges projektmenedzsmentjét, |ezttrźséú,

nyomon kĺivetését (KEOP-5.3 .0l N 09 -2009-00 1 5, TAMOP-3. 1 .4-08/1 -2008-
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002 r, TAMOP-3 .3 .2 -08 I I -20 0 8 -0002, KMOP -4. 5 .2-09 -2009 -0023, AROP -

3.A.1/B-z008-0018), ezen belül a projektek fenntaľtási időszakában szükséges
Pľoj ekt Fenntartasi Jelentések elkészítését;

|.I.14, e|Iátja a Magdolna Negyed Program III. hivatali szinhĺ projektkoordinációját
és pénzügyi menedzsmentjét, ezen belül:
o részvétel a pľojekt-előrehaladási jelentések és változás-bejelentések, szer-

ződésmódosítások elkészítésébęn;
o részvétel a közľemfüödő szervezet, az irźnyitő hatóság és az egyéb szerve-

zetekrészére adandó adatszolgáItatási és tájékoztatźlsi kötelezettségek ellá-
tásában, előkészítésében;

. a projektmenedzser irányítása mellett felelős a pľojekt adminisztratív fela-
datainake||ź.ľrásáért@á|yźzatidokumentáciőmegőrzése,rendelkezésreźilrá-
sa, naprakészen taľtása);

o elkészíti a projekt-megvalósítő szervezetek és a projektmenedzser igazo|ása
alapjan a teljesítésigazolásokat; előkészíti a szerződéseket a megbíző áIta|i
aláírásra és azt k<ĺvetően e|végzi a szerződés nyilvantartásba vételét;

. a projekt előľehaladása érdekében bizosítja a projekttel kapcsolatos infor-
mációk folyamatos rendelkezésre állását;

o k<juemfüĺidik a kifizetési kéľelmek és projekt-előľehaladási jelentések eljá-
ľó hatóság részére ttiľténő előkészítésében;

1 . l . l 5. e||átja a KMOP 4.3.2l A- 13 pľoj ektkoordinációj át ) ezen belül :

o rendszeľes adatszolgáltatásokban, projekt-jelentések elkészítésében részvé-
tel, ad hoc infoľmácíőigény esetén rendelkezésre állás;

o pľojekt napľakész nyomon követése;
o részvétel a projekt-előrehaladási jelentések és vá|tozás-bejelentések elké.

szítésében;
o résnétel a közremfüödő szervezet' az irźnyító hatóság és az egyéb szerve-

zetekrészére adandó adatszo|gá|tatási és tájékoztatási kötelezettségek ellá-
tásában, közremfüödés a támogatási szęrzőđések módosíüísĺĺnak előkészĹ
tésében;

o a pľojektmenedzser irźnyítźlsa mellett felelős a pľojekt adminisztľatív és
tźtmo gatő feladatainak ko ordinálásáéľt ;

. nyomon követése és ellenőrzése a szerződésekben foglalt feladatok e||źiá-
sának, határidőľe való teljesítésnek; ellenőrzése a kivitelezésben tészt ve-
vők által készített kiil<inböző jelentéseknek, egyéb dokumentumoknak; el-
készíti a szfü sé ge s te lj e sítési gazolásokat;

o a projekt előrehaladása érdekében biztosítja a projekttel kapcsolatos infor-
mációk folyamatos ľendelkezésre állását;

C részvéte| a|<lťlzętési kérelmęk összeállításétbarl, a szükséges dokumentáci-
ók elkészítésében.

Civil refeľens feladatai

1.1.16. szervezi és ellátja a nemzetközi kapcsolatokkal kapcsolatos feladatokat;
1.|.|7. segíti apolgármestenl a|po|gfumesteľi reprezentáciős tevékenységekkel kap-

csolatos feladatokat;
l . 1 . 1 9. nyilvántaľtj a a polgálrmesteľi utasításokat;
l.I.20. e||átja a polgármesteľ/alpolgáľmesterek utasítása alapjan a felađat- és hatáskö-



r éb e tartozó tigyekben az ugy intézé si tevékenys é get;

1.|.2I. szervezi a polgármester/alpolgármestereklképviselők lakossági kapcsolatait;
|.|.2f. kĺizreműködésével segíti apá|yázatťlgyeléssel kapcsolatos tevékenységet,

ezen belül nyomon követi, rendszerezi a kiiltinbĺiző teľületeken felmerülő pá-
|yázati lehetőségeket, összefogla|ja ezek főbb tudnivalóit és az információkat
továbbítj a a Polgármesteľi Kabin et vezetője részéte.

Fizikai alkalmazott (gépkocsivezető) feladata
|.|.23. A Polgáľmesteľi Kabinetheztartoző hivatali gépjarmíi üzemeltetésével kapcso-

latos fęladatok teljes könĺ ellátása.

S ai tószervező feladatai
|.|.24. kooľdinálja a sajtó részérő| érkęző _ a polgĺíľmesteľt/alpolgáľmestereket érintő

_ megkeľeséseket, résztvesz a polgáľmesteľi/alpolgármesteri interjfü szeľve-
zésében;

|.|.25. sajtófigyeléstvégeza polgármestert/ alpolgĺĺľmesteľeket és azonkormányzatot
érintő saj tóhírek tekintetében;

t.|.26. sajtóanyagokat és hźútéranyagokat készít, összeállítja a kapcsolódó szakmai
anyagokat;

|,l.27. kĺizręműködikaz tlnkormĺányzati kiadvrĺnyok előkészítésében, szerkesztésében;
| .I .28 . tészt vesz az önkoľmány zati renđezvények, sajtőtájékoztatók előkés zítésében

és lebonyo|ításában;
|.I.29, koordinálja, e\emzi,archiválja a Budapest Józsefuĺĺrosi onkoľmanyzatot énntő

média-me gj elenéseket;
1.1.30. tésztvesz a polgármesteľ/alpolgármesterek Józsefüarosban megľendezésre ke-

rülő rendezvényekkel, spoľteseményekkel, valamint az egyéb,józsefuarosi ille-
tőségtĺ eseményeken történtekkel kapcsolatos tajékoztatźsétban, valamint ezek
publikálásában;

1 . l .3 1 . tészt vesz a kommunikációs kampányok tervezésében és lebony o|ításában;
ĺ.l .32. nyomon kĺiveti a keľĹilet marketingstratégiájźnak kidolgozását;
1.1.33. ĺisszeállítja és a címzettek részére továbbítja źLz egyes sajtómegkeresésekkel

kapcsolatos sajtómeghívókat;
I.|.34. közreműktidikaz ęgyes rendezvényekhez, sajtőtźiéko^atő|<hoz kötődő sajtóje-

lenlét szew ezésében, el látj a az ldrgy intézé si feladatokat ;

1.1.35. kapcsolatot tart az önkoľmanyzatí intézmény.és cégvezetőkkel a sajtómegkeľe-
sé sek v onatkozásźlban;

|.I.36. kapcsolatottartazíľott és elektronikus sajtóban érdekelt munkatarsakkal ké-
sőbbi média.megjelenések célj ából;

|.l.37.javaslatot tesz akerĹileti kultwális progľamok széles kĺiľű népszeríĺsítésére, a
lakossági és intézményi szintú tájékoztatásra' ezek megvalósulását kooľdiná|ja
és ellenőľzi;

1.1.38. javaslatot tesz a kultuľális pľogľamok nyomtatott foľmában, elęktronikus, illet-
ve egyéb úton töľténő népszenĺsítése érdekében az önkormźnyzat honlapjának
szerkesztésével és tarta|mźpalkapcsolatban, valamint kapcsolatot taľt a helyi
új ságok és médiumok szeľkesztőségével.

3.cd) Helyettesítés
A titkĺámő és a személyi titkráľok helyettesítése egymás kĺĺzĺitt megoldott, a sajtószeľ-
vező he|yeľtesítése a Polgáľmesteri Kabinetrezető eseti kijelölése alapján történik. A
páIyázati feladatokéľt felelős ľeferensek helyettesítése egymás kĺizĺjtt megoldott, a



gépkocsivezetőhe|yettesítése ajegyzo egyedi kijelĺilése a|apjántöľténik.

4. A szenlezeti egység szervezeti á},rája (grafikus)

5. Az üryosztály munkaľendje (a Hĺvatal dolgozĺíĺnak általános munkarendje szeľĺnt)

hétfiin 0800 _ 1800 óráig
kedden 0800_ 1600óľáig
szerdĺán 0800 _ 1630 őráig
csütöľtökön 0800_ t600 őráig
pénteken 0800 _ 1330 óľáig

A ledolgozott munkaidő nyilvántartása és ellenőrzése céljából az tigyosztát|y je|enléti naplót
vezęt. A jelenléti naplóban fel kell tiintetni a munkába állás és a munkábóI távozás pontos
idejét. A jelenléti napló vezetéséért a titkĺíľnő felelős.

Az ugyosztźily do|gozói a Hivatal épületében a munkaidőn tul az igyosztá|yvezető engedé-
lyével, hétvégén _ előzetes íľásbeli bejelentés mellett _ a jegyzo engedélyével taľtózkodhat-
nak.

A munkahelyéľől önhibáján kívül távol taľtózkodó dolgozó akadáIyoztatásánaktényérólha|a-
déktalanul köteles a kabinetvezetőt éľtesíteni.

A betegségről szóló oľvosi igazo|ást a do|goző munkába á|Iása első napján köteles a szemé|y-
zetivezetőnek átadni. Az átadás e|őtt az utolsó munkába töltött nap időpontjźLt akabinetlłeze-
tőnek atáppélues lapon le kell igazo|rua.

6.Áz ĺi gros ztáiy tig ÍéIfo gadási rendj e
Ügyfélfogadás ideje: A Polgáľmesteľi Hivatal általĺínos tigyfélfogadási ideje.
Ügyfelfogadás helye: 1082 Budapest, Baross úca63-67.I. em 102.



7.Ertekez|etek ľendje
A kabinetvezető szükség szerint kabinetéľtekez|etet tart.

8.Külső kapcsolattaľtás
A Kabinet dolgozóit az éiLarryolgárokkal, az ĺinkoľmźnyzati és más kiilső szervekkel, intéz-
ményekkel és gazđasźtgi taĺsaságokkal való kapcsolattaľtásban a kulturált, hatékony' gyoľs

tigyintézésre való tĺiľekvés, valamint a segítő szándék kell, hogy je||emezze.

A hivatali dolgozók külső kapcsolattartásának körét és rendjét - ideéľwe a képviselő-
testiilettel, abizottsźąokkal való kapcsolattaľtást is _ a jegyz(5 źi|apítja meg és az ugyosztźůy
ügyľendj ében, illetve a munkakĺiri leírásokb an sz-abźůyozza.

A kabinetvezetó fe|adatkĺĺrében e|jtrva közvetlen kapcsolatban äII az önkoľmányzat intézmé-
nyeivel, gazdasági tarsaságaival. Ennek során jogszabályban, önkoľmźnyzati hatźrozatban,
munkáltatói döntésben meghatźttozott adatszolgáltatást kérhet és adhat.

Az e||enőrzésre jogosult feltigyeleti és külső szervekkel a jegyzí3 és a polgármesteľ taľtja a
kapcsolatot, illetve esetenként dönt a kapcsolattaľtő szeméIyéro|.

9.Zátő ľendelkezések

Jelen iigyľend a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefulíľosi Önkormanyzat Képviselő-
testÍilete áItaI5612015. (II.19.) szźmlűhatfuozatta| elfogadott, a Budapest Fővaros VIII. keľĹi-

let Józsefuaľosi Polgráľmesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabźt|yzatĺĺnak l. számú fiig-
geléke.

A szervezeti egység aktlot\iztit iigyrendjét az abbarl sziikségessé vált vźt|tońatást kĺivető 60

napon belül csatolni köteles a fiiggelékhez.

Jelen ügyľend 2015. marcius 1. napján lép hatályba, és a szervęzeti egységnek illetve jogelőd-
jeinek korábbi ügyrendje hatá|yát veszti.

Budapest,2015.

Kabinetvezető

A Polgĺármesteľi Kabinet ügyľendj ét jóvláhagyom:

Danada-Riman Edina
jegyző



Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének ]. sz. fiiggeléke
BUDAPESľ ľovÁnos vlil. KERÜLET

ĺozsEľvÁRosl PoLGÁRMESTERI HIVATAL

TEGYZOT KABINET

2015. szeptember

Készítette: dľ. Galambos Eszteľ



1.a) Szervezetĺ egvség megnevezése:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi Polgĺáľmesteń Hivata| Jegyzői Kabinet

l.b) A szeľvezeti egység címadatai:

Műkt'dési helye: 1082 Budapest VIII. kerület Baross utca63-67.

Levélcíme: 143 1 Budapest, Pf. 160.

JegyzoiKabinet telefoďfax szźtĺrl:459-22|2
email cím: titkaľs ag@jozsefvaľos.hu

Jogi Iroda telefoďfax szám..459-2540
email cim:. jo g@jozsefu aros.hu

Belső Ellátási Iroda telefoďfax szám..459.226|
email cím: uzeme|tetes@jozsefuaľos.hu

SzemélyĹigyi Iroda telefoďfax szálm:459'2|53
email cím: szemelyugy@jozsefuaros.hu

Szeľvezési és Képviselői Iroda telefoďfax szźĺn:459-2|60
email cím : szerve zes@jozsefvaros.hu

Ügyviteli Iroda telefoďfax szźlm:459-2|37
email cím: ugyvi tel@jozsefvaľos.hu

1.c) A szeľvezetĺ eeység iogállása:

AJegyzi5i Kabinet nem önálló jogi személy.

2. A szeľvezeti egység általános feladat. és hatásktiľe:

A Jegyzői Kabinet a jegyz(5 közvetlen felügyelete aLá tartoző szervezeti egység. Közvetlenül
segíti a jegyzó és az a|jegyző munkáj źú, e||átja a Hivatal egészével kapcsolatos jogi, épĹilet-

tizemeltetési, személytigyi és szewezési feladatokat ' ezen feladatkĺĺľök tekintetében döntésre

előkészíti a jegyző hatásköľéb e taftoző ügyeket.

3. A Jegvzői Kabinet engedélvezett létszáma tevékenvségek szerinti bontásban. az azok-
hoz taľtozó feladat- és hatásktiľtikkel

3.a) A Jeeyzői Kabĺnet ĺigvosztálwezetőie

3.aa) Az ügyosĺál}.vezető szakmai feladatellátásĺáľa vonatkozó legfontosabb jogszabályok
felsorolása
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Magyarország helyi önkormányzatairő| szóló 20II. évi CLXXxx. töľvény
(Mötv.)
az á||archá^aľtĺĺsról szőIő 20 | 1 . évi CXCV. tcirvény (ant. )
anemzeti vagyonĺól sző|ő2011. évi CXCVI. törvény
a kozigazgatasi hatósági e|jarás és szolgáltatás á|ta|źnos szabályairól szóló 2004.
évi CXL. tĺirvény (Ket.)
a nemzetiségekjogairól szóló 20|I. évi CLXXIX. törvény (Nek. tv.)
a kozszo|gálati tisztviselőkľől sző|ő 20 | 1 . évi CXCIX. tĺiľvény (Kttv.)
a munka törvénykĺinyvérőI sző|ő 20|2. évi I. törvény (Mt.)
a kĺizfoglalkoztatĺísról és a kĺizfog|a|koztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb tĺjrvé-
nyek módosításĺĺĺól sző|ő2011. évi CVI. töľvény
ajogalkotásról szóló 2010. évi CX)o(. t<irvény (Jat.)
a Polgári T<irvénykönyvről szőIő2013. évi V. tĺirvény (Ptk.)
a Polgari Perrendtartásról szóló 1952. éví III. tĺirvény (Pp.)
az á||anűánafiásról szóló törvény végľehajtásaľól sző|ő 3681201 l. (XII.31.) Korm.
rendelet (Ávr.)
közbeszerzésekľől sző|ő2011. évi CVilI. tv
6| 12009. (XII. l 4.) IRM rendelet a jogszabályszerkesztésľől
Budapest Fővlíros VIII. keľület Józsefuĺĺľosi Önkormźnyzat36512014. (xI. 06.) ök.
szám,(s rendelete a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Műk<'désiSzabá|yza-
táľól (onk. SZMSZ)
Budapest Főviĺľos VIII. keriilet Józsefuaľosi onkormźnyzat 6612012. (XII.13.) ön-
kotmźnyzati ľendelete Budapest Józsefuĺĺrosi Önkormźnyzat vagyonĺĺról és a va-
gyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

3.ab) Az üeyosztálvvezető által gyakorolt hatásköľök (kiadmányozás). a hatáskör gyakorlásá-
nak módja

Az ügyosztźůyvezetonek a személyugy tekintetében van hatásköre a következők tekintetében:
- Pénzligyi Ügyosaőiy rész&e feladás küldése
- munkźitatőiigazolásoka|źtírása
- felvételi kérelmęka]'źirása

3.ac) Az tigyosztályvezető feladatkciręi

A Jegyzői Kabinet vezetője koordinációs tevékenységetvégez és feltigyeleti, vezetési jogktire
van a Személyügyi lroda, Belső Ellátási lroda, Szervezési és Képviselői lľoda, Ügyviteli Iľođa
tekintetében, valamint a vonatkoző jegyzői utasítások szerint a Jogi Iroda tekintetében.

- belső normaalkotás rendje elnevezésiĺ eljárás szerint áttekinti a belső normák teweze-
tét, e||átja a belső noľmák nyilvántaľtásáva|, feltĺiltésével, utasítások, intézkedések
rendszeres felülvizsgálatáva| kapcsolatos feladatokat; (az á||amhźztartásrő| sző|ő
20Il. évi CXCV. törvény 10. $ alapján)

- e||átja a Polgármesteľi Hivatal Szervezeti és MfüĺjdésiSzabtĺ|yzat módosításával, nap-
rakészen tartásáva| kapcsolatos feladatokat;(azá||anhá^aÍtásrólszóló 2011. évi
CXCV. tĺirvény l0. $ alapján)

- aZ önkoľmányzat kozbeszerzéseit bonyolító gazdasźryí tźrsaságga| kapcsolatot taÍt
fenn. Felad ata a kozbeszerzési közľemfüödőkkel kapcsolatos koordináló feladatok el-
|źńása, intézkedési jogosultság akozbeszeľzési és beszeľzési ügyekben a Hivatal szer-



vezeti egységei felé (adatkérés, tájékoztatáskéľés stb.), valamint ellátja aYárosgazđźi-
kodási és Pénzügyi Bizottság döntése a|apjáĺ a HivataL által bonyolított kĺizbeszerzé-
sekkel kapcsolato s feladatokat;

- aszeÍvezeti egységet éľintő kozbeszerzésben közľemfüödik és adatot szolgá|tat;
- e||átja ahivata|ílonkormtnyzati szerzódések évenkénti feliilvizsgálatanak összhivatali

koordinálását;
- nyilvántartja az önkormanyzatilhívata|i szerzoďést biztosító mellékk<ĺtelezettségeket,

ncgycdćvcntc javaslatot készít a mcllókkötelezettségek érvényosítésére vonatkozóan;
- el|átja az a|jegy zo egyedi utasításában meghattĺrozott feladatokat

3'ad) A helyettesítés rendje és az ezekhez tartozó felelősséei szabályok

A Jegyzői Kabinet vezetőjét vezetoi feladatok tekintetébeĺ a jegyzó, szak'rlai feladatellátás
tekintetében az igyosztályi irodavezetők helyettesítik felađatkörĹiknek megfelelően.

3.b) A ieeyző és aliegvző munkáiát kiizvetlenül seeítő személvek

J egy zői l a|j e gy zői titkérĺő -ngy intéző :

Munkaszervezési szempontból alegyzói Kabinethez tartozik, azonbanmunkáját a jegyzo
illetve az a|jegyző k<jzvetlen utasítása szerint végzi.
Szakmai feladatai:

- E||átjaajegyzőla|jegyző feladataivalkapcsolatos szeľvezési és ügyviteli, valamint szfü-
ség szerint önálló ügyintézői teendőket. Nyilvántartĺst vezet ajegyzola|jegyzó munka-
kĺiréhez kapcsolódó határidős feladatokľól, figyelemmel kíséľi a határidőket.Keze|i a
jegyzőla\jegyzőiđőbeosztásźfi azoutlookNapĹárhasznźt|atźwa|.

. E|Iźújaabeérkezó napi posta és kimenő levelek éľkeztetésével, iktatásával,
irattźlľozźsával kapcsolatos feladatokat.Leiqa, sziikség esetén előkészíti, osszeá||itjaa
jegyzo kimenő leveleit.

- Nyilvantartást vezet a jegyzőhözJa|jegyzohilz érkezett ügyiľatokľóI, akozérdekű beje-

lentéselĺről, panaszokról. Gondoskodik azok ügyintézésre való továbbításáról. Részt
vesz ajegyzőneVa|jegyzőnekcimzettpanaszos ügyek, lakossági bejelentések kivizsgá-
lásában, és íľásbeli megvźiaszolásában; kapcsolatot tart az ügyfelekkel.

- Előkészíti a jegyzőila|jegyzoi fogadóórfüat. Esetenként jegyzőkönyvet készít atźrgya-
lásokĺól. Gondoskodikajegyzolaljegyző Ĺigyfélfogadásán felmerült ügyek intézéséto|.

Sztikség szerint résztvesz a jegyzőila|jegyzőiprogramokon, helyszíni szemléken.
- KoordináIjaa jegyzőla|jegyző által kiszignált egyedi ügyeket. Előkészíti a jegy-

zóil a|jegyzői anyagokat, beszámolókat, előterjesztéseket.
- Gondoskodik a nyugdíjba vonuló, valamin hűség- és jubileumi jutalomban ľészesiilő

munkatarsak köszöntésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.
- EIIźtjaa jegyzola|jegyzó vendégeinek és tigyfeleinek fogadásával, vendéglátásával kap-

csolatos teendőket. Gondoskodik a reprezentáció megszervezéséró|, a költségek előíľás
szeľinti elszłámolásáról, valamint rendszęrczi az jegyzőneVa|jegyzőnek jaró kĺizlönyö-
ket, folyóiratokat, napilapokat és gondoskodikazesetleges hianyok pótlásáról.

. Részt veszaképviselő-testület és az illetékes bizottságok tilésein.
- Felelős alegyzoíKabinet áIta|hasznźlt gépi beľendezések kaľbantartásának, javításanak

bejelentésében, valamint a hivatalvezet(jititkarság iľodaszereinek megrendelésében és

kezelésében.
- A Jegyzői Kabinet tekintetében előkészíti a szfüséges személyiigyi és ellátási jellegű

adaÍszo|gźůtatásokat, jelentéseket, gondoskodik a munkaidő nyilvĺántaľtás vezetéséről.



- Közreműködik alegyzői Kabinetvezető feladatkoréhezkapcsolódó titkaľsági, tigyviteli
feladatok ellátásában.

Vezető j octanácsos (Jegyzői referens) :

- e|Iátja az Önkoľmźnyzat peľes és nem peres etjárásaiban a képviseletet, jogerős bíró-
sági ítéletek végĺehajtásának kezdeményezését, kivéve az önkoľmźnyzati gazdasźryi
taľsaságok feladatai ktirébe tartoző ügyekben; (1983. évi 3. tĺiľvényerejrĺ rendelet a
jogtanácsosi tevékenységről 1. $ és 5. $, a polgari peľľendtaľtĺísról szóló I95f. éviIIJ.
tv. 67. $)

- e||átja a jegyző által kiszignált egyedi ügyek jegyzői utasításoknak megfelelő koordi-
nźiźsźń,jogszeľűségének vizsgźúatźÍ., az e|jáĺő szakmai szervezeti egységgel kapcsola-
tottart; (1983. évi 3. töľvényeĘtĺ ľendelet a jogtanácsosi tevékenységľől l. $ és 5. $)

- e||źtja a jegyzői tcirvényességi véleményezés megvalósulĺĺsahoz szĹikséges Hivatalon
belĹili jogi kooľdinációs tevékenységet; (1983. évi 3. törvényerejtĺ rendelet a joglaná-
csosi tevékenységről 1. $ és 5. $)

- a Hivata| szewezeti egységeinek - az előteľjesztések előkészítését is beleértve - a jog-
szabályok helyes a|ka|mazásában segítséget nyujt; (1983. évi 3. törvényeľejű rendelet
ajogtanácsosi tevékenységről 1. $ és 5. $)

- együttmfüödik a Hivatal szervezeti egységeivel a külső és belső ellenőľzések soľĺín
feltárt hiĺányosságok kiküszöb<!1ésében. (1983. évi 3. töľvényerejű rendelet a joglaná-
csosi tevékenységľől 1. $ és 5. $)

- ellátja a képviselő.testiileti előterjesztések előkészitői és ügyosztályi jogi szignálást
kö'vető jogi kontrollját; (l983. évi 3. ttirvényerejű rendelet ajogtanácsosi tevékenység-
ről 1. $ és 5. $)

- a szerződéskĺités elnevezésiĺ eljáľás szerint e||átja a jogi felülvizsgálati feladatokat az
tnkormanyzat/ Po|garmesteń Hivata| szerződései tekintetében; (1983. évi 3. törvény-
eĘű rendelet a jogtanácsosi tevékenységről 16. $)

- helyi jogalkotís elnevezésű eljáľás szerint e|Iátja a kodifikációval kapcsolatos felada-
tokat, rendelet-teľvezeteket tarta|maző előteľjesztések esetén az előteľjesztések készí-
tése elnevezésíi eljźtrás szerint e||átja a képviselő-testületi és bizottsági előterjesĺések
jogi szempontu véleményezésével kapcsolatos feladatokat; (1983. évi 3. tĺirvényerejtĺ
rendelet ajogtanácsosi tevékenységről l. $ és 5. $)

- e||átja a hagyatéki hitelezői igényekkel kapcsolatos jogi feladatokat a Pénzügyi Ügy-
o sztá||y a| e gyĹittmfü ödve ;

Közbiztonsági referens

. ellátja a törvényben meghatározott katasztrőfavédelemmel, honvédelemmel, polgári
védelemmel, ťunłéde|emmel, lakosságvédelemmel kapcsolatos tlnkoľmĺĺnyzati felada-
tokat,

. k<izreműködik a polgĺírmester kataszttőfak elleni védekezésľe való felkészülési, a vé-
dekezési, a helyreállítás szakmai feladataiban, valamint a rendvédelmi és honvédelmi
feladatok vé gľehaj tásában,

. feladata a helyi szintíikatasztrófavédelmi feladatok szakszeľű ellátrĺsĺĺnak elősegítése,
- a felkészülési időszakban teľvezési és szewezési. a védekezés időszakában dcjntés-



előkészítési és koordinációs, valamint a helyreállítás időszakában kárfelmérési és elle-
norzési feladatokat lát el'

- e||átja a polgáľmester, a jegyzó egyedi utasításában meghatźrozott feladatokat.
- el|ětjaa Minőségiľĺĺnyítási Rendszer mfüĺjdtetésévelkapcsolatos feladatokat.

3.c) A Joei Iľoda vezetőie

3.ca) Az irodavezető szakmai feladatellátására vonatkozó legfontosabb jogszabályok felsoro-
lása

- Magyarországhelyi ĺinkormźnyzatairól szóló 201|. évi CLXXXIX. tĺirvény (Mötv.)
- az á||affiháztartasľól szóló 20tI. évi CXCV. törvény ('łl't.)
- aĺemzeti vagyonról szőIő2011. évi CXCVI. törvény
- anemzetiségekjogairól szőIő2011. évi CLXXIX. törvény (Nek. tv.)
- ajogalkotásról sző|ő2010' évi C)o(X. törvény (Jat.)
- apolgári tĺirvénykönyvľől szóló f0I3. évi V. törvény (Ptk.)
- apolgári perrendtaľtásról szóló 1952. évi III. tĺirvény (Pp.)
- 1983. évi 3. törvényerejiĺ rendeletajoglanźĺcsosi tevékenységről
- az á||anháztartźtsľól szóló töľvény végrehajtásáĺőI szćiő 36812011. (XII.31.)
- 6112009. (xII. 14.) IRM ľendelet ajogszabźtlyszerkesztésľől
- Budapest Fővĺáľos VIII. keriilet Józsefuĺárosi onkormanyzat 3612014. (x. 06.) ök.

szźtmí rendelete a Képviselő-testĹilet és Szeľvei Szervezeti és Műkĺidési Szabá|yzatá-
ról (onk. sZMsZ)

- Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuarosi onkoľmanyzat 6612012. (XII.13.) önkoľ-
mźnyzati rendelete Budapest Józsefuarosi onkoľmrĺnyzat vagyonźról és a vagyon fe-
letti tulaj donosi jogok gyakorlásaról

3.cb) Az irodavezető által gyakorolt hatáskĺirök (,kiadmlányozás). a hatásköľ eyakoľlásanak
módja

Az irodavezetó a jegyzó által meghatźrozott egyedi tigyekben ľendelkezik kiadmźnyozási
joggal.

3.cc) Az irodavezető feladatköľei

Vezető i feladatkörében elj aľva:

- aKépviselő-testiilet és a bizottságok műkcidésével kapcsolatban továbbítj a a jegyzó, az
a|jegyzł| és alegyzői Kabinet vezetőjének utasításait azugyintézők felé;

- koordiná|ja, szervezí, segíti és felügyeli aziigyintézők munkáját;

- figyelemmel kíséri a munka hataĺidőben való elkészülését;

- javaslatot tesz a Hivatal mfüĺiđésének hatékonyság javítása éľdekében;

- gondoskodik a hivatali mfüodés során a tĺiľvényesség érvényre juttatásáľól és az eti-
kus j ogalkal mazás kĺivetelményének megvalósításaról.

Szalcľnai feladatköľében elj áľva:

- ellátja a képviselő-testiileti előteľjesĺések előkészítői és ügyosztályi jogi szignálást



követőjogi kontrollját; (1983. évi 3. töľvényerejű ľendelet ajogtanácsosi tevékenység-
rő1 5. $, Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaľosi onkoľmányzat36120|4. (XI. 06.)
ĺjk. számú rendelete a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Műk<idési Szabály-
zataről')

- ellátj a abizottsági előterjeszések előkészitői és ugyosztźůyi jogi szignálást követő jogi
kontľollját; (1983. évi 3. töľvényeľejű rendelet ajogtanácsosi tevékenységről 5. $, Bu-
dapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefulĺľosi onkoľmźnyzat36l20t4. (XI. 06.) ök. számú
rendelete a Képviselő-testĺilet és Szervei Szewezeti és MűkĺjdésíSzabá|yzatnő|)

- ktilön felkérésre a kialakított szakmai koncepció alapulvételével e||átja a Képviselő-
testĺilet rendelet-tervezeteinek jogszabźiy-szeľkesztési elveknek megfelelő foľmába
öntését, megszĺivegezését és elkészítését; (1983. évi 3. töľvényeĘiĺ ľenđelet a jogfa-

nácsosi tevékenységrőt 5. $, Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormány-
zat 36120|4. (xI. 06.) ök. számú rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti
és Mfüĺidé si Szabéiy zatźrőI)

- speciális feladatkörökben képviselő-testületi előterjesztéseket készít; (1983. évi 3.
törvényerejű ręndelet ajogtanácsosi tevékenységről 5. $, Budapest Fővaľos VIII. keľü-
Iet Józsefuáľosi onkormźnyzat 361201'4. CXI. 06.) ök. szrĺmú rendelete a Képviselő-
testĹiletésSzeľveiSzewezetiésMfü ĺidésiSzabá|yzatarő|)

- a képviselő-testtileti előterjesztésekkel ĺisszefüggő kéľdésekben jogi állĺíspontot alakít
ki szóban vagy jogi szakvéleményt készít email útjan. (1983. évi 3. ttirvényeľejű ren-
delet a jogtanácsosi tevékenységről 5. $, Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuarosi
Önkormanyzat 3612014. CXI. 06.) ök. szźm.ú rendelete a Képviselő-testiilet és Szervei
Szew ezeti é s Mfü ö dé si S zabźůy zatĺáľó l )

3.cd) A helyettesítés ľendje és az ezekhez taľtozó felelősségi szabályok

Az iľodavezető munkairźnyítźtsi és kooľdinációs jogait tartós távollét esetén a Jegyzoi Kabinet
vezetője|átjae|. Tartós távollét esetében azirodavezętőtaz egyes Ĺigyintézők a feladatk<jriik-
ben helyettesítik, a jegyzo, a|jegyzó és egyéb személyekkel történő tÁrgya|ás, megbeszélés,
egyeztetés soľán.

3.d) A ioetanácsos munkaktiľei és az azokhoz taľtozó feladat. és hatáskiiľök

3.da) szakmai feladatel|źltásźra vonatkozó legfontosabb jogszabályok felsoľolása

- aPolgrĺľi T<irvénykönyvről sző|ő20|3. évi V. töľvény (Ptk.)
- a Polgari Perľendtaľtásról szóló |952. évi III. törvény (Pp.)
- az á||amhźztartásról szóló 20tt. évi CXCV. tĺirvény (łt't.)
- anemzeti vagyonról szőIő2011. évi CXCVI. töľvény (Nvtv.)
- 1983. évi 3. töľvényerejrĺ rendeletajoglanácsosi tevékenységről
- Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuiíľosi onkoľmányzat 36120|4. CXI. 06.) ök.

száĺrÍl ľendelete a Képviselő-testület és Szeľvei Szervezeti és Mrĺködési Szabá|yza-
táľól (onk. sZMsZ)

- Budapest Fővĺĺľos VIII. kerület Jőzsefvárosi Önkoľmźnyzat 66l20t2. (XII.13.) ĺin-
kotmźnyzati rendelete Budapest Józsefuáľosi onkormányzat vagyonĺĺľól és a va-
gyon feletti fulajđonosi jogok gyakoľlásáról

3.db) Az ügyintéző jogÍanácsos által gyakorolt hataskcjrcik (kiadmanyozás). a hatáskĺir gya-
korlásĺának módja

;::



Az ugyintézo joglarĺácsos a jegyzo á|tal meghatározott egyedi ügyekben rendelkezik kiadmá-
nyozásijoggal.

3.dc) Az tigyintéző jogtanácsos feladatköľei a Polgáľmesteri Hivatal SZMSZ-ének 3. számú
melléklete alapian:

ellátja a jegyzó által kiszignált egyedi ügyek jegyzói utasítĺĺsoknak megfelelő kooľdi-
ná|ását,jogszeniségének vizsgáIatěú, az e|jáĺő szakmai szervezęti egységgel kapcsola-
tot taľĘ (1983. évi 3. törvényeĘű ľendelet a jogtanácsosi tevékenységľől 1. $ és 5. $)

ellátja a jegyzői tĺĺrvényességi véleményezés megvalósu|źsźůloz sztikséges Hivatalon
belĹili jogi koordinációs tevékenységet; (1983. éví 3. törvényerejű rendelet a joglanźr

csosi tevékenységről 1. $ és 5. $)

a Hivatal szewezeti egységeinek - az e|őteqesztések előkészítését is beleértve - a jog-
szabályok helyes aIka|mazźsában segítséget nyújt; (l983. évi 3. törvényeľejű rendelet
ajogIanácsosi tevékenységről 1. $ és 5. $)

együttmfüödik a Hivata|' szervezeti egységeivel a külső és belső ellenőrzések soľán
feltart hianyosságok kiküszĺibölésében. (1983. évi 3. töľvényerejíĺ rendelet a joglanźr

csosi tevékenységľől 1. $ és 5. $)

e||źúja a képviselő-testÍ.ileti előterjesztések előkészítői és tigyosztályi jogi szignálást
követőjogi kontľotlját; (1983. évi 3. tĺlrvényerejűľendelet ajogtanácsosi tevékenység-
rő1 1. $ és 5. $)

aszerzódéskĺités elnevezésu eljĺĺľás szerint e|Iátja ajogi feltilvizsgálati feladatokataz
onkormĺányzat/ Polgáľmesteri Hivatal szerződései tekintetében; (1983. évi 3. törvény-
eĘrĺ rendelet a jogtanácsosi tevékenységľől 16. $).

helyi jogalkotás elnevezésu eljáľás szeľint e||átja a kodifikációval kapcsolatos felada-
tokat, rendelet.tervezeteket tarta|maző előteľjesztések esetén az előterjesztések készí-
tése elnevezésti e|juás szerint ellźúja a képviselő-testiileti és bizottsági előterjesztések
jogi szemponfu véleményezésével kapcsolatos feladatokat; (1983. évi 3. törvényerejű
ľendelet ajogtanácsosi tevékenységől 1. $ és 5. $)

3.dd) A helyettesítés rendje és az ezekhez tartozó felelősségi szabályok

Taľtós távollét esetén a Jegyzői Kabinetvezető, egyéb ügyekben a kijelölt jogi előadó helyet-
tesíti.

3.e) A ioei előadó munkakiiľei és az azokhoz taľtozó feladat. és hatáskłiriik

3.ea) szakmai feladatellátására vonatkozó legfontosabb jogszabályok felsorolása

- Magyarorszétghelyi önkoľmźnyzatakőIszőIő2011. évi CLXXXIX. t<irvény (Mi'tv.)
- apolgaľi t<irvényk<inyvről szóló 201.3. évi V. tĺirvény $tt<.;- azá||amhánartásról szóló 201|. évi CXCV. törvény (Aht.)
- anemzeti vagyonľól sző|ő2011. évi CXCVI. töľvény



- a jogalkotásrólszóló 2010. évi CX)o(. ttirvény (Jat.)
- anemzetiségek jogairól szo|ő20|1. évi CLXXIX. tĺirvény (Nek. tv')
- atársashźnak'ĺól szóló 2003. évi C)O(XIII. tV (Társashazi tv.)
- az infoľmációs önľendelkezésrő|jogról és az informáciőszabadságról sző|ő 2011. évi

CX[. törvény (Info tv.)
- l983. évi 3. tiiľvényerejrĺ ľendelet a jogtanácsosi tevékęnységről
- az á||an,háztÄľtásról szóló tĺirvény végrehajtásárő| sző|ő 368120|1. (XII.31.) Koľm.

rendelet (Ávr.)
- 6112009. (xII' 14.) IRM ľendelet ajogszabéiyszerkesztésről
- Budapest Fővlíros VIII. keľület Józsefuaľosi onkormányzat 3612014. (XI. 06.) ök.

szźlmil rendelete a Képviselő-testtilet és Szervei Szewezeti és Mfüödési Szabźůyzatá-
ró1(onk. sZMsZ)

- Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuĺĺrosi onkormźnyzat 6612012. CXil.l3.) ĺĺnkoľ-
ményzati rendelete Budapest Józsefuláĺosi onkormźnyzat vagyonáról és a vagyon fe-
letti tulajdonosi jogok gyakorlásaról

3.eb) Az ügyintéző által eyakorolt hatáskörök (kiadmányozás). a hatásköľ eyakorlásanak
módja

Az ugyintéző a jegyzó által meghatározott egyedi iigyekben rendelkezik kiadmányozási jog-
gal.

3.ec) A jogi előadó feladatkörei

- e||tÍja a képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések előkészítói és ügyosztályi jogi
szignálást követő j ogi kontľollj át;

- külön felkéľésre a kialakított szakmai koncepció alapulvételével e||átja a Képviselő-
testiilet ľendelet-tervezeteinek jogszabźůy-szerkesztési elveknek megfelelő formába
ĺintését, megszciveg ezését és elkészítését;

- helyi jogalkoĹĺs elnevezéstĺ eljĺĺľás szerint e||átja a kodiÍikációval kapcsolatos felada-
tokat, rendelet-tervezeteket tarta|maző eĺóteqesztések esetén az előteľjesztésekkészí-
tése elnevezésíi eljárás szeľint e|Iátja a képviselő-testiileti és bizottsági előterjesztések
jogi szempontú vélem ényezésév el kapcsolatos feladatokat;

- belső noľmaalkotás ľendje elnevezésű eljĺáľás szeľint áttekinti a belső normiík tęrveze-
tét, e||átja a belső normák nyilvántaľtáséxa|, felttjltésével, utasítások' intézkedések
rendszeres felülvizsgál atźw aI kapcsolatos felađatokat;

- ellátja a Polgáľmesteľi Hivata| Szęrvezeti és Mrĺkc'dési Szabályzat módosításával, nap-
rakészen tartásźxa| kapcsolatos feladatokat;

- speciális feladatkörökben képviselő-testiileti előterjesztéseket készít;
- a képviselő-testĹileti előterjesztésekkel összeftiggő kérdésekben jogi álláspontot alakít

ki szóban vagy jogi szakvéleményt készít email tltjan;
- e||átja a jegyző által kiszignált egyeđi ügyek jegyzői utasítasoknak megfelelő koordĹ

nálását,jogszenĺségének vizsgá|atát, az eljárő szakmai szervezeti egységgel kapcsola-
tottart;

- ellátja a jegyzói tĺ!ľvényességi véleményezés megvalósu|ásáůloz szfüséges Hivatalon
belüli jogi kooľdinációs tevékenységet;

- a Hivatal szervezeti egységeinek - az előterjesztések előkészítését is beleéľľve - a jog-
szabźiyokhelyesalka|mazásábansegítségetnyijt;

- egyiittmfüc'dik a Hivatal szervezeti egységeivel a kĹilső és belső ellenőrzések soľĺĺn
feltĺĺľt hiĺĺnyosságok kikĹiszĺjbĺilésében;



- a szerződéskötés ęlnevezésű eljarás szęrint e||átja a jogi feltilvizsgálati feladatokat az
Önkorman y zatl P oIgźrmesteri Hivat a| szeruo đései tekintetében ;

- e||átja az onkoľmźnyzat és a Polgármesteri Hivata| szerzođéses jogviszonyaiľa vonat-
kozó jogi kontrollt, ide nem értve - a jegyző eltérő írásbeli utasítása hiźlnyábarl - a
megbízásos jogviszonyban dolgozó jogászok (iigyvédek) szetződés szerinti feladat-
ellátási kĺjtelezettségének körébe tartoző Ĺigyeket (pI.: szerzódések);

- eLĘźtja akozérdekű adatkérések minősítésével kapcsolatos feladatokat, valamint akoz-
érdekű adatkéľés tcljcsíĹéséĹ a Hivatal szcrvczcti cgységeinek bevonásával;

- biz1osítja a nemzetiségi onkormźnyzatoktörvényes mfüĺldését, írásbeli előterjesztések
előzetes jogi kontľollját, részt vesz az ülésen, azon jelizi amennyiben tcirvényséĺtést
észlel, áttekinti a nemzetiségi önkoľmanyzatokszerzoďéseit, jegyzokönyveit;

- előkészíti és gondozza a nemzetiségi önkoľmźnyzatokkal kötendő fęnntaľtási és hasz-
ná|ati szerzoďéseket és azok mellékletęit,

- előkészíti anemzetiségi önkormanyzato|ď<a| kĺĺtendő egyiittmúködési megállapodáso-
kat,

- ellátj a a jegyző által kiszignált egyedi ügyek jegyzói utasításoknak megfelelő koordi-
nźůźsát,jogszerűségének vizsgtůatát,azeljárő szakmai szervezeti egységgel kapcsola-
tot tart;

- ellátj a a jegyzoi törvényességi véleményezés megvalósulásźůloz szfüséges Hivatalon
belüli jogi koordinációs tevékenységet;

- ellátja a képviselő-testületi jegyzőkönyvek utólagos jogi kontrollját;
- jegyző felkérése alapjźn részt vesz az onkormźnyzat KozalapíNźnyainak, Alapítvá-

nyainak ülésein;

3.ed) A helyettesítés ľendje és az ezekhez taľtozó felelősségi szabályok

Taľtós távollét esetén a jogi előadók egymást helyettesítik.

3.fb) Az tigyintéző által gyakorolt hatáskörök (kiadmányozás). a hatásköľ gyakorlásának
módja

Az tigyintéző a jegyzo által meghatźrozoh|egyedi ügyekben rendelkezik kiadmanyozási jog-

gal.

3.i) A Belső Ellátási Iroda vezetőie

3.ia) Az irodavezető szakmai feladatellátására vonatkozó legfontosabb iogszabályok felsoľo-
lása:

Feladata a szervezeti egység vezetése, az ugyosztźl|yvezető szakmai kooľdinációs szerepet tölt
be. Aziroďavezetői beosztás a Kw. 3l. $ alapjan osztáIyvezetői besorolástvezetőimegbízás-
nak minősüI, a vezetoi megbizźs a Ktv. előírasai szerint határozat|arl időľe szól, és külön in-
dokolás nélktil azonna|ihatźĺ||yaL visszavonható, illetőleg akoztisztviselő bĺĺľmikor indokolás
nélktil 30 napos lemondási idő megjelölésével lemondhat.
Az ügyosztá|yvezetok és az ügyosĺályszeľvezethez tartoző irodavezetők egymássa| a|á-

ftiléľendeltségí, az tigyosztĺilyhoz tartoző irodavezetők egymással mellérendeltségi viszony-
ban állnak és kĺitelesek egymással egyiittmfü<idni a feladatok ellátĺĺsában. Egy irodanak egy
irodavezetóje lehet.
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3.ib) Az iľodavezető által gyakoľolt hatáskĺĺr<lk (kiadmanyozás). a hatáskor gyakorlásának
módje

Az I99t. évi XX. tv. 139.$, valamint az á||anháztaľtásról szóló törvény végrehajtásárőI szőIő
368/20Il.CXII. 31.) Koľm' rendelet 52. $ (6) bekezdése a|apjánaJegyzői Kabinet Belő Ellá-
tási Irodához kapcsolódó tevékenységre jóváhagyott hivatali kĺlltségvetés kiadási előfuźnyzat
terhére 200.000,- Ft egyedi érték}ratárig azirodavezető kĺitelezettségvźilalasra kijelČilt.
ĺ\z rĺllomhóztĺrtĺísľól szóló töľvóny vógľchajtásĺĺľól szőIő 368lf011. (XII. 3l.) Koľm. rendelet
52. $ (1) bekezdése alapjźnaJegyzői Kabinet Belő ellátási Irodához kapcsolódó tevékenység-
ľe jóváhagyott hivatali költségvetés kiadási e|őirányzat terhéľe teljesített kiadások utalványo-
zásźra200.000,- Ft egyedi érté|&atźngazitodavezető utalvĺĺnyozáłstakijeliilt.
A kijelĺilés 20|3.januar I7. napjátől visszavonásig érvényes.

Az á|Iaffiháztaľtásról szóló tĺjrvény végľehajtásźttő| szőLő 36812011. (XII.31.) Koľm. rendelet
57.$ (4) bekezdés alapjźn a Hivatal kĺiltségvetésének kiadási e|őirźnyzatábőI a Jegyzői Kabi-
net Belső Ellátási Irođa tevékenységi körében teljesített kiadások teljesítésére kijeltilt.
A felhatalmazás}}t3.januar 17. napjźtől a visszavonásig érvényes.
Feladatait a mindenkori érvényes kĺitelezettségvállalással, utalviĺnyoziíssal, ellenjegyzéssel,
érvényesítéssel és szakmai teljesítésigazolással kapcsolatos eljárási ľendjéről szóló polgĺír-
mesteri-jegyzői utasitásban foglaltak szerint köteles ellátni.

3.ic) Az irodavezető feladatkörei

Belső Ellátási Iroda

l. éves k<iltségvetési terv elkészítése
2.szabá|yzatokfeltilvizsgát|ata,sziikségeseténezekaktua|izá|źsa
3 . szeľződések ęlőkészítése, szakm ai tata|mźnak egyeztetése

.. 4. kapcsolattaľtĺĺs aszolgá|tatók képviselőivel
Uzemeltetési feladatok:

5. éves ütemteľv készítése, azitemezési hataridők betaľtatása és betaľtatasa
6. nettó 500 ezer a|attibeszetzések lebonyolítása, ezeknyilvlántartásą negyed-

évenként besziímolás a mindenkori pénzügyi feltigyeletetvégző bizottság felé
7 . kivitelezé s ek'hez pénzugy i fedezęt bizto síttatása,
8. a munka vállalkozasba adásakor a kivitelezo a|ka|massági vizsgálata,
9. a munkfü pénzllgyi fedezetének vizsgá|ata, az esetlegesen sziikséges e|jará-

sok lefolytatása (pl. bizottsźryiltestĺileti előterjesztés) a kĺizbeszerzési refe-
renssel együttmfüödve

10. a szeľvezeti egységet éľintő közbeszerzésben kĺizľemfütidik és adatot szolgá|-
tat és a műszaki taľtalom elkészítése

| |. portaszolgáIat felügyelete, fegyveres órzési feladatok megrendelése
|2. v agy on-, gépjźtrmíi- é s éptiletbizto sítás

Informatikai feladatok :

1 3. segítség nyujtás a háiőzat átalakitásának, továbbfej lesztésének teľvezésében a
felhasználói igények előzetes felmérésével és rendszerezésével

|4. fe|használói jogosultsági koncepció kidolgozása' egy-egy tlj verziő frissítésé-
ről hozott dĺintés esetében megteľvezi aátáI|as foľgatókönyvét;

15. közremiĺköđikaz Infoľmatikai Szabá|yzat kialakításában, a vonatkozóbinon-
sági előírásokat betartja és betaľtatja,

16. infoľmatikai üárgyu testiileti, bizottsági e|óteqesnések készítése, ahatároza-
tok végrehajtása.
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3.id) A helyettesítés rendie és az ezekhez tartozó felelősségi szabályok

Az irodave zeto he|y ettesítését a J egy zői Kabinet v ezetőj e Látj a eI.

3j) Az ĺieyintézők munkakiiľeĺ és az azokhoz tartozó feladat. és hatásktiriik

A Hivatal iizemeltetésével kapcsolatos feladatellátásáért felelős iigyintézők.
Gépj ármúvezető (Hivatali sofőľ)
A Hivatal informatikai feladatellátásáért felelős ugyiĺtézok' azaz infoľmatikusok.

3 ja) szakmai feladatellátásaľa vonatkozó legfontosabb joeszabályok felsorolása

Magyarországhe|yi önkoľmanyzataírő| sző|ő 20|1. évi CLxXxx tv., vala-
mint a Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Jőzsefvźrosi onkormányzat Képviselő-testiilet
és Szervei Szęwezeti és Mfüödési Szabá|yzatárőI sző|ő 3612014. (xI.06.) számú ön-
kormźnyzatirendeletea|apjźnlátjae|f e|adatait.

3 jb) Az tig}'intéző által g.vakorolt hataskĺiľĺik (kiadmĺĺnyozás). a hatáskör gyakorlásának mód-

b
A Hivatal infoľmatikai fe|adate||átźtsáéľt felelős Ĺigyintézĺĺ (informatikus), va-

gyis a mindęnkori ',A 
Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzatĺak' a Polgármesteri Hiva-

talnak és a helyi nemzetiségi önkoľmrínyzatoknak a kote|ezęttségvállalással, utalvá-
nyozással, ellenjegyzéssel, érvényesítéssel és teljesítésigazolással kapcsolatos eljarási
ľendj éről'' szóló utasítlís mellékletében kij elcilt személy.

Az á||aľltháztartásrőLszóló törvény végrehajtasárő| szőIo 36812011. (xII.31.)
Korm. ľendelet 57.$ (4) bekezdés a|apján a Hivatal költségvetésének kiadási előirĺány-
zatabő| a Jegyzoi Kabinet Belső Ellátási Iroda tevékenységi k<irében informatikai fela-

datokra telj esített kiadások telj esítésére kij elölt.
A felhatalmazás}}L3.januĺáľ 17. napjźúől a visszavonásig érvényes.

Feladatait a mindenkori érvényes kötelezettségvállalással, utalványozással, el-

lenjegyzéssel, érvényesítéssel és szakmai teljesítésigazolással kapcsolatos eljárási
rendjéről szóló polgáľmesteľi-jegyzői utasításban foglaltak szerint köteles

3 jc) Az ügyintéző feladatktjľei
A Hivatal iizęmeltetésével kapcsolatos feladatellátásáéľt felelős Ĺigyintézők :

f.4.I. vezetékes telefonhálózat és végponti elemek iizemeltetése, új igények ügyin-
tézése, mellékek igény szeľint áthe|yezése,

f .4.2. vezetékes telefonháló zat a|kozpontjainak iizemeltetése,
f.4.3. mobil telefonok ľendszerben tartása, szolgtl|tatőva|' kapcsolattaľtás

(+beszerzés),
2.4.4. kábelteleví zíő háIőzat iizemeltetése,
2.4.5. iľodagépek üzemeltetése (iratmegsemmisítő),
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2.4.6. sokszorosító beľendezések üzemeltetése' a szerződéses karbantartó céggel va-
ló kapcsolattaľtás (ielenleg Copy City Kft.)

f .4.7. a hivatali gépkocsik iĺzemeltetésével, ktilső-belső tisztittatásźxa|lesnétikai
karbantartásávaV, futó- és tervezett javittatásźpa|, egyéb szerviz-munkákkal
kapcsolato s feladatok intézése

2.4.8. egyedi kérések (p1. polc, zarcsere) kivitelezése, szerelése.
2.4.9. a fenti iizemeltetési tevékenységekhez szfüséges aÍLyag megvásárlása,
2.4.|0. általános iľodaszer megrendelések összeállítása, teljes bonyolítás,
2.4.| 1. béIyegző, névj egykrĺľtya elkészíttetése,
2.4.|2. oklevéltaľtók beszerzése
2.4.|3. általános nyomtatviĺnyok, megľendelés, telj es bonyolítiĺs,
2.4.14. speciális nyomtatvĺĺnyok beszeľzése, könyvktltészet megrendelése,
2.4.|5. nagy éľtékú és kis éľtékű targyí eszközök beszerzése (bútor, műszaki cikk,

ďLyag és segédanyag' szęrszám, stb.),
2.4.L6. napilapok, folyóiľatok megrendelése, nyilvántartása, kiadókkal folyamatos

kapcsolattaľtás, sziĺmlfü ügyintézése,
2.4.17 . hivatali reprezentáciő beszerzése, kiosztĺĺs a, nyi|vántartása
2.4.18. ME-35 Eredményességet méľő mutatószámok kezelése az uzeme|tetési cso-

port tevékenységét érintő adatgyĹĺjtési és adatszo|gá|tatási feladatok
2.4.19. ME-26 Gondnoksági feladatok ellátása elnevezésű eljĺĺľás szerinti aru-

szolgáItatásiigényeknyilvantaľtásáva|kapcsolatosfeladatok
2.4.20. készlet-nyilvántaľtlísi, valamint abevétę|ezett készletek kezelésévelkapcsola.

tos feladatok
2.4.2|. vezetékes telefonhálózat hivőszám, végpontok nyilvántartása, faxvonalak

nyilvántaľtása
2.4.22. mobil előfizetések nyilvántaľtása,
2.4.23. vezetékes telefonok költségeinek (magan és hivatalos) nyilvantartása, aszám-

lák online követése
2.4.24. a PIN-kódos telefonálás bevezetésével ktilső szerződő féllel való kapcsolat-

taľtás'
2.4.25. a telefonos PIN-kódok kezelése,
2.4.26. a meglévő mobil telefonok kĺĺltségeinek figyelése, nyilvántartasa, a telefo-

nokkal kapcsolatos ügyintézés,
2.4.27. gépkocsik adminisztľźtciója, futás kilométer, üzemanyag fogyasztéls, kciltsé-

gek nyilvrĺnt artása, szźrĺiźk ellenőrzése,
2.4.f8. a Hivatal berendezési és felszerelési taľgyak, épülettartozékok nyilvríntaľtrĺsa

aPéruigyi Ügyosaállyal ktĺzösen, |eltározlás előkészítése, lebonyolítása, az
adatok feldolgozás a, a P énzljgyi Ügyoszĺíllyal kĺizĺisen,

2.4.29. selejtezés előkészítése, lebonyo|ítása, az adatok feldolgozása, a Pénzigyi
Ügyosztál lyal ktiztisen,

2.4.30. raktaľkezelés, rakÍárnyi|vźntaľtás, vonalkóđos bevezetése,
2.4.3I. a Hivatal k<izponti épiiletének, telephelyeinek takarítísa_ szerződött paľtneľ-

rel,l
2.4.32. rovÍlľ- és féľegmentesítés megľendelése' megszerv ezése,
2.4.33. ľendezvények, bizottságĹ és testĺileti ülések feltételeinek biztosítása,
2.4.34. egyéb iinnepek megiinneplésének előkészítése, lebonyo|itása társ szerveze.

tekkel egytittműködve,
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2.4.35. a rendezvényekkel kapcsolatos beszerzések (virág, koszoľú, étel, ital, kellé-
kek, stb. megvétele),

2.4.36. oklevelek előkészítése
2.4.37. helyiség átrendezés, beľendezés ' előkészítés, hangosítás biĺosítása.
2.4.38. munkahelyi meleg étkeztetés és btifé feltételeinek biztosítása, kapcsolattaľtás

aszerzodő céggel
2.4.39. a napi ütemezett és az adhoc személy- és tehersztt||itésok elvégzése, e|végez-

tctósc, (bútoľmozgotósi és költĺiztotési feladatok)
2.4.40. hivatali gépkocsĹhasznźúat engedé|yeztetése magáncéIilhaszná|atra
2.4.4I. Üzemeltetési csopoľt feladatköľébe tartoző számlák kezelésével kapcsolatos

feladatok (érkeztetés, telj esítés igazolrás előkészítése)
2.4.42. számlareklamációval és a pénzĹigyi teljesítésekkel kapcsolatban felmeľiilt

problémfü megoldása,
2.4.43. ellátmríny-kezelési feladatok
2. 4 . 4 4 . szeméIy száll ítási feladatok b izo sítása (gépko cs iv ezeto)
2.4.45. poľtaszolgálat felügyelete, fegyveľes őľzési feladatok ellátásanak megrende-

lése
2.4.46. információs táblák (névtáblak) frissítése
2.4.47. lift Ĺizemeltetése' karbantartása
2.4.48. a Hivatal áIta|hasznátt épületekben lévő helyiségek - előzetes felmérés alap-

jan_ javítási munkáira vonatkozó éves kaľbantartasi teľv elkészítése
2.4.49. javítási munkĺák épületen belül; ide értve a ktilső iľodáinkat is, kis karbantaĺ-

tás, a lehetséges ktilső k<izľemfüödő megbízźtsa, kiviteleztetés,
2.4.5O. klíma ľendszerek üzemeltetése, szakcéggel való kapcsolattartás'
2.4.5I. víz-, csatoľnarendszeľek iizemeltetése, kaľbantartása, felújítása,
2.4.52. elektromos hźůőzat tizemeltetése, karbantartása, a szeruődéses karbantaľtó

cé ggel kapcsolattaľtiís
2.4.53. lámpatestek bérlése (szerződés Caminus Bt.)
2.4.54. az épületek körĺili jźrda, paĺkoló takarítása, télen csúszásmentesítés, hó elta-

karítás,
2.4. 5 5 . koďlłzemi é s e gyéb szám|źk. fo lyamato s e l lenőrzése,
2.4.56.kivitelezéshezpérr;ĺjgyif edezetbiztosíítatása,
2.4.57. a munka vźů|a|kozásba adásakoľ a kivitelezó a|ka|massági vizsgálata,
2.4.58. a munkĺík pénzügyi fedezetének vizsgáIata, az esetlegesen szfüséges eljáľá-

sok lefolytatása (p1. bizottsági előterjesztés) a közbeszerzési ľeferenssel
egyĹittműködve

2.4.59, vagyon és épületbiztosítás
2.4.60. nagy értéktĺ és kis éľtékű tngyi eszközö,k beszerzése,
2.4.61. kulturátis feladatok ellátása és rendezvények lebonyolítása, valamint keľületi

kitiintetések átadása tekintetében szfüség esetén a Jőzsefvźros Ktjzösségeiéĺt
Nonprofit Zrt-v e| tĺirténő egyĹittmfü<idés,

2.4.62. hivatali feLadate||źúast szolgáló vagyon (ideéľtve a gépjárműveket is) biztosí-
tásźtval,kánendezésévelkapcsolatosiigyekel'|źúása,

2.4.63. kiküldetés kĺiltségeivel, illetve saját gépkocsi hivatali cé|űbaszná|atával kap-
csolatos feladatok ellátása,

2.4.64. a szervezeti egységet érintő kozbeszęrzésben kĺizľemfüödik és adatot szolgá|-

tat és a műszaki taľtalom elkészítése
2.4.65. a Hivatal terembęosztásának a Microsoft outlook a|ka|mazásával ttjĺténő ve-

zetése,
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2.4.66. a képviselő-testiileti és bizottsági ülések, valamint egyéb renđezvények ęsetén
gondoskodik arról' hogy azu|éslrendezvény helyszínéül szolgáló teľem ajtaja
a renďezvény idejére nyitva legyen, valamint köteles az ülés/renđezvény vé-
gén a teręm ajtajátbezźtrni,

2.4.67. e|Iátja a kĺizteľület-felügyelet feladatellźltásźĺt szolgźůő gépjárművekkel kap-
csolatos Ĺizemeltetési és kaľbantaľtási feladatokat (naponta e||enorui, hogy a
gépjĺírművek megfelelnek-e a forgalomban történő részvétel feltételeinek, in-
dítónaplóban indítja és adja ki a szolgálatba vezéĺyelt jĺĺrműveket, kezeIi a
menetleveleket).

2.4.68. a kerékbilincsek és jármrĺvek kaľbantartása.

Gépjáľmiĺvezető (Hivatali sofőľ):

2.4.69. szeméIyszáIlítási fęladatok biztosítása (gépkocsivezető)

Gépj árműv ezeté s s el/fenntar tós s al j áró fel adato k:

1. a hivatal tulajdonát képező gépjáľmű a KRESZ és a gépjríľmű tizemeltetésére vonatkozó
szabźůy ok szeri nti tizemelteté se ;

2. a gépjármii forgalmi engedélyének, zöldkrírtyájafiak és nemzetkiłzi zolđkźtrtyájarnk érvé-
nyességének f,lgyelemmel kíséľése, s megújításának sziikségességéről kĺĺzvetlen felettes éľte-
sítése;
3. a hivatali gépjáľmű tizemeltetésével kapcsolatos napi feladatokat (gépjármű tisztítása, kar-
bantartása, uzemany agfö lté s, stb. ) e||átása;
4. agépjármű tizemeltetéséről vezeti a szfüséges menetokmáný, és elszámolást készít az
ĺŁemanyag fę|hasznźiźlsĺĺľó l ;

5 . az ilzemanyagköltsé g el számo Iás igazo|tatźlsa a közvetlen fel ettesével ;
6. gondoskodás a hivatali gépjáľmű üzemeltetési szabályainak megfelelő szervizeléséről, va-
lamint a gépkocsi javitásźtrő|, kaľbantaľtásaľól, szervizeléssel kapcsolatos szfüséges nyomtat-
vĺínyokĺól;
7. eseti _ a felsoroltakban nem szereplő, đe a munkakörhö'z kapcsolódó _ feladatok e|végzésé-
re ktizvetlen vezetőjétől kapott utasítást végrehajtása;
8. a feladatkörébe utalt munkĺák tervszenĺ, szakszeru és hatłáľidőben történő e|végzéséért, a
munkaľend, munkafegyelem és munkavédelmi, tíĺzvédelmi előírások betaľtása;
9. A gépjĺĺľmíĺvet a KRESZ szabźllyainakbetaľtása mellett haszná|ata;
l0. Munkavégzés során a hatályos jogszabźlyokban, a belső normfüban és a Minőségirźnyítźl-
si Rendszerdokumentáciő részét képező eljáľasokban foglaltakat betaľtása;
1 1. Feladatat teljesítés kĺjzben kĺitelessége az á||amtitok és a szo|gá|atí titok megőtzése.

A Hivatalinfoľmatikai feladatellátásáén felelős ügvintézők (informatikusok):

Feladatok a Polgármesteri Hivatal számítastechnikai rendszerével kapcsolatban:
2.5.65.azinformatikaihá|őzatüzemeltetése,fejlesztése

2.5.65.I.iizemeltetni a LAN-WAN hźiőzatot
2.5.65.2.segítség nyujtás ahéůőzat átalakításanak, továbbfejlesztésének tervezé-

sében afe|hasznétlói igények előzetes felmérésével és rendszerezéséve|, a
váľható teľhelés meghatĺĺro zásźxa|;
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2.5.65.3.a kĺilső szá||ítő tita| készitett rendszerdokumentáciőt kezelése, a válto-
zások folyamatosan nyomon kovetése, ahéilőzatoĺ torténő módosítások
dokumentálása.

2.5.65.4.folyamatos há|ozat feltigyelet, a rendelkezésre áLIő eszkcjzök (háLőzat
felügyeleti szoftver) segítségével nyomon kĺivetni a héiőzati eseménye-
ket.

2.5.66. Haľdver beiizemelés és bővítés
2.5 . 6 6 . | . a hźiőzati c szkĺizök, szŕmítő gépek é s perifeľiák üzembe állítása
2.5.66.2.aháIőzati kiszolgálók telepítésének figyelemmel kíséľése és infoľmá-

ciógyííjtés a későbbi problémamentes iizemeltetés érdekében;

2. 5 .6 6 .3 .k|iens gépek telepíté se, c s atlakoztat ása a héiőzathoz;
2.5.66.4.periférifü, nyomtatók, szkennerek, multimédia eszkozĺik, esetleges

mágnesszalagos adattĺíľolók üzemeltetése
2.5.67 . ľendszer adminisztráció és integráció

2.5.67.|.javaslat tétel arľa, hogy milyen komponensekkel (ideértve a szerveľeket,
klienseket és peľifeľiakat) lehet afe|hasznźiók igényeit legjobban kielégĹ
teni;

2.5.67.Z.konťrgurálja ahźiőzat szerveľeit, illetve segítséget nyújt a kĺilső szźi|í-
tóknak ezen szo\gźtltatás teljesítésében, |<lďo|gozza a kliensekre vonatko-
zó telepítési iľĺĺnyelveket;

2.5.67.3.anrlak meghaüáľozźsąhogy mely alkalmazásokat kell lokálisan, illetve
kĺizpontilag telepíteni megvizsgálva mindkét lehetőség előnyeit és hátrá-

nyait;
2.5.67 .4.felhasználói jogosultsági koncepció kidolgozása'
2.5.67 .5 .a szerverek adminisztrálása, konfiguľálása

2.5.68. operációs rendszerek és felhasználói szoftverek kęzelése
2.5.68.I.telepíti a felhasználó gépén az źita|ahasznáIt, az illetékes személy(ek)

źl\ta| jćxźůlagyott operációs ľendszeľeket és felhasználói szoftveľeket;
2.5.68.2.kJalakítja és a felhasználói igények szeľint bővíti az új felhasznźůőktel-

jes inđuló kliens-köľnyezetét, beleéľfve a jogosultságok kiosztásźt a
szfüséges rendszerek hasznáIatźůloz, a felvételt az elektľonikus Leve|ező-

ľendszerbe, a tiírterĹilet kiosztását és a megfelelő kĺinyvtárszerkezetek lét-
rehozásźú;

2.5.68.3.folyamatosan figyelemmel kíséri a Megrendelőnél hasznźl|t operációs
rendszeľek és standaľd szoftverek új verzióinak megielenését, elemzése-
ket készít az tĄ verziők bevezetésének lehetőségéről illetve szfüségessé-
géről;

2.5.68.4.szfüség esetén próbatelepítéseket végez, felderíti ańgi és azt$ verziók
kciztitt esetleg előforduló kompatibilitási pľoblémfüat, kiilönös tekintettel
aktilönb<ĺzőverziőkegyidejűhasznćiatźnakbuktatóira;

2.5.68.5.egy-egy t$ verziő fľissítéséről hozott dtlntés esetében megtervezi az źĺt-

állás foľgatókönyvét;
2.5.68.6.a mar meglévő termékek új verzióihoz hason|őan e|végzi az eddig még

nem használt új szoftveľeszktizök bevezetés előtti tesztelését is, tapaszta-
lataival támogatva a bevezetésről hozott döntést;

2.5.68.7.a nem jogtiszta szoftvethasznáIatot ľendszeresen jelzi és törekszik a
j o glisztasĘ bizto sítasĺáľa.

2.5.68.8.rendszeľesen biĺonsági másolatot készít afe|hasznźllók szervereken tá-

rolt adataiľól, igény esetén visszaallít egyes fájlokat e másolatból;
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2.5.68.9.meglervezi a mentési stratégiát és minden kiszolgáló esetében meghatá-
tozza a mentések gyakoriságát és kĺjrét;

2.5.68.10. speciális funkcionalitású (pl: banki átutalást végző) munkalállo-
mások esetén gondoskodik kliens-oldali adatok mentéséről is, amennyi-
ben a felhasználó ezt igény|i.

z.5 .69 . adatběg;is adminisztráció
2.5.69.l.AÍÍ|ennyiben az adminisztráciőhoz szfüséges információk rendelkezés-

ľe állnak telepíti, iizemelteti és kaľbantartj a adatbázís-szoftvereit;
z.5.69.2.köneműködik az alkalmazasok tizemeltetéséhez elengedhetetlen adat-

báľ;is- fejlestési és feltigyeleti eszközĺikkivá|asztźlsában, telepítésében és
adminisztráciőjában;

2.5.69.3.a ľészletes ľendszerterv a|apjén igény esetén véleményezi az adatbáz,is
ťĺzikai modelljét;

2.5.69.4.a felhasználói kövętelmények alapjźn meghatározó módon közreműkĺi-
dik az adatbánisokat érintő hardver-konfiguráció (processzor-
architektura,háttértźrak,há|őzat, adatbiztonsági eszkcizök, stb.) kivá|asz-
tźsábarl, ezekkel ö s szefü ggésb en vél em ény ezi a b eruhźzźlsi tervet ;

2.5.69.5.arlennyiben a szfüséges infoľmációk rendelkezéste állnak kĺizremfüö-
dik az adatbénist befolyásoló operációs rendszerek paraméteľeinek meg-
határozásában,konfigurálásábanésbeállításában;

2.5.69.6.kö:ľemúködik az Infoľmatikai Szabźiyzatkialakításában, és résztvesza
vonatkozó biztonsági előírások betaľtásában, és betaĺtatásában;

2.5 .7 0. felhasználói tĺĺmogatas
2.5.70.|.A felhasználói tźmogatźls az infoľmatikai rendszeľ használóinak töľténő

segítség nyujüás a felmeľĹilő napi problémfü megoldásával.
2.5.7 l. felhasználói helpdesk

2.5.7|.I.a hardver hibák azonosítása, a hibás gép továbbítésa a garunciźlt nyujtó
a|vá|Ia|kozó felé,

2.5.7I.2.minden meghibĺásodott eszköz. (pl.: monitor, nyomtató), amelynek ja-
vítása szźmitogép szervizes ismeretekkel nem megoldható _ továbbítasa
a szakszeľvizfelé'

2.5.7|.3.a helyszínen megoldható ľendellenes haĺdver mrĺködések kezelése (pl.:
patľoncsere),

2.5.71.4.a szoftveľhibák azonosíüĺsa (pl.: kézi adatbtnis indexelés, ľegistry állĹ
tás), ésjelzésę a Szállító felé'

2.5.7|.5.a helyszínen megoldható szoftver hibák kezelése (pl.: paĺaméterezés,
újratelepítés),

2.5.7l.6.töľekszik a felhasználók tlímogatására pľoblémáik megoldásával kap-
csolatban,

2.5.72. a Polgármesteri Hivatal infoľmatikai rendszerével kapcsolatban üzemeltetés,
a rendszer fej lesztése.

2.5.7 3. telefonkönyvek (online is) aktualizáiása, karbantaľtása,
2.5.74. informatikai taľgyu testi.ileti, bizottsági elóteýesnések készítése, ahatároza-

tok végrehajtása,
2. 5 .7 5 . infoľmatikai proj ektek előkészítése, lebonyolítasa,
2.5.7 6. informatikai stratégia készítése és kaľbantaľtása,
2.5.77.a GISPÁN ľendszer bevezetése, iŁemeltetése, karbantaľtásą a folyamatos

fejlesztési, igazítási feladatainak elltúása, egyes nyilvlĺntaľtásainak frissítése,
2.5.78. eszkozbeszerzések lebonyolítása, koordiná|ása (á|t. kozbeszerzési eljĺírás ke-

retében).
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2.5.79. önkoľmányzati, hivatali feladatok infoľmatikai, számitćlstechnikai támogatér
Sä'

2.5.80. a szźűrlitástechnikai rendszer tizemeltetésével ĺisszekapcsoltan diszpécser
szo|gtůat műkĺidteté se,

2.5.81'. felhasználói igények a|apjźn digita|izáIások, nagy méretri anyagok nyomtatá-
Sô'

2.5.82. a hivatali belső Intranet fejlesztése, kaľbantaľtása,
2.5.83. internet elérhetőség és a|ka|mazással kapcsolatos tevékenységek,
2.5.84. ahá|őzat fej lesztésben, menedzselésben való részvétel,
2.5 .8 5 . fogyóeszkcizcik' kellék beszerzések ügyintézése,
2.5.86. számítástechnikai eszkĺjzök karbantartásával kapcsolatos ügyintézés,
2.5.87. folyamatos segítségnyújtás a felhasználók részére szoftver alkalmazások,

sziĺmítastechni kai problémfü tźlr gy ttb arl,
2.5.88. meglévő és új, bevezetendő a|ka|mazěsok felhasználóinak oktatása.

Felađatok az onkoľm źnyzathonlapjával kapcsolatban:

2.5.89. közérdekú adatok honlapon töľténő kijzzététe|ében való közremúködés ktilĺi-
nös tekintettelaz infoľmációs önĺendelkezési jogľól és azinformáciőszabaď.
ságról sző|ő20|1. évi CXII. törvényben foglalt kĺĺzérdekű adatok voĺatkozá-
sában,

2.5.90. bizottsági és képviselő-testĹileti ülésekről készllIt jegyzl5könyvek, bizottsági
és képviselő-testiileti dcintések www.iozsefuaros.hu honlapon történő kozzé-
tételének technikai-infoľmatikai segítése,

2.5.9|. a megielentetni kívant hivatali információk átalakítása megfelelő formátumba
(elsősoľban pdf) és feltĺiltése,

2.5.92. a honlap tartalmi kaľbantaľtása a telefonkönyv szinkroruztt|ásavoĺatkozásźr
ban,

2.5.93. a taľtalmi változások naplójanak vezetése, azon beliil kiemelten akozérdeku
adatok tekintetében,

2.5 .9 4. a wwwj ozsefuaros.hu internetes poľtál fej lesztése és tizemeltetése tfu gy ában
megkötött szolgá|tatási szeľződés ellátásábóladódó önkormĺĺnyzati kapcsolat-
taľtói feladatok ellátása.

Térfigyelő, távfelügyeleti és közteriilet-felügyeleti rendszergazdaiigyintézői feladatok:

2.5 .9 5 . Térfi gyelő rendszerrel kapcsolatos informatikai feladatok:

- A ľendszergazda végzi a térťrgyelő rendszer műszaki és szímítĺĺstechnikai berendezé-
seinek, egyéb eszközeinek folyamatos felügyeletét és hibaelhĺáľíLĺsát;

- Feladata a ľendszer minden elemének (kiikéri és központi eszkĺizök, szĺímítógépek,
monitorok, vezérlok, háLozati eszk<ĺzĺik, sztinetmentes üípegység, klímaberendezések)
beszerzésével, kaľbantaľtásával kapcsolatos ügyintézés, folyamatos kapcsolattaľtás a
szolgźltatő lb eszá|Iitő cégekkel ;
- A rendszer koaxiális és optikai vezetékes, valamint vezeték nélkiili átviteli há|ózatá-

nak feltigyelete, kapcsolattaľtás a telepítő és karbantaľtó cégekkel;
- A rendszer felhasználóinak aďmirusztrációja, folyamatos tĺĺmogatás, oktatás;

18



3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

- A térfigyelő műkĺjdtetéséhez szükséges rendszeľbeállítások (időszinkĺon, rcgzités,
kameľa tizemmódok (pľeset pozíciók, pásztźzás, óqźrat, PTZ, vídeofalak) szfüség sze-
rinti egyedi beállítások elvégzése;
- Esetenként arogzített események kezelése, mentése, archiválása;
- Fejlesztés (mint például a jelenleg folyó bővítés, átalakítźLs) sorlín aktív részvéte| a
projekt lebonyolításában, kapcsolattaľtás a szo|gáItatő és az ijzemeltető illetékes szer-
vekkel;
. Kapcsolattaľtiís és iigyintézés külső szgrvezgtekkel, társasházakkal a kĺiltéľi eszkĺjzĺĺk
(kamera, vezeték}rźt|őzat, aĺtenrla, stb.) engedélyeztetésével, iizemeltetésével kapcsolat-
ban;

2.5.96.Kozigazgatźlsi kamerák és a képeket fogadó, feldolgozó feladatok

EIIátja a kozigazgatási kamerźk, az ahhoz kapcsolódó átviteli rendszer, a monitor
szoba és a kapcsolódó technika műszaki és informatikai felügyeletét és karbantaľtá-
sát, a hibaelhárítást;
Bővítés esetén intézkedik a beszerzésre, telepítésre.

2.5 .97 . Távfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok

A ľiasztó tavfeliigyeleti ľendszeľ minden műszaki elemének (központi vevőberende-
zés, rádiós vevő, antenna, szĺímítógép) folyamatos felügyelete, kaľbantaľtĺĺsa, hibael-
hárítźs;
A távfeltigyeleti tigyfelek adatainak kezelése, adminisztráciőja, adatok rogzitése a
kĺizponti ľendszerben;
Ügyfél bek<ités esetén kapcsolattartás a telepítőkkel, beállítás és felprogramozás a
kĺizponti vevőközpontban;
A távfelügyeleti események listainak napi ellenőrzése (hiba, betöľés, tesztjel).
Ügyfelekkel való kapcsolattaľtás, kiértesítés hiba esetén, adategyeztetés, eseménylis-
ta készítés és szolgáltatás;
Az cinkoľmźnyzati objektumok rendszeres ľiasztó karbantaľtásĺának feliigyelete, kap-
csolatĺartás a karbantaľtó céggel;
A rendszer eszk<izeinek nyilvĺántaľtásą lelLĺľ;
A kiépített lépcsőhazi kameľaľendszer mtĺszaki felügyelete, karbantartása, hibaelhárĹ
tás. A kamera rendszerből tĺiľténő mentés esetén részvéte| és segítségnyujtás a ľend-
őrségnek.

2.5.98. Beléptető és egyéb ľendszeľekkel kapcsolatos feladatok

E||átja a beléptető rendszer, a Paľkolás-iizemeltetési Szolgálat jegykiadó automatáira
telepített segélyhívó rendszer, a harom téren felszerelt hangos kamerlík és a Budapes-
ti Közlekedési Kozpont forgalomirźnyítő kameráinak képét továbbító ľendszer felü-
gyeletét, kaľbantaľtását és a szfüség szeľinti hibaelhaľítást.

2.5.99. KĺizterĹilet-felügyelettel kapcsolatos feladatok vonatkozásában:

ellátja a kĺiĺerület-felügyelet felađatellźttásźlt szolgáló gépjrírművekkel kapcsolatos
iizemeltetési és karbantaľtási feladatokat (naponta ellenőrzi, hogy a gépjáľmtĺvek
megfelelnek-e a forgalomban töľténő részvétel feltételeinek, indítónaplóban indítja és

adjakiaszolgáIatbavezényelt jáľmúveket,keze|iamenetleveleket).

13.

1.
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2. a kerékbilincsek és jáľmrĺvek karbantaľtása.
3. kdzterület-felügyelők egyenruhájanak és egyéb kiegészitő felszeľeléseinek beszerzé-

se, nyilvánt artása, táro|ása, kiosztása.

3jd) A helyettesítés ľendje és az ezekhez tartozó felelősségi szabályok:

Az azonos munkoteľĹileten dolgozó, valamint azonos szakmai feladatokat ellátó sze.
mélyek egymast helyettesítik.

3.k) Személvĺievi ĺrodavezető

3.ka) Az irodavezető szakmai feladatellátásáÍa vonatkozó legfontosabb jogszabályok fęlsoro-
lása

f}|I. évi CXCIX. tĺiľvény akozszo|gálati tisztviselőkľől (Kttv.)
20I2. évi V. tÓrvény a kt)zszolgálati tisztviselőlcről szóló rcrvénnyel Ósszeftggő útmeneti, mó-

dosuló és hatályát vesztő sząbályolcról, valamint egles kapcsolódó törlények módo-
sításáról

20|2.I. torvény a munka töľvényktinyvéről (Mt.)
|992. évi )ooilIl. törvény a kdzalkalmazottak jogállásríľól (Kjt.)
|999. évi LXIII. törvény a kĺiĺerĹilet-felügyeletről
20I|. évi CVI. töľvény a kĺizfoglalkoztatásrőI és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint

egyéb ttiľvények módosításĺĺľól (KftV.)
2004. évi CXX[. t<irvény a pľémiumévek progľamĺól és a kĹilönleges foglalkoztatási állo-

mlĺnyról (Pépw.)
20I | . évi CLXXXIX. tcirvény Magyaľország he|yi önkormanyzatafuó| (Mt'tv.)
20I|. évi CC[V. töľvény anęmzeti felsőoktatásról (Fotv.)
2012. évi CCIV. törvény Magyaroľszág 20|3. évi kĺizponti költségvetéséľől (Költségvetési

tv.)
20I|. évi CXCV. töľvény azá||anhźztaĺtástő|
2007 . évi CLII. töľvény egyes vagyonnyil atkozat-tételi köteIezettségekĺől (vnyw.)
2003. évi CXXV. törvény az egyen|ő bánásmódróI és az esélyegyenlőség előmozditźsátő|

(Ebew.)
1993. éví XCIII. töľvény a munkavédelemľől (Mvtv.)
2003. évi XCII. tĺirvény azadőzás rendjéľől (Aľt.)
|995. évi CXV[. tĺirvény a személyi jövedelemadóról (Szjatv.)
|997. évi L)ooil. töľvény a tĺĺľsadalombiztosítasi nyugellátásľól
|997. évi L)ooilII. törvény a k<itelező egészségbiztosítás ellátasairól
1998. évi L)ooilV. ttirvény a családok támogatásĺíról
Il20|3. (I.2I.) Korm. ľend. a kiizszolgá|ati egyéni teljesítményértékelésről
39/20|0. (II.26.) Korm.rend. a munkába jáľással kapcsolatos utazási költségÍéľítésről
29120|2. (III. 7.) Koľm.ľend. aközszo|gá|atítisńviselők képesítési előírásairól
3llf0|2. (III. 7.) Korm. rendelet akozszolgźiati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljĺĺrásľól
45/20|2. (III.20.) Korm. ľendelet akozszo|gá|atitisztviselők szemé|yiirataira,akozigazgatá-

si szeľveknél foglalkoztatot|munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyil-
vĺĺntaľtásľa, a kozszo|gá|ati a|apnyi|vántartźsta és közszolgá|ati statisztikai adat-
gyújtésľe, valamint a tnta|éká|lományra vonatkozó egyes szabályokról

249/20|2. (VIII. 31.) Korm. rend. a kozszo|gźiati tisztviselők részére adható juttatásokĺól és

egyes illetménypótlékokĺól
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301201-2. (III. 7.) Korm. rendelet a kozszolgźiati tisffiiselők munka- és pihenőidejérőI' az
igazgatási sziinetről, akozszo|gá|atitisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes köte-
lezettségekľől, valamint a Łívmunkav égzésro|

273/20|2. (IX. 28.) Koľm. rend. a kozszo|gźiati tisztviselők továbbképzéséľől
35l|998. (II.27.) Korm. rend. a kozigazgatási szakvizsgáról
|74lf0ll. (Vn. 31) Korm. rend. a kozigazgatási és ügykezelői a|apvizsgźtrő|
|9012009. (Ix. 15.) Korm. rendęlet afóépitészi tevékenységľől
|6|12008. (VI. I9.) Koľm. rendelet az építésĹigyi, építésfelĹigyeleti hatósági döntés-

előkészítők, valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és szakmai továbbképzé-
sérő1

40612007. (XII. 27.) Korm. renđelet a kormlínyzati személyugyi ígazgatźsi feladatokat ellátó
szerv á|tal lefolytatott pá|yźztatás rendjéről, annak szewezéséről és lebonyolítasá-
ről., a pá|yazati eljaľás alól adott mentesítésről, a kompetencia-vizsgálatról és a to-
borzási adatbázisről, valamint a páIyźnatí eljaráshoz kapcsolódó nyilvĺĺntartás sza-
bályairó1

5lI993. (XII.26.) MiiM ľendelet a munkavédelemľől sző|ő 1993. évi XCil. törvény egyes
rendelkezéseinek végľehaj tásaról

50lI999. CXI. 3.) EüM rendelet a képeľnyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és
biztonsági követelményeiről

78l|999. CXII.29.) EuM-BM együttes ľendelet a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és
pszichikai alkalmassági követelményeiről

68120|2. CXII.14.) BM rendelet a rendészęti fe|adatokat ellátó személyek, a segédfeltigyelők,
valamint a személy. és vagyonőrĺik képzéséľől és vizsgáztatásárő|

|Ilf006 (III. 10.) cink. ľendelet a Józsefuarosban adományozható kitiintetésekĺől
l2l20|l. (IL 21.) ĺlnkormźnyzati ľendelet.egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó tcĺbb-

letszolgáltatásért fizetendő díj ak méľtékéről
7|l20t2. (xII. 13.) önkoľmanyzatirende\et az onkormźnyzat költségvetési szerveiné|köz-

szolgálati jogviszonyban állók díjazásźrőI és egyéb juttatásairól

3.kb) Az irodavezető által eyakorolt hatásköľök (kiadmányozás). a hatáskör gyakoľlásának
módja

A kiađmĺányozás és az a|źirás rendjéről szőIćl |12013. (I.8.) sz. jegyzői utasítás alapjan aSze-
mélyĹigyi Iroda fęladatkörébe tartozőan általiínos, taľtós kiadmĺĺnyozási joggal rendelkezik
általánosan a munkáltatói intézkedések végľehajtása tekintetében, a perekheziratok felkéľésé-
vel, adatszolgáltatásokkal, állĺásfoglalás kéľésekkel kapcsolatos levelezések tekintetében a
kcizvetlen felettese, illetve a jegyző előzetes tájékoztattlsa mellett.

A kötelezettségvállalással, utalványozással, ellenjegyzéssel, éľvényesítéssel és szakmai telje-
sítésigazolással kapcsolatos eljaľás ľendjéről szőIő |12013. (I.17.) sz. polgáľmesteri-jegyzői
közös utasítas a|apján ellátja a SzemélyĹigyi Iroda feladatkörébe tartoző k<itelezettségvállalási,
uta|vźnyozási és teljesítésigazo|źsi feladatokat az utasításban foglalt érté|úatźtrig.

3.kc) Az irodavezető feladatkcĺľei

2.3.6. e|Iátja a fegyelmi ügyek megindításával és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat

Q01I. évi CXCIX. törvény 155-159. $ Fegyelmi felelősség; 3|/20If. (III. 7.) Korm.
ľendelet);

2.3.7. munkaügyi tárgytl peres ügyekben kapcsolatot taft ajogi képviselővel, szĹikség sze-
rintadatotszo|gáItat,iratbetekintéstbiztosít,azugyetĺyilvźntaĄa;
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2.3.l7 . e||źúja a ťĺzetés előleg felvételével kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési feladato-
kat;

2.3.I9. mfü<idteti a teljesítményértékelési rendszeľt (2011. évi CXCIX. törvény l30.$ Telje-
sítményéľtékelés, minő sítés ; I l 20 | 3 . (I.21 .) Koľm. rend. ) ;

2.3.f0. résń. vesz a szewezeti célok kitíĺzésében' nyomon követi a kiemelt célok leképezését
avezetői beszámolók alapjźtĺ, előkészíti azerrő| való beszámo1ót(2011. évi CXCX.
törvény l30.$ Teljesítményéľtékelés, minősítés; Il20|3. (I.21.) Korm. rend.);

2.3.77. jutalmazassal kapcsolatos feladatok ellĺítĺisa, jutalmazási elvek előkészítése, munkál-
tatói döntés támogatása a szĹikséges kimutatasok elkészítésével, jogosultságbőIkízáĺt
foglalkoztatottak sztĺrése, kifizetésrőltörténő intézkedés (2011. évi CXCIX. törvény
130. $ (a) bek.);

2.3.28. gondoskodik a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok ellĺításaľól, ezen belül elkészíti
a Hivataltovábbképzési tervét (201|. évi CXCX. tĺĺrvény 80-81. $ Kormanýisztvi-
selő képzése, továbbképzése;27312012. (IX. 28.) Korm. rend.);

2.3.34. közremfüödik a munkavédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásában (1993. évi
XCIII. törvény);

2.3.35. e||átja a munkavédelmi feladatokkal jogszenĺ ellátásanak biztosítasát és koordinálá-
sát a munkavédelmi feladatokat ellátó kĺjaisztviselővel együttesen, munka- és

útibalesetek nyilvantaľtását, baleseti ellátást nem igénylő események nyilvántaľtlísá,
baleseti jegyzők<inyvek kiállítását, ellenőrzését és továbbítását a MAK
Illetményszámfejtési egységének (|993. évi XCIII. törvény; 511993. (XII. 26.) MüM
rend.; 1997. évi LĐCilII. törvény 51-53. $ Üzemi baleset és foglalkozási megbete-
gedés);

2.3.36. tésztvesz a biztonságos munkavégzés és munkafeltételek ellenőrzésében (1993. évi
XCIII. törvény; 5lI993. (XII.26.) MiiM rend.);

2.3.37. e||átja az esélyegyenlőség biztosításával kapcsolatos feladatokat (2003. évi CXXV.
ttirvény);

2.3.38. a fogla|koztatási jogviszonyban á11ó alpolgármesterek jogviszonyával kapcsolatos
okiratok előkészítése, illetmény megállapítással, költségÍérítéssel, cafetéríźwal kap-
csolatos feladatok, valamint egyéb személyügyi feladatok e||źltása ( Mĺ'w.);

2.3.4t. a Polgármesteri Hivatal személyügyi előiľanyzatainak teľvezése, havonta likviditási
ütemterv készítése, féléves és év végi besziímoló elkészítéséhez tájékoztatas és adat-

szolgá|tatatás az Iľoda tevékenységi kĺiréből (20|2. évi CCIV. törvény; 20|1. évi
CXCV. tĺĺrvény);

2.3.42. az iroda tevékenységi köréhez kapcsolódó teljesítés igazolások elvégzése és utalvá-
nyozásijogkör ellátása a vonatkozó helyi szabźiyozás szeľint (20|I. évi CXCV. tör-
vény),

2.3.43. a munkáltatói jogköľ gyakorlásával kapcsolatos munkaügyi taľgyu Qegyző\ jegyzői-
polgáľmesteri ktizös) utasítások, szabá|yzatok, ľendeletek, illetve ezek mellékleteinek
előkészítése.

2.3.44. munkáltatói d<intés előkészítés, fe|jegyzések készítése, szĹikség esetén jogi szakvé-
lemény bekérése, munkataľsak j ogviszony át éĺintő munkáltató i tźLjékoztatók kiadása,

2.3.45. beszerzési eljarás lefolytatása a SzemélyĹigyi Iľoda feladatköľébętartoző ügyben,
2.3.46. személyügyi, illetve munkajogi táreyű képviselő-testületi, bizottsági előterjesztések

előkészítése,
2.3.47. közremfüödés és ađatszoLgá|tatás a szewezeti egységet érintő kozbeszeruési eljrárás-

ban,
2.3.48. Tudásbázison a Személyügyi közlĺĺny mappa knbantartásą nyomtatvanyok frissíté-

se, infoľmációk, táj éko ztatők elhelyezése,
23 .5 |, az iroda tevékenységét éľintő folyamatok kialakítása.



2.3.52. szeÍvezetet érintően: átszervezés előkészítésében, munkakĺirĺik kialakításábaĺL mun-
kakĺjľi kĺivetelmények meghattrtozźtsábanva|ő részvétel, munkakör térkép e|készité-
se, szeÍvezeti felépítés vá|tozása esetén, az ezzel szfüségessé vá|ő intézkedésekben
elj ĺĺľó szew ezeti egységek tájékoztatasa.

3.kd) A helyettesítés rendje és az ezekhez taľtozó felelősségi szabálvok
Szalĺrrai feladatai ellákĺsáball a nturtkaügyi és béľĹigyinLézí3lrclyettesíĹi. TávolléĹc esę|.én kÓ|'e-
les _ a Jegyz(5i Kabinet vezetí5jénekttLjékoztatása mellett _ a kijelölt igyintézőt a folyamatban
lévő ügyekben a szĺikséges infoľmációkkal ellátni.
Vezetői jogosítványait tavollétében a J egyzői Kabinet vezetője gyakoľolja.

3.l) A munkaügvĺ és béľĺigvĺntéző munkakiiľei és az azokhoz taľtozó feladat. és hatás-
ktiľtik

3.la) szakmai feladatellátasaľa vonatkozó legfontosabb jogszabálvok felsorolása

20 | I . évi CXCIX. törvény a kozszolgáIati tisztviselőkről (Kttv. )
20]2. évi V. torvény a kozszolgáląti tisztviselőlłől szóló rcrvénnyel összefüggő átmeneti, mó-

dosuló és hatályát vesztő szabályolcról, valamint eg/es kapcsolódó torvények módo-
sításáróI

2012.I. törvény a munka tö'rvénykĺinyvéről (Mt.)
|999. évi LKII. törvény a közteľĹilet-felügyeletről
2004. évi CXX[. törvény a prémiumévek programĺól és a külĺinleges fog|a|koztatasi állo-

manyľól (Péptv.)
2012. évi CC[V. törvény Magyaľország 2013. évi központi költségvetéséľől (Költségvetési

tv.)
20||. évi CXCV. töľvény azá||aĺnhánaftasľól
2003. évi XCII. törvény azadőzás rendjéről (Aľt.)
1995. évi cxvil. tĺiľvény a személyi jövedelemadóról (Szjatv.)
|997. évi L)o(X. tcirvény a taľsadalombiaosítĺĺsi nyugellátásról
|997 . évi LX)oilII. tĺiľvény a kiteLező egészségbiztosítás ellátásaiľól
l998. évi Dooilv. törvény a családok tlímogatásĺĺról
29l20l2. (III. 7.) Koľm.rend. aközszo|gá|atitísztviselők képesítési előírĺásairól
45/2012. (III. 20.) Koľm. rendelet akozszo|gźiatiisnviselők személyi iľataira, akozigazgatá-

si szervęknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyil-
vźntartásra, a közszolgá|atí alapnyilvlíntartásra és közszo|gźtlati statisztikai adat-
gyĺĺjtésľe, valamint a tarta|éká|lomĺányra vonatkozó egyes szabályokľól

249/2012. (VIII. 31.) Korm. ľend. a kĺizszolgá|ati tisztviselők ľészére adható juttatásokľól és
egyes i lletménypótlékokľól

7|/2012. CXII. 13.) önkoľmĺĺnyzati rendelet az onkormáĺyzat költségvetési szerveinél kĺiz-
szolgálati jogviszonyban állók díjazasarő| és egyéb juttatasairól

78lI999. (xII.29.) EuM-BM egytittes ľendelet a kđzterĹilet-feliigyelők egészségi, ťlzikai és
pszichikai alkalmassági k<jvetelményeiľől

68/20|2. CXII.14.) BM rendelet a ľendészeti fe|adatokat ellátó személyek, a segéđfelügyelők,
valamint a szemé|y- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáróI

3.lb) A munkatigyi és béľügyintéző által g.yakorolt hatáskörök (kiadmányozás). a hatásköľ
gyakorlásanak módja

Nincs kiadmlĺnyo zási joga.

Íli:

i:r

':r,l'
l.
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3.lc) A munkaügyi és béľüeyintéző feladatkdrei

2.3.f. előkészíti a|<ĺnevęzéseket, munkaszerződéseket, továbbá ezek módosítasait, átsoľo-
lásokat, megá||apítja az i||etményeket, pótlékokat, haladéktalanul továbbítja a mun-
katigyi iratokat a Magyar Allamkincstar (MAK) Illetményszámfejtési egységének, és

a munkavégzés feltételeinek biĺosítása érdekében megteszi a szfüséges tájékoztatást
az éríntett belső szervezeti egységek felé (201I. évi CXCD( tv.38-49. $ A kormany-
zati szoLgttlati jogviszony létesítése; l3 |-l43. $ Díjazás, illetmény; 249/f0I2. (Vm.
31.) Koľm. ľend.; 7ll20|2. (XII. 13.) önkoľmanyzati rende|et; f012. I. ttiľvény;
2912012. (III. 7.) Korm. rend.);

2.3.3. ĺisszeállítja és kezeli a személyi anyagokat (45l20I2. (III. 20.) Korm. ľend);
2.3.4. napľakészen vezeti akozszo|gá|ati alapnyilvántaľtást, központi adatszolgáltatást vé-

gez akozszolgálati nyilvántatás adataibó| (45l20I2. (III. 20.) Koľm. rend);
2.3.||. ettátja az adőnyi|atkozatokkal, valamint az éves adóbęvallással kapcsolatos feladato-

kat, tájékoztatja a munkatarsakat, nyilatkozatokat kér be és továbbítja a vĺÁr
Illetményszĺĺmfejtési egységének (2003. évi XCII. t<iľvény; |995. évi CXVII. töľ-
vény);

2.3 . |f . e||źtj a a tarsadalomb izto sításho z kapc so l ó feladatokat ;

2.3.I2.I. ellátja a családi pótlék, terhességi gyeľmekágyi segély igényléssel, GYES
é s GYED állománnyal kapcso lato s fel adatok at, tźlj ékoztatj a a munkatársat
az igéĺye|hető ellátásokĺól' kiadja a ťtzetés nélküli szabadságot, annak
megszÍínését követően állomlínybahe|yez,jelent a vĺÁr felé (1998. évi
LXxxN. törvény; 1997. évi Lx)oilI. törvény a0-a2ĺD. $);

2.3.I2.2. a munkatírs kéréséľe a nyugdíjhoz sziikséges szolgálati, illetve jogosultsá-
gi időt megkéri, szükséges munkáltatói igazolásokat kiállítja (1997. évi
LX)O(I. tĺirvény);

2.3.|2.3. nyilvantaľtja a Nyugdíjbiztosító jogosultsági idő beszámításĺĺľól sző|ő ha-
tfuozatait;

2.3.f2. jutalmazással kapcsolatos feladatok ellátásą listfü elkészítése,jogosultságbő|kizárt
foglalkoztatottak sztĺrése (2011. évi CXCIX. törvény 130. $ (a) bek.);

2.3.25. létszámnyilvantaľtást vezet, kimutatásokat készít, külső vagy belső megkęresésre
adatot szolgáItat a személyĹigyi nyilvantar:tás adataiból (20l1. évi CXCV. törvény;
43-44. s,45l20|f. (III. 20.) Koľm. rend);

2.3.26. e|Lźtja a pľémiumévek programban résztvevők jogviszonyáva|,juttatasaival kapcso-
latos feladat okat (2004. évi C)oilI. tĺiľvény);

2.3.29. e|IáÍja a jogviszony megszĹĺnésével/megszĹintetésével kapcsolatos feladatokat (20l|.
évi CXCD( tv.60-74. $ Kormanyzati jogviszony megszűnése);

2.3.4|. a Polgármesteri Hivatal személyügyi e|őitányzatainak teľvezése, havonta likviditási
titemteľv készítése (2012. évi CC[V. tĺirvény),

3.1d) A helyettesítés rendje és az ezekhez tartozó felelősségi szabályok

Távollétéb en az irođavezető helyettesíti a munkakĺlri leírásban foglaltak szeńnt. Az ugyintézo
köteles a folyamatban lévő ügyekről az irodavezetőt tźljékoztatĺll az ügyintézéshez szfüséges
infoľmációkkal e gyĹitt.

3.m/Ä)A személyůieyi és ktizfoelalkoztatási ügyintéző munkakiiľei és az azokhoz taľtozó
feladat. és hatáskiĺľök

3.ma) szakmai feladatellátásiíra vonatkozó leefontosabb i o gszabályok felsoľolása
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20I|. évi CXCIX. törvény akozszo|gálati tisztviselőlaől (KtťV.)
2012. I. ttirvény a munka törvénykö,nyvéről (Mt.)
2011. évi CVI. torvény a kĺizfoglalkoztatásról és a közfog|a|koztatáshoz kapcsolódó, valamint

egyéb tĺirvények módosítĺĺsaľól (Kftv.)
20I|. évi CCIV. törvény anemzeti felsőoktatasról (Fotv.)Il20I3. (I.2I.) Koľm. rend. a kciz-

szolgálati egyéni telj esítményértékelésľől
39/?0|0. (II. 26.) Koľm.rend. a mun]<óbajrírással kaposolatos utazási költségtéľítésľől
45/20|2. (III. 20.) Korm. ľendelet akozszolgálati tisztviselők szemé|yiírataira,akozigazgatá-

si szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkatigyi nyil-
vántartasra, a közszolgáIati alapnyilvántartásra és közszolgźiati statisztikai adat-
gyíijtésre, valamint a tarta|éká|lományra vonatkozó egyes szabályokĺól

24912012. (VIII. 3 1.) Koľm. rend. a kozszolgá|ati tisztviselők ľészére adható jutüatásokľól és
egye s illetménypótlékokľól

27312012. (IX. 28.) Korm. ľend. a kíjzszolgá|ati tisztviselők továbbképzéséről
|2l20l1. (II. 21.) önkoľmźnyzati rendelet.egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó több-

letszolgáltatásért fizetendő díjak méľtékéről
5l|993. (xII. 26.) MiiM rendelet a munkavédelemľől szőIő 1993. évi XCIII. törvény egyes

rendelkezéseinek végrehajtlĺsaľól
35/1998. (II.27 .) Koľm. ľend. a közigazgatási szakvizsgaľól
|74l20l1. (VIII. 31) Koľm. rend. a kozigazgatási és ügykezelői alapvizsgźrő|
19012009. (IX. l5.) Koľm' ľendelet afoépitészi tevékenységľől
|6|12008. (VL 19.) Korm. rendelet az építésügyi, építésfeliigyeleti hatósági döntés.

előkészítők, valamint döntéshozók építésügyí vizsgź$áről és szakmai továbbképzé-
séről

40612007. C{II. 27 .) Korm. ľendelet a koľmányzati személyugyi igazgatási feladatokat eIIátő

szerv által lefolytatott pźtlyźztatás rendjéről, annak szervezéséről és lebonyolítĺísá-
rőI, apá|yazati eljĺĺľĺás alól adott mentesítésről, a kompetencia-vizsgźiaftó| és a to-
borzási adatbězistől, valamint a páIyázatí e|jaráshoz kapcsolódó nyilvantaľtás sza-
báIyairő|

3.m/Ab) A személyügyi és kĺizfoglďkoztatrísi üeyintéző által gvakorolt hatĺskörök fti-
admanyozás). a hatásköľ eyakorlásanak módia

Nincs kiadmlínyo zási jo ga.

3.m/Ac) Aszemélyiigyiésközfoglalkoztatásiüpyintézőfeladatkörei

2.3.|. e||átja az á||áspá|yźnatokka| kapcsolatos feladatokat (20ll. évi CXCIX. törvény;
406 12007 . (XII. 27 .) Koľm. ľendelet);

2.3.3. összeállítja és kezeli aszemé|yi anyagokat, és helyi irattárat (20|l. évi CXCD(. tv.
176-184. $;4512012. (III. 20.) Korm. rend);

2.3.5. munkáltatói igazolásokat állít ki;
2.3.9. e||átja a cé|fe|adat kiírásával és a rendkívüli munkavégzés elrendelésével kapcsolatos

feladatokat, a céljuttatas, valamint a tulmunka díjazásanak kiťrzetéséről intézkedik
20||. évi CXCIX. tv. 96-98. $, l54. 5;24912012. (VIII. 31.) Korm. ľend. 4. $;
1,2l20I1. (II. 21.) önkoľmrĺnyzati rendelet);

2.3.|3. múködteti a cafętéia ręndszert a Kozszo|gźllati Szabá|yzatban foglaltak szeľint
(20||. évi CXCIX. tv. l51 . $;24912012. (VI[. 31.) Korm. rend. 9. $);
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2.3.|3.I.javaslatot tesz jutĺatétsok köľénęk meghatároztlstĺra, tźljékoztatja a munkatarsakat,
biztosítja a cafeténa-nyi|atkozatok leadását, ahasznźit szoftver adatokkal feltölti' jo-
gosulatlan igénybevétel esetén ťlzetési felszólítást ad ki ;

2.3.I3.Z.feladást készita cafetéria juttatások kifizetéséhezaPéluugyi ÜgyosĺáIy részére;
2.3 .|3 .3 .e||átja az ezze| kapcsolatos aďatszo|gźitatási feladatokat;
2.3.|6. ellrétjaa tanulmĺínyi szerzőđés megkötésével kapcsolatos előkészitő fę|adatokat, nyil-

vźntartja az igénybevett munkaidő kedvęzményeket, intézkedik az áťvźlIIaIt tandíj ki-
fizetéséről (20II. évi CXCIX. tv. 8l-82. $);

2.3.|8. e||átja az źilalni kezességvállalással kapcsolatos nyilvántartási és tájékoztatási fela-
datokat (20II. évi CXCIX. w. 153. $);

2.3.|8.2.e||źúja a minősítéssel kapcsolatos felađatokat' a minősítés hataľidőben t<iľténő elké-
szitésétbiztosítja (2011. évi CXCD(. N.; Il20I3. (I.2|.) Koľm. rend.);

2.3.|9. mfüödteti a teljesítményértékelési ľendszeľt (20||. évi CXCIX. tv.; Il20|3. (I.2I.)
Korm. rend.);

2.3.2|. a teljesítményértékeléssel kapcsolatos a nyomtatvĺĺnyokat előkészíti, a teljesítmény-
éľtékeléseket határidőben bekéń, az értékelések eľedményét ĺisszegzi (2011. évi
CXCX. tv.: Il20I3. (I.21.) Korm. rend.);

2.3.27. e||átja a kcizfoglalkoztatottak jogviszonyával kapcsolatos teljes köni ügyintézést,
nyilvántaľtást vezet azá||áshe|yekľől, közvetítő lappal érkezóte|irźnyitja, előkészíti a
munkaszerződést, személyi aľryagot állít ĺissze, gondoskodik a bér kiťlzetésérő|, tá.
volmaľadási jelentéseket bekéľi, tźtppélues ügyekben e|jáĺ (20|2. I. törvény; 20l|.
évi CVI. tv.)

2.3.28. e||źúja a továbbképzéssel és a kötelező vizsgźkkal kapcsolatos feladatokat (20|1. évi
CXCX. tv. 80. S; 27312012. (IX. 28.) Koľm. rend.; 35lI998. (II. 27.) Koľm. rend.;
|9012009. (IX. 15.) Koľm. ľendelet ; l74l20I1. (Vn. 31) Koľm. rend.; 16|12008.
(VI. 19.) Korm. ľendelet);

2.3.23. e||źtjaa kitiintetések adomrĺnyozźsáxa| és címadományozássalkapcsolatos munkajo-
gi feladatokat, kimutatasokat készít, javaslatokat bekér, az źLtađási ľendezvény szer-
vezojéve| kapcsolatot taľt és együttmfüĺidik;

2.3.49. álláskeresőktájékoztatása, benyújtott önéletľajzok nyilvántartása;
2.3.50. szakmai gyakorlat lebonyolítása tekintetében felsőoktatźsi intézménnyel megállapo.

dás előkészítése, kapcsolattartás a felsőoktatási intézménnyel és a jelentkezőkkel
(2011. évi CCIV. ttiľvény aa. $);

3.m/Ad) A helyettesítés rendje és az ezekhez taľtozó felelősségi szabályok

Távollétében a személyugyi és kĺlzalkalmazotti ugyintézo helyettesíti a munkaköri leíľásban
foglaltak szeľint. Az ügyintéző köteles a folyamatban lévő ügyelaől az irođavęzetot tź$ékoz-
tatĺĺ az ügyintézéshez szĹikséges információkkal egyutt.

3.m/B)A kiizfoelalkoztatási ľefeľens munkakiiľei és az azokhoz taľtozó feladat- és ha-
táskiiľtik

3.mlBa) szakmai feladatellátasaľa vonatkozó legfontosabb joeszabályok felsorolása

20||. évi CXCIX. törvény akozszo|gźlati tisztviselőkÍől (Ktľv.)
2012.I. törvény a munka töľvénykönyvéľől (Mt.)
20ll. évi CVI. tĺĺľvény akizfogla|koztatásrőI és a kĺlzfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint

egyéb törvények módosítasaról (Kftv.)
39ĺ2010. (II.26.) Korm.rend. a munkába járássalkapcsolatos utazási költségtéľítésről
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45ĺ2012. (III. 20.) Korm. rendelet akozszolgźllati tisztviselők személyiirataira, akozigazgatźv
si szeľveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyil-
vźntaľtásra, a kozszo|gá|ati alapnyilvántartásra és közszolgá|ati statisztikai adat-
gyÍijtésre, valamint a tnta|ékét|lományra vonatkozó egyes szabályokľól

24912012. (VIII. 31.) Korm. rend. akozszo|gá|atitisztlłiselők részére adható juttatásokľól és
egyes illetménypótlékokĺól

27312012. (IX. 28.) Koľm. rend. a kozszolgá|ati tisztviselők továbbképzéséről
5/1993. fX^II.26.) MiiM rendelet a munkavédelemről szőIő |993. évi XCIII' törvény egyes

rendelkezéseinek végrehajtásáľól
40612007. (XII. 27.) Koľm' rendelet akormźnyzati személyügyí igazgatási feladatokat ellátó

szew źt|tal' lefolytatott pá|yáztatas rendjéről, annak szervezésétől és lebonyolításá-
ról, a pá|yźzati eljaras alól adott mentesítésről, a kompetencia-vizsgálatról és a to-
borzási adatbźlzisről, valamint a pá|yźzati e|jźráshoz kapcsolódó nyilvĺĺntaltás sza-
bályaiľól

3.m/Bb) A közfoelalkoztatási ľefeľens által gvakoľolt hataskördk (kiadmányozás). a
hatásktir gyakorlásának módj a

Munkakörében nem lát el a Polgármesteri Hivatal közhatalmi, irrĺnyítási, ellenőrzési és felii-
gyeleti haüísk<irének gyakoľlásával kĺizvetlenül összefüggő előkészítési és kiadmźnyozási
feladatokat, véleményezési és tanácsadási jogkĺinel ľendelkezik. Nincs kiadmányozási joga.

3.m/Bc) Aközfoelalkoztatásiľeferensfeladatkörei

2.3.6|. éves szinten tervezetet készít a közfoglalkoztatás inĺnyelveire, keretszáľnaira, előze-
tesen konzultálva a Munkatigyi Kĺĺzponttal

2.3.62. az e|fogadott éves keľĹileti közfoglalkoztatźsi iľányelvnek és Munkaügyi Ktizpont
által elfogadott pźúyéľ:ati tétmogatźtsoknak megfelelő módon szewezi a kerületi köz-
foglalkoztatást

2.3.63. elkészíti a keľületi r<ivid és hosszabb tźyÚkozfoglalkoztatási pá|yázatokat, azok vég-
rehajtasát nyomon követi, előkészíti a hatósági szeľződéseket

2.3.64. kooľdinálja az ugyfé|szolgálat mfüödését, fogadja a Munkaügyi Központ által kerĹi-
leti közfogla|koztatźsrakonetitett álláskeľesőket, a megfelelő fogla|koztatási helyre
irányítja

2.3.65. e|jfu a munkaválla|ásra jelentkező álláskeresők munka-egészségügyi alkalmassági
vizsgálatanak lebonyolítása érdekében

2.3.66. akonetitett személyekről havi adatszo|gáLtatást biztosít a Munkaügyi Központ ľé-
szére

2.3,67 . segítséget nyújt a foglalkoztatóknak, p|. páIyźnatok benyújtísilloz, páIyénati tĺĺmoga-
tások igényléséhez, figyelemmel kíséri ahatźrozott idejti munkaviszony megszíĺné-
sének idejét

2.3.68, a Munkaiigyi Ktizpont eljĺĺrás rendjének megfelelő módon előkészíti a havi elszámo-
lásokatakerĹiletif og|a|koztatókadatszolgźitatásaialapján

2.3 .69 . elkészíti a foglalkoztatással kapcsolatos kötelező j elentéseket,
2.3.70. elkészíti a péiyazatok benyújtásźůloz szfüséges dokumentacíőt, e|IźLtja a pálryźzati

tamogatások igényléséhez sziikséges elszámolások előkészítését.

3.m/Bd) A helyettesítés ľendję és az ezekhez tartozó felelősséei szabályok
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Távollétében a kĺizfo glalkońatási ügyfelszolgálati ugyintézo helyettesíti a munkaköri leírás-
ban foglaltak szęrint. Az ügyintéző kcjteles a folyamatban lévő ügyelĺől az irođavezetóttájé-
koztatniazugyintézéshezszfü ségesinformációkkalegyĹitt.

3.m/C)A kiizfoela|koztatási ůigyfélszoleálati ügyintéző munkakłirei és az azokhoz tartozó
feladat- és hatásktiľtik

3.m/Ca) szakmai feladatellátásĺĺra vonatkozó leefontosabb joqszabályok felsoľolása

20 I t . évi CXCD(. tĺiľvény a közszo|gá|atí tisztviselőkről (KtťV. )
2012.I. törvény a munka törvénykönyvéről (Mt.)
20||. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint

egyéb tĺlrvények módosításaról (Kftv.)
39120|0. (II.26.) Koľm.rend. a munkába jaľással kapcsolatos lltazźsi költségtérítésľől
45120|2. (III. 20.) Korm. rendelet a közszolgáIatitisztviselők szemé|yi irataira, aközigazgattr

si szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataha és a munkaügyi nyil-
vántaĺtĺásľa, a közszolgáIati alapnyilvlíntaľtásra és kozszo|gá|ati statisztikai adat-
gyűjtésre, valamint a taĺa|ékáLlomĺányľa vonatkozó egyes szabályokľól

249l20lf. (VIII. 31.) Korm. rend. a közszolgáIati tisztviselők ľészéľe adhatőjuttatásokľól és

egyes illetménypótlékokĺól
273120|2. (IX. 28.) Korm. ľend. a közszo|gźl|ati tisztviselők továbbképzésérő|
5l|993. (XII. 26.) MiiM rendelet a munkavédelemről sző|ő |993. évi XCIII. toľvény egyes

rendelkezéseinek végrehajtasaľól
40612007. (XII. 27.) Koľm. ľendelet a koľmányzati szęmé|yugyi ígazgatési feladatokat ellátó

szerv źital lefolytatott pá|yáztatás rendjéről, annak szewezéséről és lebonyolításá-
rőI, apá|yźzati eljáľás alól adott mentesítésről, a kompetencia-vizsgá|atrő| és a to-
borzási adatbázisről, valamint a páLyźzati e|jźráshoz kapcsolódó nyilvrĺntaľtás sza-
bályaiľól

3.m/Cb) A közfoglalkoztatĺísi ügyfélszolgálati iigyintéző által gyakorolt hatáskörök
(kiadmĺĺnyozás). a hataskör eyakorlásának módi a

Nincs kiadmanyo zási joga.

3.m/Cc) Aközfoglalkoztatásiügyfelszolgálatiügyintézőfeladatk<irei

2.3.3. tisszeállítja és kezeli a személyi anyagokat, és helyi fuattźrat (20||. évi CXCDĹ tv.
176-|84. $;45120|2. (III. 20.) Koľm. rend);

2.3.5. munkáltatói igazolásokat á||itki;
2.3.18. e||źúja az á|Iarri kezességvállalással kapcsolatos nyilvántaľtási és tájékoztatźlsi fela-

datokat (201|. évi CXCIX. tv. 153. $);
2.3.27. e||átja a ktizfoglalkoztatottak jogviszonyával kapcsolatos teljes köľíĺ ügyintézést,

nyilvlĺntaľt źst vezet az á||áshe|yekĺől, közlĺetító lappal érkezőt e|irźnyítja, előkészíti a
munkaszerződést, személyi anyagot állít össze, gondoskodik a bér kjťlzetéséro|, tźy
volmaľadási jelentéseket bekéri, tźlppéĺues ügyekben eljar (20|2. I. tĺirvény;201|.
évi CVI. tv.)

2.3.49. álláskeresőktájékoztatása, benyújtott önéletrajzoknyilviíntartása;

:-.
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2.3.50. szakmai gyakoľlat lebonyolítása tekintetében felsőoktatási intézsrténnyel megállapo-
dás előkészítése, kapcsolattaľtás a felsőoktatási intézménrryel és a jelentkezőkkel
(2011. évi CCIV. törvény aa. $);

2.3.6|, közľeműködik a közfoglalkoztatźls irĺínyelveinek, keretsztĺnainaktervezésében,
2.3.62. tészt vesz a kerĹileti kĺizfoglalkoztatás az e|fogadott éves keľĹileti kĺizfoglalkoztatási

irányeIvnek és Munkaügyi Központ áIta| elfogadott pźtlyźľ;ati tlĺmogatásoknak meg-
felelő módon történő szervezésében.

?.3.63. ellátja az a keľületi rĺjvid és hosszabb tsvú kĺizfoglalkoztatási pályĺĺzatokkal kapcso.
latos adminisztrációs feladatokat

f.3.64. e|Iátja az ugyfé|szolgálati feladatokat, fogadja a Munkaügyi Központ által keľĹileti
közfoglalkoztatásra közvetített álláskeľesőket, a megfelelő foglalkoztatási helyre irá-
nyitja

2.3.65. e|jźtr a munkavállalasra je|entkezo álláskeresők munka-egészségügyi alkalmassági
v izs gá|atźnak lebonyol ítása érdekében

2.3.66. részt vesz akozvetített személyekľől tĺiľténő havi adatszo|gá|tatást előkészítésében a
Munkaügyi K<izpont részére

2.3.67. segítséget nyújt a foglalkoztatóknak, pI. péiyazatok benyújtásáłloz,pá|ytrlatitámoga-
tások igényléséhez, figyelemmel kíséľi a hatźlrozott idejti munkaviszony megsziĺné-
sének idejét

2.3.68. résztvesz a Munkaügyi Központ eljĺírás rendjének megfelelően a havi elszámolások
előkészítésében a keľületi foglalkoztatók adatszolgáltatásai a|apjźn.

3.m/Cd) A helvettesítés ľendje és az ezekhez taľtozó felelősséei szabályok

Távollétében a személyugyi és közfoglalkoztatási ugyintézíS helyettesíti a munkaköri leírás.
ban foglaltak szeľint. Az iigyintéző köteles a folyamatban lévő ügyekĺől az irodavezetőttajé-
koztatruazigyintézéshezszfü ségesinformációkkalegytitt.

3.n A személyüwi és ktizalkalmazottĺ ĺigvintéző munkakiirei és az azokhoz taľtozó
feladat. és hatáskiiriik

3.na) szakmai feladatellátására vonatkozó legfontosabb jogszabályok felsorolása

20||. évi CXCIX. törvény aközszolgálati tisztviselőkľől (Kĺv.)
20|2.I. tĺirvény a munka törvénykĺinyvéről (Mt.)
1992. évi )ooilIl. törvény a közalkalmazottak jogállásaról (Kjt.)
2007 . évi CL[. törvény egyes vagyonnyil atkozat-tételi kötelezettségekľől (Vnyrv.)
|997 . évi Lx)oruI. tĺiľvény a kote|ező egészségbiztosítás ellátásaiľól
39120|0. (II.26.) Koľm.rend. amunkábajrĺrással kapcsolatos utazási költségtéľítésről
249120|2. (VIII.31.) Koľm. rend. akozszoIgźiatitisztviselők részére adható juttatásokľól és

ęgyes illetménypótlékokĺól
50l|999. CXI. 3.) EüM ľendelet a képeľnyő előtti munkavégzés minimális egészségĹigyi és

biĺonsági k<ivetelményeiről
7|120|2. (xII. 13.) ĺĺnkoľmĺĺnyzati ľendelet az onkotmányzat költségvetési szerveinél köz-

szolgá|ati jogviszonyban állók dijazásarő| és egyéb juttatásairól

3.nb) A személyügyi és közalkalmazott iigyintéző által gyakorolt hatásköľök (kiadmanyozás).
a hatáskör gyakorlásának módia

Nincs kiadmányo zási j oga.
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3.nc) A személytigyi és közalkalmazotti üeyintéző feladatkörei

2.3.5. munkáltatói igazolásokat állít ki;
2.3.8. ellenőrzi a munkaidő nyilvantaľtásokat, szabadságok kiadását, nyilvantaľtja a hiva-

ta|vezetők, tisztségviselők, ügyosztźiy- és irodavezetők szabađságźú. (2011. évi
cxcrx. w. 115. $);

2.3.10. ellátja a betegállománnyal, valamint atáppélu számfejtésével kapcsolatos feladato-
kat, továbbítja a távolmaľadási jelentéseket a MAK Illetményszámfejtési egységé-

nek, illetmény tulťlzetés esetén fizetési felszólítást ad ki (201l. évi CXCIX. tv. I49.

$; |997. évi LX)O(II. törvény);
2.3.|4. e|Iźúja az egyéb juttatlĺsokkal kapcsolatos feladatokat (2011. évi CxCx. tv. 150-

1sa.$);
2.3.L5. eIlátja a munkába jaľás költségtérítésével kapcsolatos feladatokat (39120|0. (II.26.)

Korm.ľend.);
2.3.|8.|.e|látja és koordinálja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos felada-

tokat, felszólít vagyonnyilatkozat tételre, vagyonnyilatkozatokat őriz, nyilviĺntaľt és

keze| (2007. évi CLII. töľvény);
2.3.24. elLátja a jubileumi és hűségjutalommal kapcsolatos feladatokat, előkészíti a munkál-

tatói intézkedéseket, egyezteti a munkáltatói étadást;
2.3.30. e|Iátjaa szociális és jóléti feladatokat (f}II. évi CXCX.tv.I52. $;249/2012. (VIII.

31.;5011999. (XI. 3.) EüM rendelet);
2.3.3I. e||átja a nyugdíjas köztisztviselők támogatásával, segélyezésével, kapcsolattartĺásával

kapcsolatos feladatokat (24912012. (Vru. 31.) Koľm. rend. l0-12. $);
2.3.32, e||átja a kegyeleti tĺĺmogatással kapcsoIatos feladatokat 20|1. évi CXCX. tv. I52.

$),
2.3.33. aďatszo|gźitatást teljesít ajźndékozáshoz, tinnepi ľendezvények lebonyo|itásźúloz;
f,3.39. a KözteľĹilet-felügyeletvezetojének kinevezésével, illetmény megállapítasźwaI, átso-

ro|ásával, kinevezés módosításával, közszolgá|atijogviszony megszĹintetésével kap-
csolatos felađatok e||átása, vďamint egyéb személyügyi feladat hivatali koordinálása
(20l|. évi CXCIX' tĺirvény).

2.3.40. az önkoľmźnyzati intézményvęzetők koza|ka|mazotti jogviszonyáva| kapcsolatos
feladatok ellátasa, páLyázatok kiírása, kinevezés és annak módosítása, illetmény
megźi|apítás, átsorolás, j ogviszony megszüntetése, valamint egyéb személyügyi fe-
ladat hivatali koordiná|ása(20|2.I. tĺĺrvény; |992. évi )O(XIII. törvény).

3.nd) A helyettesítés ľendje és az ezekhez taľtozó felelősségi szabályok

Távollétében a személyügyi és közfoglalkoztatásiigyintézo helyettesíti. Az ügyintéző kĺjteles
a folyamatban lévő ügyekľől az irodavezetot tźljékoztatni az igyintézéshez szfüséges infor-
mációkkal egyĹitt.

3.o) A Szeľvezési és Képviselőĺ lľoda vezetőie

J.oa) Az irodavezętő szakmai feladatellátásaľa vonatkozó legfontosabb jogszabályok felsoro-
lása

Magyarországhe|yi ĺinkormányzatairőIsző|őf0|1. évi CL)O(XIX. törvény (Mötv.)
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