
anemzetiségek jogairólszóló 20II. évi CLXXIX. törvény Q.{jt'
egyes vagyonnyilatkozat-tételi kcitelezettségekľől sző|ő f007. évi CLII. törvény
a Képviselő-testĹilet és Szeľvei Szervezeti és Működési SzabáIyzatétről' szőIő 36l2014.(XI.06.)
ĺinkormányzati ľendelet (SZMSZ)

3.ob) Az irodavezető által gyakorolt hatáskörök (.kiadmanyozás). a hatĺískĺir gyakoľlásának
módja

- EIIátja a bizottsági és képviselő-testtiletĺ határozatokat tartalmaző jegyzőkĺinyvi
kivonatok hitelesítését.

3.oc) Az irodavezető feladatköľei

- Felügyeli a képviselő.testiileti és bizottsági Ĺilések megtaľtásának személyi és tĺĺrgyi
feltételeinek biztosítását

- Figyelemmel kíséri a ľendeletek hatályosításáva| kapcsolatos feladatokat
- Felügyeli a Közmeghallgatás és a lakossági fórumok megszervezését.
- Gondoskodik avezetés á|ta|rábízott feladatoknak a jogszabályban előíľt ellátlísaról
- Részt vesz a feladatait érintő bizottsági, illetve testiileti üléseken, megbeszéléseken,

egyeztetéseken és konzultĺíciókon
- Gondoskodik a feladatkörét érintő testiileti előterjesztések előkészítéséről ezeknek

jogszabáIy szerinti, illetve szfüség szerinti egyeztetéséről.
- A jegyzŕ| ktnyábarlkezdeményęzi a fe|ađatktiľét érintő szabá|yozźlsok szfüsé g sze-

rinti felülv izs gáIatát
- Beszeľzi a munkája e||átásźůtoz sziikséges jogszabá|yokat, a ľendelkezéseket elsajá-

títja és alka|mazza
- Gyakoro|jaa jegyző áIta| átnhazott munkáltatói jogokat.
- Feladatkĺirével kapcsolatos intézkedések kiadvĺány ozásra előkészíti.
- Felel avezetési alatt źi|ő szervezetí egység szakszeru munkavégzéséért a feladatok-

ra előíľt j ogszabályok és haüĺĺidők betartásáért.
- Biztosítj a az á|talavezetett szewezeti egységnél a munkafolyamatokba beépített el-

lenőrzés mfüödését.

3.od) A helyettesítés rendje és az ezekhez taľtozó felelősséei szabályok

Szakmai fe|ađate||źúźtsában a feladat jellegének megfelelően az ügyintéztik he|yettesítik az
iľodavezető döntése a|apjáĺ.

3.p) Képvĺselő.testĺileti üeyintézőĺ munkakör:

3.pa) szakmai felađatellátásaľa vonatkozó legfontosabb j ogszabályok felsorolása:

Magyarországhelyi önkoľmiínyzatairól szőIő2011. évi CDC(XIX. törvény (Mötv.)
a Képviselő-testiilet és Szeľvei Szeruezeti és Mfüĺidési Szabźtlyzatárő| sző|ő 36l2014.CxI.06.)
ĺinkoľmányzati ľendelet (SZMSZ)
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3.pb) Az tig}'intéző által $'akorolt hatásköľdk (kiadmanyozás). a hatáskör eyakorlásának
módja:
Kiadmlĺnyozási hatáskörük nincs.

3 .pc) Az iigyintéző fel adatköľei

2.5.I. a Képviselő-testiilet és bizottságai ülésének előkészítése' megszervezése: szeÍveze-
ti egységek ttljékońatása az iilések iđőpontjáľól, esedékes napirendek ĺjsszeállítása,
meghívó elkészítése, postázási és pótpostazási feladatok elvégzése, (Mĺitv. III. fe-
jezet, SZMSZ III. fej ezet)

2.5.2. az ülés lebonyolítása: forgatókönyv elkészítése, szĹikséges adminisztráció biaosĹ
tĺsa, (Mötv. III. fejezet,sZMsZ III. fejezet)

2.5.3. az tilések anyagainak hangkazettájábő| jegyzőkönyvi kivonatok, jegyzőkönyvek
készítése' érintettek felé történő továbbítása, (Mtitv. III. fejezet, sZMsZ III. feje-
zet)

2.5"4" bizottsági és képviselő-testületi tilésekľől késztilt jegyzőkönyvek, valamint bizott-
sági és képviselő-testtileti d<intések a wwwjozsefuaros.hu honlapon tĺjľténő kozzé-
tétele (Mötv.III. fejezet, sZMsZ III. fejezet)

f.5.5. sZMsZ a|apján az előterjesúések, meghívó, jegyzőkĺinyv beköttetésre e|ókészité-
S€'

2,5.6. az e|készitett jegyzőkönyv kontrollja, annak továbbítása a jogszabá|yban meghatá-

rozott szervekhez, (Mĺitv. III. fejezet, sZMsZ III. fej ezet)
2.5,7. ľendeletek kihirdetése, és továbbítása a jogszabá|yban meghatározoLí szervek'hez,

(Mötv. III. fejezet,sZMsZ II. fejezet)
2.5.9. a helyi rendeletek jogtárba töľténő felvezetése, amelynek hatályosítása testületi

ülések utiín szfüség szerint folyamatosan töľténik. A jogtaron keresztiil a hatályos
helyi joganyag minden szervezeti egység szźtmára egységes szeľkezetben eléľhető

a T:VNormfü\Rendeletek mappában, (Mötv. III. fejezet,szMsz II. fejezet)
2.5.n. a képviselői felvilágosítas kérésekkel, valamint inteľpellációkkal kapcsolatos hiva-

tali feladatok ellátása, (Motv' III. fejezet,sZMsZ IX. fejezet)
2.5.12. szfüség szerint egyéb előterjesztések készítése, illetve levelezés bonyolítása a pol-

gáľmester, a jegyző, illetve az aljegyzo źtltal átađott anyagokban,
2.5.I4. ügyfelek tészére rendeletek kiadása, (MötV. III. fejezet,sZMsZ III. fejezet)
2.5 J5. hitelesített kivonatok kiadása,
2.5.2f . a Keľiileti Érdekegyeztető Tanétcs ülésekľe , vezetoí éľtekezletekĺe, tisztségviselői

megbeszélésekre jegyzőkonywezető biztosítása, továbbáaňgzített hanganyagból
jegyzőkĺinyvek készítése, (Mtv. XIX. fejezet, Kjt. II. rész)

2.5.25. rendezx ények szervezése :

2.5,26.közmeghallgatás szervezése,lebonyolítása (Mĺitv. III. fejezet,sZMsZ VIII. feje-
zet)

2.5.29. képviselők, külsős bizottsági tagok tiszteletdíjával kapcsolatos teendők eL|źúása,

(Mötv. III. fejezet, sZMsZ IV. fejezet)
2.5.30. a képviselők testületi munkában, illetve a bizottsźryi tagok bizottsági munkában

tĺjľténő résnéte\ének folyamatos figyelemmel kísérése (Möfu. III. fejezet, sZMsZ
IV. fejezet)

2.5.39. Képviselő-testĺ'ilet és bizottságainak üléseivel kapcsolatos kézbesítői feladatok el-
|átźsa, (Mötv. III. fejezet,sZMsZ V. fejezet)

2.5.4o. képviselők, külső bizottsági tagok postájával kapcsolatos feladatok ellátása (igény
szerint) (Mötv. III. fejezet, sZMsZ V. fej ezet)
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2.5.rc. a lejárt képviselőtestĹileti hattrozatok begyűjtése, amelyből havonta e|késziti a
polgármesteritźljékonatőt.(sZMsZIII.fejezet)

3 .pd) A helyettesítés rendj e és az ezek'hez tartoző felelősségi szabá|yok: az azoĺos feladatköľt
e||átő ugyintézőik e gymást helyette sítik.

3.q) Bizottsáeĺ ügyĺntézői munkaktiľ:

3.qa) szakmai feladatelIátásźlravonatkozó legfontosabb jogszabźtlyok felsorolása:

Magyarorsztĺghe|yi ĺinkoľmányzatairól szőIô 20|1. évi CLXXXIX' tĺirvény (Mötv.)
a Képviselő-testĹilet és Szeľvei Szewezeti és Mfüödési Szabá|yzatźrő| szőlő 36l20l4.Cxl.06.)
önkormányzati ľendelet (SZMSZ)

3.qb) Az ngyintézó által gyakoľolt hatáskörök (kiadmźnyozás), a hataskĺiľ gyakorlásrának
módja: kiadmányozási hatĺskĺiľfü nincs.

3 .qc) Az ugyintézo feladatkĺlrei

2.5.|. a Képviselő-testĺilet bizottsĘainak ülésének előkészítése, megszervezése: szerve-
zeti egység ek tátjékonatása az iilések időpontj aľól, esedékes napirendek összeállĹ
tása, meghívó elkészítése,postźlzźlsi és pótpostázźlsi feladatok elvégzése, (Mötv. III.
fejezet, SZMSZ VI. fej ezet)

2,5,2. az ülés lebonyolíüísa: foľgatókönyv elkészítése, szfüséges adminisztráció biztosí-
tása, (Mötv. III. fejezet,sZMsZ V. fejezet)

2.5.3. az ülések arryagainak hangkazettájábő| jegyzőkĺinyvi kivonatok, jegyzokonyvek
készítése, éľintettek felé töľténő továbbítása, (MötV. III. fejezet, sZMsZ V. feje-
zet)

2.5.4. bizottságí és képviselő-testtileti ülésekľől készült jegyzőkönyvek, valamint bizott-
sági és képviselő-testtileti döntések mint adatok szolgźůtatása a
www.iozsefuaros.hu honlapon töľténő kozzététe| céljából(Mötv. III. fejezet,
SZMSZ VI. fejezet)

2.5.5. sZMsZ alapjźn az előterjesztések, meghívó, jegyzőkönyv bekĺittetésľe előkészíté-
SÔ'

2.5.6. az e|készített jegyzőktinyv kontrollja, annak továbbítása a jogszabźiyban meghatá-
rozott szervekhez, (Mĺitv. III. fejezet, sZMsZ II. fejezet)

2.5.8. folyamatos kĺizreműködés abizottsági tilések ęlőkészítésében, hangfelvétel készí-
tésében, illetve kivonat és jegyzőkönyv készítésében, (Mötv. III. fejezet, sZMsZ
II. fejezet)

2.5.Ű. bizottság átĺllhźzott hatáskĺinĺ döntéseiről szóló előterjesztések készítése feléven-
ként, (SZM\Z I. fejezet)

2.5.|5. hitelesített kivonatok kiadása, (Mötv. III. fejezet' sZMsZ VI. fejezet)
2.5.24. bizottsági ülések, valamint egyéb rendezvények esetén gondoskodik arról, hogy az

ülés/ľendezvény helyszínéĹil szolgáló teľem ajtaja a rendenény idejéľe nyitva le-
gyen, valamint ktiteles az i|éslrendezvény végén a terem ajtajatbezámi,

2.5.25. rendezvények szervezése,
2.5.30. a bizottsági tagok bizottságí munkában tĺ!ľténő ľészvételének folyamatos ťlgye-

lemmel kíséľése
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f.5.39. Képviselő-testĹilet és bizottságainak üléseivęl kapcsolatos kézbesítői feladatok el-
|źúása, (sZMsZ V. fejezet)

f.5.4o. képviselők, külső bizottsági tagok postájával kapcsolatos feladatok el|átása (igény
szerint) (Mötv. III. fej ezet, sZMsZ VI. fej ezet)

3.qd) A helyettesítés ľendje és az ezekheztartoző felelősségi szabályok: azazonos feladĺ-
kört ellátó ügyintézők egymast helyettesítik.

3.ľ) Képviselőĺ ľefeľens:

3.ra) szakmai feladatel|átásźľa vonatkozó legfontosabb jogszabályok felsorolása:

Magyaľországhe|yiönkoľmanyzatakő|sző|ő2011. évi CLXXXIX. törvény (Motv.)
a nemzetiségek jogairól szóló f}ll. évi CLXXIX. torvény (Njt.)
egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekĺől sző|ő2007. évi CLII. tĺirvény
a Képviselő-testĹilet és Szervei Szervezeti és Mfüödési SzabélLyzatárő| szćiő 36l2014.(XI.06.)
önkoľmanyzati rendelet

3.rb) Az ngyintéző által gyakoľolt hatáskörök (kiadmanyozás), a hatáskĺir gyakorlásának
módja: kiadmlányozási hatásköre nincs.

3 .rc) Az ngyintézó feladatkĺirei

2.5.44. az onkoľmźnyzatkonzultációs testületeivel és eseti bizottságaival, fürumaivalkapcso-
latos szervezési feladatok ellátása. E feladatköľben _ az osszehívást kezdęményeznijo-
gosult tisztségviselő, illetve bizottsági elntik útmutatásai alapjan _ kooľdinálja és szer-
v ezi a testiiletek mfüödését.

2.5.fo. a nemzetiségi ĺinkoľmźnyzatok testületi iiléseiről készült jegyzőkönyvek jegyzói tör-
vényességi kontrollľa előkészítése, továbbítása a jegyzo tészére, (Njt. V. fejezet,
SZMSZ II. fejezet)

2.5.21. a nemzetiségi <inkormźnyzatok testtileti üléseiről késztilt jegyzőkönyvek továbbítása
az illetékes Kormĺĺnyhivatalrészére. (Njt. V. fejezet, sZMsZ XI. fejezet)

2.5.24. a képviselő-testiileti és bizottsági tilések, valamint egyéb ľendezvények esetén gon-
doskodik aľľól, hogy az ülés/rendezvény helyszínéĹil szolgáló terem ajtaja arendezvény
idejére nyiwa legyen, valamint köteles azu|éslrcnďezvény végén a terem ajtajátbezárni,

2,5.f5. rendezvények szeľvezése:
2'5.26. közmeghallgatás szęrvezése' lebonyolítása (Mötv. III. fejezet, sZMsZ III. fejezet)

2.5.27. képviselők, kiilsős bizottsági tagok vagyonnyilatkozatával illetve koztartozźsmentes
nyi|atkozataival kap c s ol ato s tevékenysé g, (2007 . évi C LII. t<irvény)

2.5 .28. képviselők részére hivatalos küldemények postĺŁás a a zárt fakkba,
2.5.29. képviselők, külsős bizottsági tagok tiszte|etdijával kapcsolatos teendők eI|źtása,

(SZMSZVI. fejezet)
2.5.32. bizottsági elntikĺik titkĺĺľsági feladatainak e|Iźiása,
f .5.33. abizottsági elnökĺĺk tevékenységével kapcsolatos napi feladatok ellátása,

2.5.34. a bizottsági elnĺlkök postríjanak kezelésével kapcsolatos feladatok ellátasą
2.5.35. abizottsági elnökcik részéte érkezett ktildemények áttekintése, szignálása, a|áításra

tĺjrténő előkészítése.
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2.5.36. bizottsági elnĺlkök fogadóóráival kapcsolatos feladatok ellátása, (SZM\Z VI. feje-
zet)

2.5.37. a Képviselői Iroda ľecepciós feladatainak e||źúása,
2.5.38. a képviselők, külső bizottsági tagok és a szęrvezeti egységek kĺizötti kommuniká-

ció biztosítása,
2.5.39. Képviselő-testĹilet és bizottságainak üléseivel kapcsolatos kézbesítői feladatok el-

|átása, (Mötv. III. fejezet'sZMsZ V. fejezet)
2.5.40. képviselők, külső bizottsági tagok postajával kapcsolatos feladatok ellátasa (igény

szerint) (Mötv. III. fejezet, sZMsZ V. fejezet)
2.5.4L. a képviselők fogadóóráĄźxa| kapcsolatos feladatok eIlátása (igény szeľint) (sZMsZ

V. fejezet)
2.5.42. a képviselőkszźlmźratechnikai és egyéb adminisztratív segítség nýjtása

3.rd) A helyettesítés rendje és az ezek'hez tartoző felelősségi szabályok: helyettesítését
abizottsági ugyintéző Látja e|.

3.s) Nemzetĺségi tinkoľmánvzatĺ ügyĺntéző (ĺĺgyintéző hiánya esetén feladataĺt az ĺľoda-
vezetőI'áúia e|z

3.sa) szakmai feladatellátásaĺa vonatkozó legfontosabb jogszabályok felsorolása

a nemzetiségek jogaiľól szóló 20||. évi CLXXIX. törvény (Njt.)

3.sb) Az ugyintézo által gyakorolt hatáskörök (kiadmányozás), a hatáskdľ gyakorlásrĺnak
módja: kiadmányozási hatásköre nincs.

3.sc) Az ťigyiĺtéző feladatkörei

2.5.16. a nemzetiségi önkoľmźnyzato|<kal ferrntaľtási és haszná|ati szerzodések előkészíté-
se, gondozása, annak mellékletęivel egyiitt, (Njt. V. fejezet,)

2.5.|7. a nemzetiségi önkormźnyzatokkal kötendő egyiittműködési megállapodások elő-
készítése, gondozása, (Njt. v. fej ezet)

2.5.18. a nemzetiségi önkoľmźnyzatok munkájanak segítése, testületi iiléseinek jegyzłĺ-
könyvezési feladatai, és az ehhez kapcsolódó adminisztľatív feladatok ellátĺísa
(Njt. V. fejezet, SZMSZ lI. fejezet)

2.5.19. szakmai segítségnffitás a nemzetiségi önkormanyzatok jegyzők<inyvezési és
egyéb feladatihoz' (Njt.V. fejezet, sZMsZ VII. fejezet)

2.5.20. a nemzetiségi ĺinkormźnyzatok testtileti üléseiľől késziilt jegyzőkönyvek jegyzői
tĺiľvényességi kontľollra előkészítése, továbbítása ajegyzó részére, (Njt. V. fejezet,
SZMSZ VII. fejezet)

2.5.2|. nemzetiségi képviselők vagyonnyi|atkozatával és kĺiĺaĺozásmentes nyilatkozatá-
val kapcsolatos feladatok (Nj t. Y . fejezet, SZMSZ VII. fej ezet)

Az irodavezeto e feladatkörét a Polgáľmesteri Hivatal illetve az onkormźnyzat á|ta| szęrzod-

l:::] ľ"fjí"#}ľ#;lüľ,ä"ľ 
")*",tartozőfelelősségi 

szabályok: bizottságivagy a tes-
tületi ügyintéző helyettesíti.

3.t) Fénymásolási feladatok
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3.ta) szakmai feladatęllźLtźLsźLravonatkozó legfontosabb jogszabályok felsoľolása

3.tb) Azugyintézo általgyakorolt hatáskörök (kiadmányozás), a hatáskör gyakorlásának mód-
ja: kiadmĺínyozási j oga nincs.

3.tc) Az ügyintézők fęladatkorei

2.5.43. a lrivatal szervezeti egységei ľészéľe tĺjľténő fényrrrásolás ellátasa (központi fény-
másolóban).

A fenti feladatot a Szervezési és Képviselői Iroda minden ngyintézője ktlteles ellátni, vagy e
feladatköľt a Polgármesteri Hivatal illetve az onkoľmźnyzat áIta| szerzódtetett megbízott út-
jan is el lehet látni.

3.td) A helyettesítés rendje és az ezek,hez tartoző felelősségi szabályok: helyettesítését a bi-
zottsági ld;gyintéző látj a el.

3.u) Az Üewitelĺ lľoda vezetőie

3.ua) Az irodavezető szakmai feladatellátásáľa vonatkozó legfontosabb jogszabályok felsoro-
lása

|995. évi LXVI. t<irvény a kĺiziratokról, a közlevéltarakľól és a magiínlevéltari anyag
védelméről (Lvt)
2009, évi CLV. töľvény a minősített adat védelméľől
20|I. évi CXCV. töľvény azá|Ialnháztaľtásról (ÁhĐ
368ĺ20|1. CXII.31.) Korm. rendelet az á||anháztartásról szóló törvény végrehajtásáľól
(Avr)
33512005. (XII.29.) Korm. ľendelet aközfeladatot ellátó szeľvek iratkezelésének álta-
lános kĺivetelményeiľől
2I8l20I2. (VIII.13.) Koľm. rendelet a jarási (főváľosi kerületi) hivatalokľól
78l20I2. CXII.28.) BM rendelet az ĺinkoľmźnyzati hivatalok egységes irattźri teľvének
kiadasaról
90120|0. (III.f6.) Korm. ľendelet a Nemzeti Biztonsági FelĹigyelet mfüĺidésének, va-
lamint a minősített adat keze|ésének rendj éről
2512008. CXII. l6.) sz. Jegyzói utasítás a Budapest Fővaľos VIII. KeľĹilet Józsefuárosi
onkoľmanyzat Po|gármesteri Hivatalĺĺnak Iratkezelési Szabá|yzata (Iratkezelési Sza-
báIyzat)
Il20|3. (I'18.) sz. jegyzói utasítĺás akiadmányozás és azaláírź.s rendjéľől
Minőségirányitási Kézikönyv Függelék AE- 1 l
|120|3. (I.|7.) polgármestei-jegyzői közös utasítĺís a kötelezettségvállalással, utalvá-
nyozással, ellenjegyzéssel, érvényesítéssel és szakmai teljesítésigazolással kapcsolatos
eljarási ľendről

3.ub) Az ÜgT.viteli Iroda vezetője által gyakoľolt hatáskörĺik (kiadmanyozás). a hatáskör gya-
korlásának módja
A kiadmĺányozás és az aláirás ľendjéľől szóIo 1l20I3. (I.|7.) sz. jegyzói utasítás III. fejezet
1.) pontja a|apjźnaII. fejezet B.) 3.) pontjanak megfelelően

3.uc) Az Ügyviteli Iroda vezetőjének feladatköľei
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2.6.l. A Magyar Posta Zľt. á|tal kézbesített, a Főpolgármesteri Hivatalból és a Kormányhiva-
talból érkezett un. ,,rövid utas'' küldemények átvétele a postai jegyzék és a kézbesítőokmány
szeńnt - 335/2005. CXII.29.) Korm. rend. 18. $; Iratkezelési Szabályzat 48.-57.
2.6.6. Ą Magyar Posta által ktildött postai feladásaról szőIő szźtmlfü ellenőrzése - Aht 38.$ (2)
bek.; Avr 57.$ (1) bek.
2.6.9. Az elektronikus iratkezelő rendszer adatbázislĺnak folyamatos nyilvántaľtása és aktuali-
záIása- 335/2005. CXII.29.) Korm. rend. 7.$ d.) pon$a
2.6.15. Az Átmeneti és Központi Irattárban elhelyezett ügyiľatok szakszerutáľolásáról töľténő
gondoskodás - Lvt 4.$' 9.$ (l) bek. e.) pontja; 78l201f. (XII.28.) BM rend.; Iratkezelési Sza-
bźiyzat |37.-I39.
2.6.|6. Az évenkénti selejtezés előkészítése és végrehajtása - 33512005. (xII.29.) Korm. rend.
64. $ ( 1 ) bek. ; Iratke zelési Szabá|yzat I 52.-I 60.
2.6.17. A Hivatal ktir., fej- és névbélyegzőinek nyilvrĺntaľtása, éves felülvizsgá|ata"bé|yegzők
selejtezése a Belső Ellátási lrodával együttmfüödve - 33512005. (XII.29.) Koľm. rend. 54.$;
Minő ségiran yitási Kézíkönyv Ftiggelék AE- 1 l
2.6.|8. A minősített iratok kezelése a hatalyos anyagi jogszabályok alapjan - 2009. évi CLV.
tv.; 9012010. (III.26.) Korm. rend.

2.6.19. A Hivatal IratkezelésiSzabźiyzataés azirattári terv elkészítése a szervezeti egységek-
kel töľténő egyeztetés a|apjan - Lvt 10.$ (1) bek. c.) pontja; 33512005. (XII.29.) Koľm. rend.
3.$ (2) bek.;78/2012. (X11.28.) BM rend.;
2.6.20. Aszervezeti egységet éľintő közbeszerzésben közremfüödik és adatot szo|gáItat
2.6.23. A Budapest Fővlíľos Koľmĺĺnyhivatal VIII. Kerületi Hivatala hatáskĺiľébetartoző eljźr
rásokhoz szfüséges és a Hivatal őrzésében lévő ügyiratok źtadása a KeľĹileti Hivatal részére
ésazezze| kapcsolatos együttmfüĺiđés2|8l2012. (VIII.l3.) Koľm. rend. 14.$ (2) bek.

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

Kiadmanyozás, szak'rnai teljesítésigazolás tekintetében az a|jegyző helyettesíti.
A szakmai feladatellátás tekintetében a Bé|yegző nyilvantartáséľt felelős iktató- ngyintézo
munkakört betöltő munkatĺíľs helyettesíti, kivéve a minősített iratok kezelésében.
A minősített iratok kezelésébęn a helyettesítést ellátja a Minősített iratok kezelésééĺt felelős
iktató- igyĺntéző munkaköľt bet<iltő munkatáľs.

3.v) Az üeyĺntézők munkakiireĺ és az azokhoz tartozó feladat. és hatáskiiľłik

3 . va) szakmai feladatellźúélsár a vonatkozó legfonto s abb j o gszabályok fel soro lás a
1995. évi LXVI. tĺirvény a köziratokľól, a ktizlevéltaÍakľól és a magánlevéltĺĺľi aÍLyag
védelméről (Lvt)
2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelmérő]
33512005. o{II.29.) Koľm. rendelet akozfelađatot ellátó szeľvek iratkezeléséĺek źita-
liĺno s követelményeiről
2|8l20I2. (VIII.13.) Korm. renđelet a jaľási (fővarosi kerületi) hivatalokĺól
78120|2. (xII.28.) BM rendelet az önkormźnyzati hivatalok egységes irattźnl teľvének
kiadásáról
90ĺ2010. (III.26.) Korm. rendelet a Nemzeti Biĺonsági FelĹigyelet mfüödésének, va-
lamint a minősített ađat keze|ésének rendj éről
25lf008. CXII. 16.) sz. Jegyzői utasítas a Budapest Főviĺros VIII. Kerület Józsefrarosi
onkoľmrĺnyzat Polgármesteri Hivatalĺának Iľatkezelési Szabźilyzata (Iratkezelési Sza-
báIyzat)
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Minőségiľányítási Kézikĺinyv Fiiggelok Áp-t t

3'vb) Az tig}'intéző által eyakorolt hatáskördk (kiadmányozás)" a hatĺskör gyakorlásának
módja

Nincs.

3 .v c) Az ĺj;gyintéző feladatköľei

Postabontó
2.6.L. A Magyaľ Posta Zr:t. á|tal kézbesített, a Főpolgármesteri Hivatalból és a Kormány-
hivatalból érkezett un. ,,rövid utas'' küldemények átvétele a postai jegyzék és a kézbesítő-
okmany szeńnt - 33512005. (XII29.) Koľm. renđ. l8. $; Iľatkezelési Szabályzat 48.-57.

2.6.2. Az lln. ,,r<ivid utas'' kĹildemények kézbesítése a Főpolgármesteri Hivatalba és a
Kormányhivatalba - 33512005. (XII.29.) Koľm. rend. 56.$; Iratkezelési Szabá|yzat I20.-
129.
2.6.3. A beérkezett küldemények érkeztetése, és átadása a szervezeti egység részéte az
íratkeze|ő rendszerből kinyomtatott érkeztető lista a|apjźn, vagy szignźiási jegyzék alap-
ján iktatísľa átaďás - 33512005. (XII.29.) Koľm. rend. 27.$ - 34.$, 51.$ (1) bek.; Iratkeze-
lési Szabályzat 57. _7I.
2.6.4. A Hivatal szewezeti egységeitől étkezett iratok továbbítási módja szerinti postźzá-
sa, kézbesítése (posta útján, ,,rĺivid utas'', belső posta) - 33512005. (XII.29.) Korm. rend.

56.$; Iratkezelési Szabéůyzat |20..|29.
2.6.5. A postan feladandó téľtivevényes és ajánlott levelek ragszźtmmal tĺiľténő el|źtása,
majd a ragszámos és közĺjnséges levelekről az elektronikus fe|aďőjegyzék elkészítése -
33512005. (XII.29.) Koľm. rend. 56.$; IratkezelésiSzabźiyzat |26.
2.6.7. A szewezeti egységek egymásnak küldött iľatainak átvéteLe, érkeztetése, és átadása

az iratkezelő rendszeľből kinyomtatott érkeztetési lista a\ap1źn, vagy szignáIási jegyzék
atapjan iktatásra átađás - 335lf005. (X|I.29.) Korm. rend' 14.$; Iratkezelési Szabá|yzat
24.,26.

Általanos iktató - ügyintéző

2.6.8. Aziktatástaátvett anyagok iktatása _ abeérkezés napjan de legkésőbb az azt követő
munkanap - az elektľonikus iraÍkeze|ő rendszerben (iľatokat előzményezi, eIlźúja iktató-
szźĺllna| és egyéb azonosító adatokkal, csatolja vagy szerc|i az iratokat), - 335/2005.

CXII.Z9.) Korm. rend. 39.$ - aL.s; IratkezelésiSzabá|yzat 81.-111.
2.6.9. Az elektľonikus íratkeze|o rendszer adatbázisának folyamatos nyilvĺĺntartása és ak-
tua|izá|ása - 33512005. (XII.29.) Koľm. rend. 7.$ d.) pontja

Általános iktató _ ügykezelő

2.6.8. Az iktatásraźtvettanyagok iktatása _ abeérkezés napján de legkésőbb azazt követő
munkanap - az elektľonikus iľatkezelő rendszeľben (iratokat e|ózményezi, el|átja iktató-
szélmma| és egyéb azonosító adatokkal, csatolja vagy szereli az iratokat)' - 335/2005.
(xII'29.) Korm. ľend. 39.$ - a2,s; IratkezelésiSzabáLyzat 81.-111.
2.6.9. Az elektľonikus iratkezeló rendszer adatbźzisźnak folyamatos nyilvĺĺntartźsa és ak-
tl,n|ízá|ása- 33512005. CXII.29.) Korm. rend. 7.$ d.) pontja

Bélyegző nyilvántartáséľt felelős iktató - ügyintéző
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2.6.8. Azi|<tatástaźttvett anyagok iktatása _ abeérkezés napján de legkésőbb az aztkovető
munkanap - az elektronikus iratkęze|ő rendszeľben (iratokat e|ozményezí, eIlźtja iktató-
szźmmal és egyéb azonosító adatokkal, csatolja vagy szercIi az iratokat), - 335/2005.
(XII.29.) Korm. rend. 39.$ - 4f.S
2.6.9. Az elektronikus iratkeze|o rendszeľ ađatbázisźnak folyamatos nyilvántartása és ak-
tua|izźiésa - 33512005. CXII.29.) Korm. rend. 7.$ d.) pontja

2.6.|7. A Hivatal kĺir-, fej- és névbélyegzóinek nyilvantaľtása, éves felülvizsgálata bélyeg-
zők selejtezése a Belső Ellátási Irodával együttmfüödve - 335/2005. (XII.29.) Korm.
ľend.54. $; Minőségirányítási Kézikönyv Függelék AE- l 1

Minősített iratok kezeléséért felelős iktató _ iigyintéző

2.6.8. Aziktatźsraáfuett anyagok iktatása _ abeérkezs,s napjan de legkésőbb azaztkovető
munkanap - az e|ektronikus íratkezelő rendszeľben (iratokat elíSzményezi, e||átja iktató-
szźlmma| és egyéb azonosító adatokkal, csatolja vagy szere|i az fuatokat), - 33512005.

611.29.) Korm. rend. 39.$ - 42.5
2.6.9. Az elektronikus iratkeze|ó rendszer adatbázisźnak folyamatos nyilvántaľtása és ak-
ílalízá|ésa - 33512005. (XII.29.) Koľm. ľend. 7.$ d.) pontja
2.6.|8. A minősített iľatok kezelése a haĺĺlyos anyagi jogszabá|yok alapjĺĺn - 2009. évi
CLV. tv.;90l20I0. GII.26.) Koľm. ľend.

Irattáľos

2.6.8. A leiktatott iratok előadói íwel töľténő e||átźsa, irattáľbarl, hatáľidőben (évo ęIőz.
ményi ügyiratok szerelése és továbbítása a szervezeti egységek felé -33512005. (XII.29.)
Koľm. rend. 39.$ - 42.s
2.6.10. Az ugyiratok ügyiľatpótló alapjĺĺn irattétrbő|, hataridőből töľténő kiadása _ azlrat-
kezelési Szabá|yzatban meghatlíĺozotthatźrldőn belül _ és a kiadás tényének ňgzítése az
elektľonikus iľatkezelő ľendszerben - 33512005. (xII.29.) Koľm. rend. 63.$; Iratkezelési
SzabáIyzat37.-47.
2.6.1|. A hatĺĺridő-nyilvantaľtás vezetése az elektľonikus iratkezelő rendszerben, az ene
kijelcilt ügyiľatok hatlĺľidőbe helyezése, és az aktuéůis határidőben lévő iigyiratok továbbĹ
tása az ügyintézőkhĺi z. Ir atkezelé si S zabál y zat I 3 0 . - | 3 4 .

2.6.|2. Az irattźltban elhelyezett anyagokľól naprakész nyilvántaľtás vezetése az elekÍro-
nikus iratkęze|o rendszerben - 33512005. (XII.29.) Korm. ľend. 14.$; Iratkezelési Szabá|y-
zat24.-28.
2.6.13. Az eLintézett iigyiľatok _ az igyintéző az ügyirat |ezáĺásáĺa vonatkozó ügykezelői
feladatainak e|végzése, és az elektľonikus iratkeze|o ľendszerben az irattźlrozás tényének
ľögzítése utián - átmeneti kattźlrba helyezése az irattźri tételszámnak megfelelően -
33512005. (XII.29.) Korm. rend. 59.$-62.$;78l20I2. (XI|.28.) BM renđ.; Iratkezelési Sza-
báIyzat l35.-l42.
2.6.14. Az átmeneti fuattźrban lévő, de még nem selejtezhető ügyiľatok źfihe|yezése a
Kĺizponti Irattźrba az irattélrl tételszámnak megfelelően - 78120|2. CXII.28.) BM ľend.;
Iratkezelés i S zabá|y zat I 43 . - l 4 4.
2.6.|6. Az évenkénti selejtezés előkészítése és végrehajtása - 33512005. (XII.29.) Koľm.
ľend. 64. $ ( 1 ) bek. ; Iratkeze|ési Szabá|yzat l 52.-I 60.
2.6.23. A Budapest Fővĺĺľos Kormĺĺnyhívata| VIII. KerĹileti Hivatala hatásköľébe tartoző
eljarásokhoz szĺikséges és a Hivatal őrzésében lévő iigyiľatok átadása a Keľületi Hivatal
részére és az ezze| kapcsolatos egyiittmfüĺidés - 2l8l20|2' (VIII.l3.) Korm. ľend. 14.$
(2) bek.



3.vd) A helyettesítés rendje és az ezęI<heztartoző felelősségi szabályok
A munkaköri leírásban foglaltak szeriĺt, illetve azirodavezető egyedi utasítása a|apjáĺ.

3. A szeľvezeti egység szeľvezeti ábráia (gľafikus)

(:
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5. Az iig.vosztály munkarenđje ía Hĺvatal dolgozóĺnak általános munkarendje szeľint):

hétfőn
kedden
szerđán
cstitöľtökön
pénteken

0800 - 1800 óľáig
0800 _ !600 őráig
0800_ 1630 őráig
0800 _ 1600 őtáig
0800 _ 1330 óráis

A ledolgozott munkaidő nyilvántartása és ellenőľzése céljábóI az ugyosztály jelenléti naplót
vezet. A jelenléti naplóban fel kell tĺintetni a munkába állás és a munkábó| távozás pontos
idejét. A jelenléti napló vezetéséért azigyosztá|yvezető által megbízottszemély felelős.

Az igyosztáIy do|gozői a Hívatal éptiletében a munkaidőn tul az igyosńá|yvezető engedé-
lyével, hétvégén - előzetes íľásbeli bejelentés mellett _ a jegyzo engedélyével tartózkodhat-
nak.

A munkahelyéľől önhibájan kívĺil távol tartőzkodő dolgozó akadá|yoztatásźnaktényéľől hala-
déktalanul köteles az ugyosztá|yv ezetőt éľtesítęni.

A betegségről szóló orvosi igazolĺĺst ado|goző munkába á|Iźsaelső napján köteles a személy-
zeti vezetónek átadni. Az átadźs előtt az utolsó munkába töltött nap időpontj át az ugyosztá|y-
vezetőnek atźrypéĺues lapon le kell igazo|rua.

6.Az ůigyosztály ĺig.vfélfogadási ľend i e

Ügyfélfogadás idej e: általános ügyfélfogadási időben

7.Éľtekezletek rendie:

Irodavezetők ľészére: két hetente hétfőn.
|J gyoszla|yi éľtekezlet: negyedévente egyszer.

8.Külső kancsolattaľtás :

Az igyosztály dolgozóit az źt||arĺryolgĺáľokka1, az ĺinkormźnyzati és más külső szervekkel,
iĺtézményekkel és gazdasági tiĺľsaságokkal való kapcsolattaľtásban a kulturált, hatékony,
gyoľs ügyintézésľe való tĺĺrekvés, valamint a segítő szándék kell, hogy j e||emezze.

A hivatali dolgozók külső kapcsolattaľüísrĺnak köľét és rendjét _ ideértve a képviselő-
testiilettel, abizottsźlgokkal való kapcsolattaľtĺĺst is _ a jegyző áIlapítja meg és azigyosztá|y
ügyľendjében, illetve a munkaköri leírásokb aĺ szabáIyozza.

Az ugyosztźiyvezeto feladatköľében eljarva közvetlen kapcsolatban állhat az tinkormźnyzat
intézményeive|, gazdasági tĺírsaságaival. Ennek sorĺán jogszabályban, ĺlnkoľmányzati hatźro-
zatbarl, munkáltatói döntésben meghatározottadatszo|géůtatástkérhet és adhat.

A jegyző töľvényességi e||enorzési jogkĺĺrében eljĺíró đolgozó jóvrĺhagyott ellenőrzési prog-
ľam vagy eseti megbízás alapjźnjogosult ellenőrzést végezłll.
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Az ellenőrzésre jogosult felügyeleti és külső szervekkel, a jegyzo és a polgármester taľtja a
kapcsolatot, illetve esetenként dönt a kapcsolattartó személyéről.

9. Záľó rendelkezések

Jelen ügyrend a Budapest Főviíros VIII. keľĹilet Józsefulĺrosi onkormányzat Képviselő-
testÍ.ilete áItaI5612015. (II.19.) szźlműhatározatila| elfogadott, a Budapest Fővĺĺľos VIII. keľü-
let Józsefuĺĺĺosi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mfütidési Szabźůyzatanak l. szĺímú fiig-
geléke.

A szeľvezeti egység akin|izá|t ügyľendjét az abbarl szfüségessé vźtlt vźitoztatást követő 60
napon belĹilcsatolni kötęles a fiiggelékhez.

Jelen ügyrend 2015. máľcius 01. napon lép hatályba, és a szervezeti egységnek illetve jog-
e lődj einek koľábbi ügyľenđj e hatá|y át ve szti.

Budapest,2015.

dr. Balla Katalin
Jegyzőí Kabinetvezető

A J egyzói Kabinet ügyrendjét jóvahagyom:

Danada-Rimĺín Edina
jegyző
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A Belső Ellenőrzési lroda Üglrendje a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgár-
mesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) SZMSZ-nek záró rendelkezések 23.4. pontja alapján
készült.
1.a) Szervezeti egvség megnevezése:

Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuiĺrosi Polgĺáľmesteri Hivatal
Belső Ellenőrzésĺ lľoda

1.b) A szeľvezetĺ egység címadatai:

Mfüĺjdési helye: Budapest, VIII. Baľoss u. 63-67.
Levél címe: 1082 Budapest Baľoss u. 63-67.
Te lefon szátma 4 5 9 -2 I 8 4, 4 5 9 -22 5 4, fax szětma:- 3 1 3 - 6 69 6
Email címe: belsoelleno rzes@jozsefuaľos.hu

1.c) A szeľvezeti egvség ioeállása:

1. A Belső Ellenőľzési Iroda nem önálló jogi szemé|y, aHlvata| szewezeti felépítésében
önálló irodaként mtiködik.

2. A Belső Ellenőľzési Iroda tevékenységét a Jegyzőnek közvetlenül alĺĺrendelve végzi,
jelentéseit közvetlenüI a Jegyzőnek küldi meg, biztosíťva ezá|ta| a belső ellenőrök
funkcionális (feladatköri és szeľvezeti) ftiggetlenségét.

2. A szeľvezeti egység általános feladat- és hatáskiiľe:

A belső ellenőrzés független, tĺáľgyilagos bizonyosságot ađó és tanácsadó tevékenység,
amelynek célja, hogy az onkoľmźnyzat, Hivatal és a helyi nemzetiségi önkormányzatok mu-
kĺidését fejlessze és eredményességét növelje, a célok elérése érdekében rendszerszemlélettĺ
megk<izelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenórzött szervezet iranyítási és
belső kontľollrendszerének hatékonyságát.

A belső ellenőrzés tevékenysége kiteľjeđ a Hivatal minden tevékenységére, kiilönĺjsen a költ-
ségvetési bevételek és kiadások teľvezésének, felhaszná|ásának és elszámolásának, valamint
az eszkozokkel é s foľrás okkal v aIő gazdźůko dásnak a vizsgáIatétr a.

A Belső Ellenőrzési Iroda biztosítja a belső ellenőrzés keľetében a Képviselő-testiilet által
felügyelt költségvetési szervek ellenőľzését is' mint felügyeleti ellenőľzést. Továbbá ellenőr-
zést végezhet a Képviselő-testiilet á|ta| nyíjtott költségvetési támogatások felhasználásával
kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és az irźnyitźsa aIá tartoző k<iztulajdonban ál1ó gazda-
sági társaságoknál.
A Belső Ellenőľzési Iroda biĺosítja a helyi nemzetiségi ĺĺnkoľmanyzatokbelső ellenőtzését az
Önkoľmányzat és helyi nemzetiségi önkoľmányzato|<ka| kötött együttmtĺködési megálla-
podás alapján.

A belső ellenőr bizonyosságot adó ellenőrzési és az źi|anháztartásért felelős miniszter által
közzétett belső ellenórzési standardokkal ĺisszhangban lévő tanácsadási tevékenységen kívül
más tevékenység végrehajtásába nem vonható be.

A belső ellenőľzés feladata:



1. aZ ađott témfü vonatkozásában elemezĺi, vizsgálni és értékelni a belsĺĺ kontrollrend-
szerek kiépítésének, mfüödésének jogszabźiyoknak és szabźl|yzatoknak való megfele-
lését, valamint műktjdésének gazdasźĺgosságát, hatékonysá gát és eredményességét,

2. elemezni, vizsgálni a rendelkęzésre źůLő erőfoľrásokkal való gazđáIkodást, a vagyon
megóvását és gyarapításźń, va|arĺliĺt az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók
valódiságát,

3. avizsgźůt folyamatokkal kapcsolatban mcgóllapítósokat, következtetéseket és javasla-
tokat megfo ga|mazłĺ a kockázati tényezok, hianyosságok megszĹintetése, kiküsz<ibö-
lése vagy csökkentése, a szabźlýalanságok megelőzése, illetve feltaľása érdekében,
valamint a költségvetési szerv mfüödése eredményességének növelése és a belső
kontrollrendszerek j avítása, továbbfej lesztése éľdekében,

4. nyilvántaľtani és nyomon ktivetni a belső ellenőrzési jelentések a|apjźn megtett iĺtéz-
kedéseket,

5. éves bontasban nyilvantaľtást vezetni a külső ellenőrzések javaslatai a|apjźn késztilt
intézkedési tervek végľehajtás źlrő| a kialakított elj áľási ľend szerint.

Tanácsadĺí tevékenység keretében ellátandó feladatok küliinfisen:

1. vezetóktźmogatása az egyes megoldasi lehetőségek elemzésével, éľtékelésével, vizs-
gźt|atáv aI, kockéaatának bec slé sével,

2. péĺuugyi,tźrgyi, informatikai és humanerőfoľrás-kapacitasokkal való ésszeľĹĺbb és ha-
tékonyabb gazdá|kodźtsra irányuló tanácsadas,

3. avezetőség szakértői támogatása akockźzatkezelési és szabálytalanságkezelési rend-
szeľek és a teljesítménymenedzsment ľendszer kialakításában, folyamatos továbbfej-
lesztésében,

4. tanácsadás aszervezeti strukturfü raciona|izáIása, aváltozásmenedzsment teľületén;
5. konzultació és tanácsadás avezetés részéľe aszervezeti stratégia elkészítésében;
6. javaslatok megfogalmazása a kĺiltségvetési szeľv mfüödése eredményességének növe-

lése és a belső kontrollľendszerek javítása,továbbfejlesztése éľdekében, a kĺiltségveté-
siszervbelsőszabályzatainaktarta|mźú,szęrkęzetétilletően.

A belső ellenőrzési tevékenységhez kapcsolódó feladatok részletes leíľásai a Bnĺ.só
Er.nľónzÉsĺ KÉzxoNYvBEN vannak szabály ozv a.

A belső ellenőrzési jelentésekľól, és az intézkedésekľől Excel tźb|źľatbarl készül nyilvrĺntartás.
A tźhlźľ:at elektronikus formában a belsoellenor meghajtőn az Ellenőrzések nyilvantartása
címiĺ mappźtban évszeľinti bontásban megtalálhatóak. A belső ellenőľzés éves jelentés mellék-
|etétképezianyilvántaľtásnyomtatottvéůtozata.

A Külső ellenőrzések nyilvantartása a belső ellenőľzési jelentések és intézkedések nyilvántar-
tásávalazonos foľmában és taľtalommal tĺjľténik az énntett szęwezęti egységek által elektľo-
nikus foľmában szolgáltatott dokumentumok és az M-39 Külső ellenőrzések nyilvantaľtása
címrĺ eljaľás a|apjźn. A nyilvantaľtás elérhető: a Tudásbázis:
IV.Ügyintézési_segítség\Nyilvántartások,statisztikfü, ađatszo|gá|tatásokV(ülső Ellenőrzések
mappában.

A belső ellenőrués feladatait kiemelten meghatároző jogszabályok:

o Mcitv. - Magyaľországhelyi ĺinkoľmĺányzatairő| sző|ő20|1. évi CLXXXIX. Töľvény
11e.$



. Áht. _ Azá||anlhźztartástő|sző|ő2OI1. évi CXCV. törvény 70.$

. Bkr. . A költségvetési szeľvek belső kontľollrendszeľéről és belső ellenőzéséről
sző|ő 37 0 |201 1.(xII.3 1.) Koľm. ľendelet

3. A Belső ellenőrzési Iroda engedéIvezett létszáma tevékenységek szeľinti
hontásha n. a7, aTokhoz, t.art'oz.ő fe|aĺ|at- és hatáskřiľłĺkke|

A Belső Ellenőrzési Iroda szewezeti felépítése:

Irodavezető 1 fiő

Belső ellenőr. ügyintéző 1 fő
osszesen: 2 fő

3.a) Az tinálló iľodavezető

Az oná||ő iroďavezeto a Hivatal SzMSz-ben meghatźlrozott vezetői feladatok mellett, e||źúja a
belső ellenőrzésívezetői és belső ellenőľzési feladatokat is.

3.aa) Az ĺľodaYezető szakmai feladataĺt az a|á.}bĺ jogszabályok szeľint
végziz

o Bkľ. 22.s,25,-26.$ . a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőr-
zésérő| sző|ő 37 0 lfO 1 1 .CXII.3 1 .) Koľm. rendelet

3.ab) Az iľodavezető feladataĺ:
oA belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése. {BkÍ.22.$ (1)}
oA belső ellenőrzési kézikĺinyv rendszeres, de legalább kétévente töľténő felülvizsgálata

és a vá|tozźlsok átv ezetése. { Bkr. 1 7. $ (4) }
oA kockázątelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési terv _ amely tartal-

mazza az onkormányzati, Hivatali, a helyi nemzetiségi Ónkormányzatolcra és felügłeleti
ellenőľzéseket - osszeállítósa, és előzetes jóváhag,lásra megküIdi a Jeglző részére min-
den év november 30-ig.{BkT,22.s'32.s (3)}

o A Jegyző á|ta| jőváhagyott ellenőľzési terv alapjan a helyi ĺinkoľmányzatra vonatkoző
éves ellenőrzési teľv előkészítése a képviselő-testĺileti jóvahagyásra minden év decem-
beľ 31-ig. {Bkľ.32.$ (4)' Mötv.119.$ (5)}

oAz éves ellenőrzési terv jóvrĺhagyás után a teľvek végľehajtasa, va|amint azok megvaló-
sításának nyomon követése, {Bkr.22.$ (1)}

oA belső ellenőľzési tevékenység megszeľvezése, az e|Ienőrzések végrehajtáSának irĺányĹ
tása, az ellenőrzött szęrv) szewezęti egység tajékoztatása az ellenőrzés cé|jáĺő|,formájá-
ról, jogszabályi felhatalmazásźrő|. {Bkľ.22.$ (1)' 35.$ (1)}

o Az ellenőrzések összehangolásą {Bkľ.22. $ (1 )}
.Amennyiben az ellenőrzés soľĺín biinteto-, szabá|yséľtési, kártéľítési, illetve fegyelmi el-
jĺáľás megindításaľa okot adó cselekmény, mulasztás vagy hianyosság gyanúja meľül fel,
Jegyzőnek, illetve a költségvetési szerv vezetójének érintettsége esetén Polgármestemek
a haladéktalan tájékoztatésa és javaslattétel a megfelelő eljáľások megindítására,

{8kr.22.$ (1)}



oA jelentés teľvezetet megkiildése egyeztetés céljából az ellenorzött szerv, szervezeti
egység vezetojéĺek" illetve annak akire megállapítást vagy javaslatot tarta|maz,

{Bkr.42.$ (l)}
o A |ezétrt ellenőrzési jelentés, illetve annak kivonatĺínak a Jegyző számára töľténő meg-
kiildése, {Bkr.22.$ (1)}

o Az éves ellenőrzési jelentés, illetve az ĺisszefoglaló éves ellenőľzési jelentés összeállítá-
sa és amelyet jóvahagylísľa megkü|đ a legyzo tészére atárgyévet követő év február 15-

ig. {Bl<Í.22.$ (1)' 48.-49.$}

Käteles:
o Gondoskodni aľľól, hogy érvényesüljenek az á|Ianháztaľtásért felelős miniszter által

kozzétett módszertani útmutatók' { Bkr.22. $ ( 1 ) }

o Gondoskodni a belső ellenőrzések nyilvantartásárő|, valamint az e||enőrzési dokumen-
tumok megőrzéséről, illetve a dokumenfumok és az adatok biztonságos tĺĺĺolásáľól,

{Bkľ.22.$ (1)}
cBiztosítani a belső ellenőrök szakmai tovźbbképzését, ennek éľdekében _ Jegyző éútal'

jóvahagyott _ éves képzési tervet készíteni és gondoskodni annak megvalósításátől,

{BkÍ.22.$ (1)}
o A Jegyzót az éves ellenőrzési terv megvalósításaról, és az attő| való eltérésekĺől tájé-

koztatru, {BkÍ.22. $ ( 1 ) }

oKialakítani és műkĺidtetni az ellenőrzések nyilvĺĺntaľtását, {Bkľ.22.$ (1)' 50.$}
.A belső ellenőrzési tevékenység soľiĺn kezelt adatokat illetően betaľtani az adať,ĺéde|mi

és minősített adatok védelmére vonatkozó előíľásokat, valamint gondoskodni arľól,
hogy a belső ellenorzést végzók tevékenységĹiket ezek figyelembevételével végezzék.

{Bkr.22.$ (1)}
oA belső ellenőrzési vezeto megbizatásával kapcsolatban vagy személyére nézĺe össze-

féľhetetlenségi ok tudomasĺáľa jutísáról köteles haladéktalanul jelentést tenni a Jegyző-
nek, amelynek elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi felelősséggel
tartozik. {BkÍ.22. $ ( 1 ) }

3.ac) Az iľodavezető áital ryakoľolt hatáskiiľłik (kiadmányozás), a hatásköľ ryakoľlásá.
nak módja

Az iľodavezető lbelső ellenőrzési vezeto hatásktĺrei:
oJogosult ideiglenes kapacitás kiegészítés vagy speciális szakértelem szfüségessége ese-

tén külső szoLgáItatő bevonásara javaslatot tenni a Jegyzőnek. {BkÍ.16.$ (1)}
oD<intést hoz a belső ellenőľ ĺisszeférhetetlenségrőI az osszeférhetetlenség okrának tudo-

másźra jutásźúő| szźtmított 10 napon belül. A döntés meghozata|źig az ellenőrt, az ossze-
féľhetetlenséggel összefüggésben az adott ellenőrzésben va|ő résmétel alól felmęnti.
A belső ellenőľzési vezető összeferhetetlensége esetén aJegyző dönt. {Bkľ.20.$ (3)}

oA belső ellenőrzési vezetőjóvĺáhagyásával lehet infoľmációt kérni más szeľvektó| az e|-

lenőľz<itt szeľv' illetve szervezeti egység működéséve| és gazdá|kodásával ĺlsszefiiggő
kéľdésekben. {Bkľ.25.$ d)}

oAz éves ellenőľzési teľvet aJegyzó egyetértésévelmódosíthatja. {Bkr.31.$ (5)}

o A Jegyzo és belső ellenőrzési vezető kezdeményezésrę tanácsadó tevékenység, illetve
soľon kívĺili ellenőrzés végezhetó. {Bkr.3l.$ (6)}

oDĺintést hoz az ellenőrzött szeľv' szęrvezeti egység ellenőrzéséről tĺirténő előzetes érte-
sítés és a helyszíni ellenőľzés bejelentésének elhagyásáról. {Bkľ.35.$ (5)}

6



oMegszakíthatja, felfiiggesztheti az ellenőrzést és írasban tájékoztatjaaz elleĺórzött szerv
vezetőjét és Jegyzőt. Dĺjnt a vizsgźllat folytatásaról és írásban értesíti a ęIleĺótzott szerv
vezetőjét. {Bkr.38.$}

oJóváhagyja a belső ellenőr á|talkészített elleĺőrzési programot, feltigyeli annak végre-
hajtásźt, attő| valő eltérést is jóvahagyásźxa| lehet. {BkÍ.33.$}
A belső ellenőrzési v ezető esetében a J egyző v égzi a j óvahagyast.

o Megállapíthatja a határiđőt a jelentés tervezetre tett észrevételek megkĺildésére.

{BkÍ.42.$(3X4)}
. A Jegyző kérésére véleményt foga\maz meg a lezért ellenőrzési jelentést vagy annak kĹ

vonatát nyilvánoss ágra v agy haľmadik fél fudomá sáta hozza. {Bkr.44. $ (3) }

. AJegyző kérésére véleméný foga|mazmegaze|készített intézkedési tervľől. {Bkr.45.$
(3))

. A Jegyzo kérésére véleményt foga|maz meg az ellenőrzött szerv' szervezeti egység ve-
zetője által kiadott intézkedési tervben foglalt egyes feladatok hatźnldő, illetve feladat
módosítási kérelmére vonatkozóan. {Bkľ. 1 3. $ (5) }

Azirodavezető/be|sőellenőrzésivezetó|r<iadmányoz'za:
o A belső ellenőr, vizsgźtlatban részt vevó szak&to megbíző levelét. A belső ellenőrzési

v ęzętő esetében a J egyző kiadmanyo zza a megbiző |eve|et. { Bkľ. 3 4. $ ( l ) } .

o A belső ellenőrzési vezető által készített ellenőrzési jelentést, amely tartalmazza a veze-
tői Ósszefoglalóĺ {Blł.22.s (l)}

3.b) Az ügvintézői munkaköľiik és ehhez taľtozó feladat- és hatáskiiľtik
A Belső Ellęnőľzési Iľodán azÍjgyintézői munkaköľt 1 fő belső ellenőľ látja el.

3.ba) A belső ellenőľ szakmaĺ feladatait az a|áhbijogszabályok szeľint végziz
o Bkr.25..2ó.s . a költségvetési szervek belső kontrollrendszerérő| és belső ellenőrzésé-

ľől szóló 37012011.(xII.31.) Koľm. renđelet

3.bb) A belső ellenőľ feladatai:
o Az ellenőrzés végzéséhez megbízólevelet és ellenőrzési progľamot készíteni. A jóvlĺha-

gyott ellenőrzési progľamban foglaltakat végrehaj tani. {Bkr.26. $ (a) } .

o Tevékenységének megkezdéséro| az ellenőrzö'tt szęrv vezetójéttájékoztatni és megbíző-
levelét bemutatni. {Bkr.26.$ (b)}.

o objektív véleménye kialakításĺĺhoz elengedhetetlen dokumentumokat és kĺirülményeket
meg:tizsgálni. {Bkr.26. $ (c) }.

. Megállapítźsait, kĺivetkeztetéseit és javaslatait tárgyszeruen, a valóságnak megfelelően
íľásba foglalni, és azokat elegendő és megfele|ó bizonyítékkal alátámasztani. {Bkr.26.$
(d)).

o Amennyiben az ellenőrzés soľĺĺn bĹintető-, szabályséľtési, kártérítési, illetve fegyelmi el-
jarás megindításaľa okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiĺĺnyosság gyantĄa meľül fel,
haladéktalanuljelentést tenni a belső ellenőrzésí vezetőnek. {Bkr.26.$ (e)}.

o Ellenőľzésijelentés tervezetetaze||enőtzĺĺtt szerv vezetőjével egyeztetni, ellenőrzésije-
lentést készíteni, az e||enorzési jelentés aláírásźú ktivetően a|ezźrt ellenőrzési jelentést a
belső ellenőľzési vezetőnek áúadni. {BkÍ.26.$ (d)}.

o Az ellenorzési megbízatásával kapcsolatban vagy szemé|yére nézve tisszeféľhetetlensé-
gi ok fudomásaľa jutásáľól haladéktalanul jelentést tenni a belső ellenorzési vezetőnek,



amelynek elmulasztásáértvagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi felelősséggel taľtozik.

{Bkľ.26.$ (g)}.
. Az eredeti dokumentumokat az ellenőrzés |ezźrásakot hiánytalanul visszaszolgéitatĺĺ,

illetve amennyibeĺ az elleĺőrzés soľán biintető-, szabźiysértési, kátérítési, illetve fe-
gyelmi eljaľás megindításara okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyaniĄa
merül fe|', az eľedeti dokumentumokat a szfüséges intézkedések megtétele érdekében a
belső ellenőruési vezető útjan az e|Ienőrzött ktiltségvetési szerv vezetőjének jegyző-
könyv alapjan átadni. {Bkľ.26.$ (h)}.

. Az ellenőtzött szewnél, illetve szervezeti egységnél, illetve annak részegységeiben a
biĺonsági szabá|yokat és a munkarendet figyelembe venni. {Bkľ.26.$ (Đ}.

o A fudomásara jutott minősített adatot, tizleti és gazdasági titkot megőrizni. {Bkľ.26.$
Ű)}.

o Az ellenőrzés soľłĺn készített iratokat és iratmásolatokat az e||ęnőrzés dokumentáciőjá-
hoz csatolni. {8kr.26.$ (k)}.

o A belső ellenőrzésekľől és intézkedésekľől nyilvantaľtas vezetése a kialakított nyilvĺĺn-
taľtás szerint.

o A külső ellenőrzések nyilvantaľtás vezetése a kiadott eljaľás szerint.

3.bc) A belső ellenőr hatáskiĺreĺ:
Jogosult:

o Az ellenőrzott szerv' illetve szervezeti egység helyiségeibe belépni, figyelemme| az e|-

lenőľzĺjtt szeÍv, illetve szervezeti egység biztonsági előíľásaiľa, munkarendjéľe.

{Bkr.2s.$ (a)}.
o Az ellenorzott szervnél, illetve szewezetí egységnél az e||ęnorzés targyahoz kapcsoló-

dó, minősített adatot, iz|ętí és gazdasági titkot tarta|maző iratokba, akozszo|gálati alap-
nyilvántartásba és más dokumentumokba, valamint az elektľonikus adathorđozón táľolt
adatokba betekinteni a külön jogszabáIyokban meghatźrozott adatvédelmi és minősítętt
adatok védelméľe vonatkozó előírások betaľtásával, azo|łő| másolatot, kivonatot, illetve
tanúsítvanyt készíttetni, indokolt esetben az eredeti dokumentumokat másolatbátraha-
gyása mellett jegyzőktinyvben rogzítettenátvenni, illetve visszaadni. {BkÍ.25.$ (b)}.

o Az e||enórzóÍt szerv) illetve szewezeti egység vezetőjétő| és bĺĺľmely aIka|mazottjátőI
íľásban vagy szőbarĺ infoľmációt kéľni. {Bkľ.25.$ (c)}.

C Az e||eĺorzott szerv, illetve szewezeti egység mfüödéséve| és gazdźikodásával össze-
fiiggő kéľdésekben infoľmációt kéľni más szeľvektől a belső ellenórzési vezeto jóvźha-
gyásával. {Bkľ.25.$ (d)}.

o A vizsgálatba szakértő bevonását kezdeményezru. {Bkľ.25.$ (e)}.

Kiadmány ot:za az á|ta|a ĺjnállóan készített jelentéseket.

3.c) A helvettesítési ľend és az ezekhez taľtozó felelősséeĺ szabályok

o A belső ellenőĺt távolléte esetén azfuodavezető helyettesíti' az alábbiak szeľint:
- a belső ellenőľzési adminisztrációs és tanácsadói feladatok tekintetében minden

e setben a tĺĺvo llét íđőtartaÍnátől ftig getlenül.
- taľtós távollét esetén (5 munkanapon túli):

o teljes helyettesítés, ha az adott ellenőrzést a belső ellenőr és a belső elle-
nórzési vezeto együttesen végzí.

o ha csak a belső ellenőr végzi az adottmegkezdett e|Ienoruést, akkor a belső
ellenőľzési v ezeto megszakíth atja ez ellenőrzést a távollét megszűntéi g.



o ha csak a belső ellenőr végzi az adotlnem megkezdett ellenőrzést, akkor a
belső ellenőrzési vezető fogja az e||enőrzést lefolytatja figyelembe véve az
ellenőľzés tervezett időtaĺtamát és a belső ellenőrzés adott időszakában
meglévő kapacitlĺsát.

o Azkodavezętőt távollétę esetén a belső ellęnőľzési és tanácsadási fęladatok tękintęté-
ben a belső ellenőr |átja el, kivéve az ĺroďavezetői feladatokat, amelynek helyettesítése
a j e gy z(5 kiilön me gbizása alapj tn töľténik.

o Atervezett távollétek (p1. szabadságok) az ellenőrzési munka stádiumának, hatĺĺridejé-
nek fiiggvényében keľülnek engedéIyezésre, engedélyeztetésre.

4. Az iiná|ló ĺroda munkarendie ía Hivatal dolgozóĺnak általános munkaľendie
szeľint):

hétfĺĺn 0800 _ 1800 óráig
kedden 0800 _ 1600 óráie
szęrđán 0800 _ rc30 orai!
cstitĺ!ľtĺikĺin 0800 _ 1600 óráig
pénteken 0800 _ 1330 óráig

A ledolgozott munkaidő nyilvrántartása és ellenőrzése céljábó| az irodajelenléti naplót vezet.
A jelenléti naplóban fel kell ttintetni a munkába állás és a munkábóItźxozás pontos idejét. A
j elenléti napló v ezetéséért az ugyintéző a felelős.

A betső ellenőr a Hivatal épületében a munkaidőntís| azirodavezető engedélyével, hétvégén _
előzetes írásbeli bejelentés mellett _ a jegyzo engedélyével tartózkodhat.

A munkahelyéről önhibáján kívĹil tĺvol tartőzkoďő do|goző akađáIyoztatásának tényéről hala.
déktalanul köteles az irodav ezetőt éľtesíteni.

A betegségről szóló oľvosi igazo|ást a do|goző munkába á|lźsa első napjan kĺiteles a személy-
zeti vezetőnek átadni. Az éúadás előtt az utolsó munkába töltött nap időpontj át az irodaveze-
tőnek atáppéĺues lapon le kell ígazo|nia.

5. Az önállĺí iľoda ůitvféIfogadásĺ ľendie

Az irodatevékenysé géhez nem kapcsolódik ügyfélfogadás.

6.Ertekezletek ľendie:

Az irodrĺn belüli információaramlás szóban vagy írasban (elektronikus foľmában) töľténik.
Azirodakis létszáma miatt külĺin értekez|et ĺisszehívása és taľtása nem szfüséges.
Az ügyosztá|yvezetői éľtekezleten elhangzottak szóbeli ismeľtetéssel tĺiľténik az értekez|etet
követően, továbbá az emaíI-enérkezó utasítĺĺsok, intézkedések email-en továbbításra keľĹilnek
a belső ellenőr részéte.

7.Kĺĺ|ső kancsolattaľtás :

Az irodavezető képviselő-testĺileti tiléseken kciteles részt venni.
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Az irodavezetíS és a belső ellenőr feladatkörében eljárva közvetlen kapcsolatban állhat a Hiva-
ta| szervezeti egysége|<ke|, az <inkormányzatintézményeivel, gazdasági társaságaival. Ennek
során jogszabáLyban, önkormźnyzatí határozatban. munkáltatói döntésben meghatfuozot1
adatszo|gá|tatást kéľhet é s adhat.

8. Zárĺĺ ľendelkezések

Jelen Ügyrend a Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-
testülete á|ta| szémű hattrozattal elfogadott, a Budapest Fővĺĺros VIII. kerület Józsefuarosi
Polgáľmesteľi Hivatal Szervezetiés MtĺkĺidésiSzabá|yzatźnak 1. számú fiiggeléke.
A szewezeti egység aknlorlizá|t iigyľendjét az abban sziikségesség vźit vá|tozást kĺivető 60
napon belül csatolni kĺiteles a fi.iggelékhez.

Jelen Ügyľend a jóváhagyást kĺjvető napon lép hatályba és ezze| egyidejűleg hatá|yátveszti 4.

l z}I4.június |z-to| hatályos Ügyľend.

Budapest, 2014. decembeľ

Majerné Bokoľ Emese
fuodavezetó

A Belső Ellenőľzési lroda Üryľendjét jóváhagyom:

Danada.Rimán Edina
jegyző
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1.a) Szeľvezeti egység megnevezése:

Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuarosi Polgáľmesteľi Hivatal Váľosfejlesztési és
Főépítészi Űgyosná|y

1.b) A szeľvezeti ewsée címadatai:

Mfütldési helye: Budapest Fővĺĺros VIII. keľĹilet Józsefulíľosi Polgármesteri Hivatal
III. em. 306-os helyiségcsopoľt

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

Vrĺľosfej lesztési és Főépítészi Ügyosztály telefonszĺĺm : 06-| l 45 -92-t 57
email cím: foepit esz@jozsefvaros.hu
telefonszám : 06-1 l 45 -92-1 ||, |29, 27 I, 27 3,

583
email cím: vaľosfej lesztes@j ozsefuaľos.hu
telefonszám : 06-| l 45-92-157, |58, 279, 526,
s65
email cím: foepit esz@jozsefvaros.hu

Vaľosfej lesztési Iroda

Főépítészi Iľoda

1.c) A szewezeti egvsée iogállása:

A Vĺáľosfejlesztési és FőépítésziLJgyosztály nem tinálló jogi személy.

2. A szeľvezetĺ ewség általános feladat. és hatáskiiľe:

Az igyosztźiyvezetó _ egyben főépitész - irĺĺnyításával e||źltja az keriileti ĺinkoľmányzat épí-
tésiigyi feladatainak előkészítését, kĺizľemtĺködik a polgármesteľ hatáskörébe utalt építéstigyi
eljarások lefolytatásában. A keľĹiletfejlesztési projekteket előkészíti és koordinálja, szak'ĺnai-
lag felügyeli a projektben résztvevó szervezeteket, ťlgyeli apáIyźzati lehetőségeket.

3. A Városfeilesztési és Főéoítészĺ Ügyosztálv engedélvezett létszáma tevékenvsóeek sze-
ľintĺ bontásban. az azokhoz taľtozó feladat. és hatásktiľtikkel

Üryosztályvezető 1Íő
Iľodavezető 2fő
agint*ő 7fő

osszesen I0Íő

3.a) Äz íiw osztá|w ezető

3.aa) Az ügyosztályvezető szak,ĺĺlai feladatel|átásźtĺa vonatkozó legfontosabb jogsza-

bályok felsorolása
2004. évi CXL. tĺirvény aközigazgatási hatósági e|jźttźs és szolgáltatás általános
szabá|yairőI



20l I. évi CLXXXIX. t<irvény Magyaľors zág he|yi ĺinkormanyzatairőI
1997. évi L)o(VIu. törvény az épített k<irnyezet alakítźsáről és védelméről
253l|997.(XII.20.) Koľmányľendelet az országos településrendezési és építési kö-
vetelményekről
25212006. (XII.7.) Koľmányrendelet a telepiilésrendezési és épitészeti terĺaná-
csokľól
|90l2009.(IX. l 5.) Kormányrendelet a főépítészi tevékenységről
3|4l20|2.(XI.8.) Koľrrrfuryľerrdelet a településfejlesztési koncepcióľől', az integmlt
településfejlesztési stratégiaról és a településrendezési eszközökľől, valamint egyes
teleptilésrendezési saj átos j ogintézményekről
51l20I1.(x.19.) önk. rendelet a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozźsźrőI
és működtetéséľől
52120| 1.(x.19.) ĺĺnk. ľendelet a helyi értékvédelemĺől
5|20I3.(I.I0.) önk. rendelet az építésuggyel összefiiggő egyes helyi önkormźny-
zatihatőságieljĺĺľásokrészletesszabá|yairő|

3.ab) Az ügyosztályvezető áIta| gyakoľolt hatáskĺirök (kiadmanyozźls), a hatásköľ gya-
korlásĺĺnak módja

A polgláľmester hataskĺirébe taĺtoző teleptilésképi eljárások esetén a főépitész
(ügyosztályvezeto)tttrłshźnotthatláskörben járel.

A településképi véleményezési eljaľás sotán az ETDR-ben digitális formá-
ban,a teleptilésképi bejelentési és a településképi kötelezési eljárás esetén pa-
pír alapú aláírással kiadmányoz.

3 .ac) Az iigyo sztályv ezeto fe|adatkörei
-Kizźlrő|agosan ellátja a keľületi tervtanács elnöki feladatait
-Kizfuő|agosan ellátja a településképi véleményezésí eljĺíľásban a polgrĺrmester által át-
rvhazottkiadmrĺnyozźsifeladatokat. a vonatkozó polgáľmesteri utasítás a|apjan
- Teljes könĺen gyakorolja afőépitészi tevékenységet.

Főépítészi feladatok
4.|.|. A helyi önkoľmányzat építésügyi fe|adatźnal kapcsolatos dĺintések előkészítése,

közreműktidés a polgíľmester feladatkĺjrében felmerülő építéstigyi feladatokban
(|997. évi L)O(WII. tv. 6/A$ (3) bek. és |90l2009.(IX.15.) Korm.rend. 8.$ i) bek.)

4.|.2. a keľület helyi építési szabéiyzatźnak és teleptilésrendezési terveinek előkészítésé-
vel, felülvi zsgá|atáv a| ĺi s szefü ggő feladatok el l átása
(I90l2009.(IX.l5.) Korm.ľend. 8.$ a)-b) bek. és 10.$ (1) a)-f) bek.)

4.|.3. nyilvantaľt ást vezet a településrendezési eszközökről
(I90|2009.(IX.15.) Korm.rend. 8.$ e) bek. és l0.$ (l) g) bek.)

4.|.4. gondoskodik a hatályos településrendezési eszköztiknek az ĺjnkoľmźnyzat honlap-
j án töľténő kozzététe|éÍ o|

(19012009.(IX.l5.) Korm.rend. 10.$ (l) g) bek.)
4.|.5. tajékoztatast ad a hatályos településrendezési eszkĺizökben foglaltakľól, ennek ke-

retében javaslatot tesz atelek beépítésének feltételeire a telepiiléskép és az építésze-
ti ĺirökség megóvásával és minőségi alakításával kapcsolatban

(|997. évi L)O(VIII. tv.6/A$ (1) a) ab) bek. és l90l2009.(Ix.l5.) Koľm.rend.
10.$ (1) h) bek.)

4.1.6. szakmai konzultációt biztosít a 4.I.5. pontban meghatźtrozott kĺivetelmények telje-
sítése éľdekében

(|997. évi LXXVIII. tv. 6/A$ (1) a) ac) bek.)



4.I.7. e||źĺja a Kĺizponti Tervtanácsot a helyi építési szabá|yzattal kapcsolatos infoľmáci-
ókkal
(19012009.(IX.15.) Korm.rend. 8.$ h) bek.)

4.l.8. segíti a helyi épitészeti- mríszaki tervtanács múkĺidtetését, gondoskodik az ezzel
összefiiggő nyilvántaľtás vezetéséről
(190l2009.(IX.15.) Korm.rend. 8.$ g)-h) bek. és l0.$ j)-k) bek.)

4.| .9 . ellćĺtja az onkormźnyzat kulturális örökség védelmével kapcsolatos feladatait
(190l2009.(IX.l5.) I(oľm.ľend. 8.$ c) bck.)

4.1.10. előkészíti az önkormányzathe|yiépitészeti értékek védelmével kapcsolatos szabá-

|yozásźlt, figyelemmel kíséri annak érvényesülését, gondoskodik az azokka| ĺissze-
fiiggő nyilvántaľtas vezetésérő l
(|997. évi LXXWII. tv. 6/A$ (1) a) aa) bek. és I90l2009.(Ix.15.) Korm.rend. 10.$

(1) i) bek.)
4.I.n. előkészíti a keľĹilet teľületén létesíthető rendeltetések körét és a reklámok elhelye-

zésére vonatkozó kĺĺvetelményeket meghat źtľoző cinkoľmányzati döntéseket
(|997. évi LXXWil. tv.6/A$ (1) a) aa) bek.)

4.|.|2. előkészíti a polgáľmesteľ településképi bejelentési eljárással, településképi véle-
ményezéssel, valamint településképi kĺitelezéssel kapcsolatos állásfogla|ásźú
(1997. évi L)O(WII. tv. 6/A$ (2)-(3) bek.)

4.t.13. előkészíti a kerületben köaeľületen, illetve kozterületrőI |źúszó módon elhelye-
zenđő művészeti alkotásokkal kapcsolatos döntéseket
(19012009.(IX.15.) Koľm.rend. 8.$ d) bek.)

4.|.|4. részt vesz a kerület településpolitikai, telepiilésfejlesztési, telepiilés iizemeletętési
és az ingatlanvagyon-gazdźikodási progľamjának elkészítésében' egyeńetésében,
továbbá az ágazati koncepciók keľĹiletet érintő részeinek összehangolásában és vé-
Ieményezésében
(|9012009.(Ix.15.) Koľm.ľend. 10.$ (2) bek.)

4.2.15. aszervezeti egységet érintó kozbeszeruésben kö'zremfüödik és adatot szo|gźitat' a
szervezeti egységen keletkezett szeruodések esetén előkészíti szakmai és a pénz-
ügyi telj esítés igazolást

Városfej lesztési feladatok
4.2.|. Teleptilésfejlesztési stratégia kiđolgozása, szakmai felügyelete (p1.: IVS, Település-

fej lesztési koncepció, Közteľület használati teľv)
(|90l2009.(Ix.l5.) Koľm.ľend. 10.$ (2) bek.)

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

Palotanegyed közlekedés és köZteriilet fejlesztés, Józsefuaľosi pályaudvar, Pitypang
ovođa fejlesztése)
(19012009.(IX.15.) Koľm.rend. 10.$ (2) bek.)

4 .2.3 . P éůy źzatfi gyelés sel kapc solato s fel adatok e||átása
4.2.4. Pá|yázatok előkészítése, pá|yźaatírás, projektmenedzsment _ sziikség szerint

együttmfüödve a Hivatal más szervezeti egységeivel (pl.: MNP III kdzteľületek,
KEOP projekt)

4.2.5. Teleki téri piac fejlesĺésének projektszinĺí szakmai felügyelete
4.2.6. Részvétel a turisztikai stratégiai fej lesztések kidolgozásában
4.2.7. Rév 8 Zĺ. szakmai feltigyelete az újonnan induló pľojektek esetén
4.2.8. Részt vesz ahivatalon belüli teriileti és települési infoľmációs rendszeľek kialakítá.

sában és szakmailag felügyeli az ágazati ľészeket-együttmfüödve a hivatal más

szerv ezeti e gysé geive l (téľinfoľmatika)
(19012009.(IX.15.) Korm.rend. 8.$ f) bek.)



4.2.9. Aszervezeti egységet érintő kozbeszerzésben közľeműkĺjdik és adatot szolgáItat
4.2.|0. A szervezeti egységen keletkęzett szęrzódések esetén elkészíti a szakmai és a

p énnjgy i telj esítés igazo|ást

3.ad) A helyettesítés rendje és az ezel<heztaĺtoző felelősségi szabályok

Általanos helyettese : a Vaľosfej tesztési Iroda irodav ezetője

Településképi, telepiilésrendezési, éľtékvédelemmel kapcsolatos feladatok esetén
helyettese : a F őépitészi Iroda irodavezetőj e

Településfejlesztéssel (páIyźĺzatok' projektek) kapcsolatos feladatok esetén helyet-
tese: a Váľosfejlesztési Iroda irodavezetője

3.b) Váľosfeilesztési lľoda - ĺrodavezető

3.ba) Az irodavezető szakmai feladatellátásara vonatkozó legfontosabb jogszabályok
felsoľolasa

2004. évi CXL. tĺirvény aközigazgatasi hatósági e|jańs és szolgáltatás általános
szabá|yairő|
20I I . évi CL)O(XIX. t<iľvény Magyaľors zág he|yi ĺlnkoľmĺĺnyzatairól
1997. évĺ L)oryn. tĺirvény az épitett kömyezet a|akitásźről és védelméľől
253l|997.6II.20.) Kormányrendelet az országos telepiilésľendezési és építési kö-
vetelményekrő1
|90 l2009.(IX. 1 5.) Koľmányrendelet a foépítészi tevékenységľől
I9Il2009. (Ix.15.) Koľmányrendelet azépitoipari kivitelezési tevékenységľől

3.bb) Az irodavezető által gyakoľolt hatáskĺĺrĺik (kiadmányozás), a hatásk<ĺr gyakorlá-
sĺínak módja

Az |99I. évi )o(. tv. l39.$, valamint az áIlanhánaftásról szóló tĺirvény végre-
hajtasĺáľól szőIő 36812011. (XII. 31.) Koľm. rendelet 52. $ (6) bekezdése alapjanaYá-
rosfejlesztési és Főépitészi |Jgyosztá|y Varosfejlesztési Iľodahoz kapcsolódó tevé-
kenységre jóvlíhagyott hivatali kciltségvetés kiadási e|óhźnyzat terhéľe 200.000'. Ft
egyediérték}ratáľ:rgazirodavezetőkĺitelezettségvá|lalásrakijel<ilt.

Az á||aĺľháztartástő| szóló tcirvény végľehajtásźrőI sző|ő 368ĺ2011. (XII. 31.)
Koľm. ľendelet 52. $ (1) bekezdése alapjźna Vĺĺľosfejlesztési és FőépítésziTJgyosnźĺ|y
Váľosfejlesztési Irodlíhoz kapcsolódó tevékenységre jóváhagyott hivatali kĺiltségvetés
kiadási eIőirźnyzat teľhére teljesített kiadások uta|vźnyozására200.000,- Ft egyedi ér-
tékhatĺĺrig az irodavęzető utalvány ozásra kij eliilt.

A kijelĺilés 20|3. január 17. napjátől visszavonásig érvényes.
Feladatait a mindenkori érvényes kĺitelezettségvállalással, utalvĺínyozással, el-

lenjegyzéssel, érvényesítéssel és szakmai teljesítésigazolással kapcsolatos eljáľási
rendjéről szóló polgĺáľmesteri-jegyzői utasításban foglaltak szeľint kĺiteles eljáľni.

3.bc) Az irodavezeto feladatkĺirei
4.2.|. Teleptilésfejlesztési stľatégia kidolgozása, szak'rnai felügyelete (pl.: IVS, Település-

fej lesztési koncepció, KđzteľĹilet használati teľv)
(l90l2009.(IX.15.) Koľm.rend. l0.$ (2) bek.)

4.2.2. Teleptilésfejlesztési pľojektek előkészítése és szakmai képviselete (pl.: EUB II,
Palotanegyed közlekedés és közteľĹilet fejlesztés, Józsefurárosi pályaudvar, Pitypang
óvoda fejlesztése)



(I90|2009.(IX.15.) Korm.ľend. 10.$ (2) bek.)
4 .2.3 . P ály éľ;atfi gye lés s el kap cso lato s fe ladatok ellátás a
4.2.4. Pźiyazatok előkészítése, pá|yázatírás, projektmenedzsment _ szĹikség szerint

együttmfüödve a Hivatal más szervezeti egységeivel (pl.: MNP III közterületek,
KEOP pľojekt, stb.)

4 .2.5 . Teleki téri p i ac fej lesztésének proj ekts zinťú szakmai felügyelete
4.2.6. Részvétel a tuľi sztikai stľatégiai fej lesztések kidolgozásában
4.2.7. Rév 8Zľt. szakmai feltigyelete aztĺjomaĺinduló projektek esetén
4.2.8. Részt vesz ahivatalon belüli teľĹileti és települési információs rendszerek kialakítá-

sában és szakmailag felĹigye|i az ágazati részeket_egyiittmfüödve a hivatal más
szerv ezeti e gysé geivel (térinformatika)
(|90l2009.(IX.15.) Korm.renđ. 8.$ Đ bek.)

4.2.9. A szervezeti egységet éńntő kozbeszerzésben kĺizľemiĺkĺjdik és adatot szo|gá|tat
4.2.10. A szervezeti egységen keletkezett szetződések esetén elkészíti a szakmai és a

pénnigy i telj esíté s igazolást

3.bd) A helyettesítés ľendje és az ezek'heztartoző felelősségi szabályok
Általrĺnos helyettese: a mrĺszaki menedzseri feladatokat e||átő ngyiĺltéző
Speciális esetekben: az egyes ügyintézők a sajźt feladataikkal kapcsolatos

ügyekben helyettesítik.

3.c) Váľosfeilesztési Iroda - üeyintéző _ városfejlesztési feladatok, projektfeladatok
ellátása,pénzngyiadminisztľatívfeladatok,szakmaielőkészítések_3Jő

3.ca) szakmai feladatel|átásźravonatkozó legfontosabb jogszabályok felsorolása
Budapest Főváros VIII. keľületJőzsęfvźrosi onkormźnyzatPá|yázatíSzabá|yzata
2004. évi CXL. tĺirvény aközigazgatási hatósági eljrírás és szolgáltatás általanos
szabáiyakő|
20I | . évi CL)O(XIX. törvény Magyaľoľs zághelyi önkoľmányzatairól
|997. évi L)O(VIII. t<irvény az épitett kĺiľnyezet a|akjtásátől és védelméľől
I90 l2009.(IX. 1 5.) Koľmĺĺnyrendelet a fóépitészi tevékenységről

3.cb) Azľlgyintéző á|ta| gyakorolt hatáskörök (kiadmźnyozás), a hatáskör gyakorlásá-
nak módja

- nincs

3 .cc) Az llgyintéz(5 feladatköľei
4.2.1. Településfejlesztési stľatégia kidolgozása, szakmai felĹigyelete (pl.: IVS, Település-

fej lesztési koncepció, Közteriilet hasmálati terv)
4.2.2. Településfejlesztési projektek előkészítése és szakmai képviselete (pl.: EUB II,

Palotanegyed közlekedés és közteľĹilet fejlesztés, Józsefurĺrosi pályaudvaľ, Pitypang
óvoda fejlesztése)

4.2.3 . P á|y ázatfi gyel é s sel kapcsolato s fe l adatok e||źúása
4.2.4. Péúyazatok előkészítése, pá,|yźzatírás, projektmenedzsment _ szĹikség szerint

egyĹittmfütidve a Hivatal más szervezeti egységeivel (pl.: MNP III kózterĺiletek,
KEOP projekt, stb.)

4.2.5. Teleki téń piac fejlesztésének projektszinttĺ szakmai feltigyelete
4.2.6. Részvétel a turisztikai stratégiai fej lesztések kidolgozásában



4.2.7. Rév 8 Zrt. sza]<łrlai felügyelete az újonnan induló pľojektek esetén
4.f.9. Aszervezeti egységet érintő közbeszęrzésben közremfü<jdik és adatot szo|gá|tat
4.2.10. A szervezeti egységen keletkezett szeruodések esetén előkészíti a pénnigyi és a

szakmai telj esítés igazo|źst

3.cd) A helyettesítés rendje és az ezeh'heztartoző felelősségi szabźiyok
Azugyintézőtva|aĺnennyifeladatźlbanazirodavęzetohelyettesíti.

3.d) Váľosfeilesztésĺ Iroda - ügyintéző - műszakĺ menedzser

3.da) szakmai feladatel|źltásźlra vonatkozó legfontosabb jogszabáIyok felsorolrĺsa {ttir-
vénytől önkormanyzati rendeletig}

2004. évi CXL. töľvény akozigazgatási hatósági eljaľás és szolgáltatás általános
szabá|yairő|
20| |. évi CL)O(XIX. törvény Magyaľorszźry he|yi önkormányzatairól
|997. évi LXxVil. töľvény azépitettkĺimyezet a|akitásáĺől és védelméről
|90l2009.(IX. 1 5.) Kormĺínyrendelet a foépitészi tevékenységről
|9|12009. (Ix.15.) Koľmányrendelet az épitoipari kivitelezési tevékenységről

3.db) Azngyintéző által gyakoľolt hatáskörĺik (kiadmźnyozás), a hatáskör gyakorlásá-
nak módja

- kivitelezéseken az építési naplóban bejegyzések feliigyelete a feladatkĺirébe
tartoző esetekben

3 .dc) Az ugyintéző feladatkĺirei
4.2.2. Részvétel a településfejlesztési pľojektek közĺil az építési beruhazásokkal kapcsola-

tos előkészítési munkík elvégzésében (közbeszerzési és beszerzési dokumentumok
előkészítése, kiértékelése, lebonyolítása), a projektek megvalósulása soľĺín szakmaĹ
lag felügyeli a kivitelezést,benshźzói képviseletben eljar, stb.)

4.2.5. Teleki téri piac fejlesztésének megvalósulása során a kivitelezés szakmai feliigyele-
te

4.2.9. Aszervezeti egységet érintő kozbeszerzésben közremfüödik és adatot szolgá|tat

3.dd) A helyettesítés rendje és az ezek'hez tartoző felelősségi szabályok
Az ügyinté zót valarnennyi feladatźlban az irodavezető helyettesíti.

3.f) F'őépítészi Iroda . iľodavezető

3.fa) Az irodavezető szakmai feladatellátásáľa vonatkozó legfontosabb jogszabályok
felsorolasa

2004. évi CXL. törvény a kozigazgatási hatósági eljĺírás és szolgáltatás általĺĺnos
szabéiyairó|
20| |. évi CDO(XIX. tĺirvény Magyaľors zźry he|ý önkoľmĺínyzatairő|
1997. évi L)O(VIII. töľvény az épített kĺirnyezet alakításaľól és védelméről
25311997.6II.20.) Kormĺírryľendelet az országos telepiilésrendezési és építési kö-
vetelményekľő1
25212006. CXII.7.) Koľmĺĺnyľendelet a telepiilésrendezési és építészeti teManá-
csokról



I90 /2009.(IX. 1 5.) Kormányrendelęt a fóépitészi tevékenységről
314l2012.(xl.8.) Koľmlínyrendelet a településfejlesztési koncepciórő|, az integrált
településfejlesztési stratégiáľól és a településrendezési eszközökĺől, valamint egyes
településrendezési saj átos j ogintézményekről
5|l20I1.(IX.19.) önk. ľendelet a helyi építészeti-múszaki tervtanács létrehozásźrő|
és működtetéséről
52120111.(x.l9.) ĺink. rendelet a helyi értékvédelemľől
5l20|3.(I|.I0.) önk. rendelet az építéslsggyel összefüggő egyes helyi önkormlány-
zatihatőságieljarásokrészletesszabźiyairő|
55120|3.(XII.20.) ĺink. rendelet a rekliĺmok, reklámberendezések és cégéľek elhe.
lyezé sének szabźůy air ő|

3.fb) Az iroďavezető á|ta| gyakorolt hatáskörĺlk (kiadmányozás), a hatáskör gyakoľlá-
sának módja

Az |99I. évi XX. tv. 139.$, valamint az áI|anhá^artásról szóló töľvény végre-
hajtásaról sző|ő 3681201 l. (XII. 31.) Koľm. ľendelet 52. $ (6) bekezdése alapjan aYá-
rosfejlesztési és Főépítészi [Jgyosztźiy Vaľosfejlesztési Irodĺĺhoz kapcsolódó tevé-
kenységre jóvahagyott hivatali kĺiltségvetés kiadási e|óirźnyzat terhére 200.000'- Ft
egyedi éľtékhataľig az fuođav ezető kĺjtelezettségvállalásra kij elĺilt.

Az á||an,háztartásrő| szóló törvény végĺehajtásáról sző|ő 36812011. (XII. 3l.)
Koľm. rendelet 52. $ (1) bekezdése a|apjźna Vaľosfejlesztési és FőépítészíŰgyosnáIy
Varosfejlesztési Iľodahoz kapcsolódó tevékenységre jóvĺáhagyott hivatali költségvetés
kiadási eIoirźnyzatterhére teljesített kiadások utalvźnyozására200.000,- Ft egyeđi ér-

tékhataľig az irodavezető utalványozásľa kijelĺilt.
A kijelölés z}I3.januaľ 17, napjátől visszavonásig éľvényes.
Feladatait a mindenkori érvényes kcitelezettségvállalással, utalvĺínyozással, el-

lenjegyzéssel, érvényesítéssel és szakmai teljesítésigazolással kapcsolatos eljaľási
rendjéľől szóló polgráľmesteri-jegyzői utasításban foglaltak szeint köteles eljĺĺrni.

3.fc) Az irodavezeto feladatkörei
4.|.1. A helyi önkoľmányzat építésigyi feladatával kapcsolatos dĺintések előkészítése,

kĺizremfüödés a polgĺĺľmesteľ feladatkörében felmeľĺilő építésügyi feladatokban
4.|.2. a kerület helyi építési szabá|yzatrĺnak és településrendezési terveinek előkészítésé-

vel,felülvizsgtiatźtva|ĺisszefü ggőfeladatokel|átása
4.|.3 . nyilvríntaľt ást vezet a teleptilésľendezési eszközökről
4.|.4. gondoskodik ahattiyos településrendezési eszközöknek az önkorményzat honlap-

j án töľténő kozzététęIér ő|
4,I.5. tájékoztatast ad a hatályos településľendezési eszközökben foglaltakľól, ennek ke-

ľetébenjavaslatot tesz atelek beépítésének feltételeire a településkép és az építésze-
ti örtikség megóvásával és minőségi alakításával kapcsolatban

4.1.6. szakmai konzultációtbiztosit a 4.|.5. pontban meghatźrozott követelmények telje-
sítése érdekében

4.1.7. e||átja a Központi Teľvtanácsot a helyi építési szabźt|yzattal kapcsolatos infoľmácĹ
ókkal

4.1.8. segíti a helyi építészeti- míjszaki tervtanács múkĺidtetését, gondoskodik az ezze|

ĺĺsszefüggő nyilvĺĺntartás vezetéséľől
4,l,9. ellátjaaz önkormányzat kulturális öľĺikség védelmével kapcsolatos feladatait
4.1.l0. előkészíti az ĺinkormiínyzathe|yi épitészeti értékek védelmével kapcsolatos szabtr

|yozásá./-, figyelemmel kíséľi annak éľvényesülését, gondoskodik az azo|<kaI össze-

fiiggő nyilvrántatás vezetéséľől



4.|.|I. előkészítí a keľület területén létesíthető rendeltetések köľét és a reklĺímok elhelye-
zésére vonatkozó kĺivetelményeket meghatároző önkoľmányzati dĺintéseket

4.I.I2. előkészíti a polgáľmester telepiilésképi bejelentési eljáľással, telepĹilésképi véle-
ményezéssel, vďamint településképi kötelezésselkapcsolatos állásfogla|źsźÍ

4.I.|3. előkészíti a kerületben köaeľĹileten, illetve közterületrő| |átsző módon elhelye-
zenďó művészeti alkotasokkal kapcsolatos döntéseket

4.I.|4. tésztvesz a kerület településpolitikai, teleptilésfejlesztési, település tizemeletetési
és az ingatlanvagyon-gazdźt|kodási pľogramjának elkészítésében, cgycztctósćbcn,
továbbá az ágazati koncepciók kerĹiletet érintő részeinek összehangolásában és vé-
leményezésében

4.2.15. aszervezeti egységet érintő közbeszerzésben kĺjzremfüödik és adatot szo|gá|tat
4.2.15. a szervezeti egységen keletkezett szerződések esetén e|őkésziti szakmai és a

pénzügyi telj esítés igazo|ást

3.m) A helyettesítés rendje és az eze|<heztartoző felelősségi szabályok
Az egyes ügyintézők a saját feladataikkal kapcsolatos ügyekben helyettesítik.

3.g) F.őépítészi Iroda - ůieyintéző - admĺnisztľácĺó

3.ga) szakmai feladatel|átásźravonatkozó legfontosabb jogszabályok felsorolása
2004. évi CXL. törvény akozigazgatási hatósági eljarás és szolgáltatás általános
szabźiyairő|
20||. évi CL)O(XIX. tĺiľvény Magyaľoľs zźry he|yi önkoľmĺínyzatairőI
|997. évi LXXVil. törvény azépítettkĺiľnyezet a|akításźtről és védelméről
253l|997.(XII.20.) Koľmányľendelet az orszźlgos teleptilésrendezési és építési kö-
vetelményekľől
25212006. (XII.7.) Kormlĺnyrendelet a településrendezési és építészeti teÍvtanéL-

csokľó1
190l2009.(IX. l 5.) Koľmányrendelet a főépítészi tevékenységről
3I4|20|2.(XI.8.) Koľmányrendelet a településfejlesztési koncepciórő|, az integĺált
településfejlesztési stratégiáról és a településľendezési eszközökĺől, valamint egyes
teleptilésrendezési saj átos j ogintézményekĺől
5Il20I1.(x.19.) ĺink. rendelet a helyi építészeti-miiszaki tervtanács létrehozásátő|
és mfüödtetéséről
52l20I1.(IX.19.) ĺink. rendelet a helyi éľtékvédelemĺől
5l20|3.(il,I0.) önk. rendelet az épitésnggyel <isszefüggő egyes helyi ĺĺnkoľmany-
zatihatőságieljarásokrészletesszabźiyairől'
5512013.6II.20.) önk. rendelet a ľeklámok, reklĺámberendezések és cégérek elhe-
lyezésének szabályairól

3.gb) Azngyintézo által gyakorolt hatasktirök (kiadmźnyozás), a hatáskör gyakorlásá-
nak módja
- nincs

3 .gc) Az iigyintéztł feladatkĺirei
- E||átja az ugyosztźt|y adminisztľációs feladatait (iktatás, postźuźls,jelenléti és távolléti

napló vezetése)
- segíti az ugyosztéůyvezetót a szervezeti egység éLlta|készített vagy a szewezeti egység

közremfüĺidésével készített képviselő-testiileti, bizottsági előterjesztések, az előteľjesz-

9



tésekľől sző|ő határozatok, valamint a |ejźlrt határidejű hatátozatok'ĺól szóló jelentések

évenkéntibontásbantörténőnyi|véntartźlsában
4.\.3. nyilvántart ást vezet a településľendezési eszközökľől
4.|.7. segíti a helyi építészeti- muszaki tervtanács mfüödtetését, gondoskodik az ezze|

összefüggő nyilvántaľtás vezetéséľől
4.1.9. gondoskodik a helyi épitészeti értékvédelemmel összefüggő nyilvántaľtásvezetésé-

ről
4.|.I2. előkészíti a polgáľmester településképi bejelentési eljarással kapcsolatos állásfog-

IaIź.sźú

4.|.10. előkészíti az ĺinkoľmányzathe|yi épitészeti értékek védelmével kapcsolatos szabá-

Iy ozását, figyelemmel kíséri annak érvényesiilését
4.2.15. a szervezeti egységet érintő kozbeszerzésben kĺizremfüödik és adatot szolgá|tat

3.gd) A helyettesítés rendje és az ezek'heztartozó felelősségi szabályok
Azugyintézot atelepilésképi eljarásokért felelős iigyintéző helyettesíti.

3.h) Főépítészi Iroda - üevĺntéző - településképĺ eliáľások

3.ha) szakmai feladatel|átásátavonatkozó legfontosabb jogszabályok felsorolása
2004. évi CXL. tĺiľvény akozigazgatási hatósági eljáľás és szolgáltatas általános
szabźiyairő|
20I 1. évi CL)O(XIX. tcirvény Magyarors zághe|yi önkormányzatairól
1997. éví LXXVIII. tĺirvény az épitett környezet a|akításźtről és védelméről
25311997.(XII'20.) Kormlĺnyrendelet az országos településľenđezési és építési kĺi-
vetelményekĺől
25212006. CXII.7.) Koľmlányrendelet a településrendezési és építészeti tervtaná-
csokról
I90 12009.(IX. l 5.) Kormányľendelet a főépítészi tevékenységről
314120|2.6I.8.) Kormányrendelet a településfejlesztési koncepciórő|, az integĺált
telepiilésfejlesztési stľatégiaľól és a településľendezési eszközökĺől, valamint egyes

teleptilésrendezésisajátos jogiĺtézményekő|
5|l20I1.(x.l9.) önk. rendelet a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásźĺróI
és mfüödtetéséľől
52l20I1.(x.19.) ĺink. ręndelet a helyi éľtékvédelemľől
5l20|3.(I.|0.) önk. rendelet az épitesiggyel összefüggő egyes helyi tinkormány-
zatihatőságieljĺĺrásokrészletesszabá|yairő|
55120|3.(XII.20.) önk. rendelet a reklĺĺmok, ľeklĺímberendezések és cégéľek elhe-
lyezé sének szab źůy air ő|

3.hb) Az ngyiĺltéző által gyakorolt hatáskörĺik (kiadmźnyozás), a hatásköľ gyakoľlásá-
nak módja
- nincs

3.hc) Az ügyintéző feladatkĺiľei
- résztvesz az ügyfélfogadásban

4.1.||. előkészíti a kerület teľületén létesíthető rendeltetések k<irét és a ľeklámok elhelye-
zésére vonatkozó kĺivetelményeket meghat źroző önkormányzati döntéseket

4.|.|2. előkészíti a polgáľmester telepiilésképi bejelentési eljárással, településképi véle-
ményezéssel, valamint telepĹilésképi k<itelezéssel kapcsolatos állásfoglaIásźÍ
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4.l.|3. előkészíti a keľületben köZteľĹileten, illetve közteriiletrő| Iéttsző módon elhelye-
zendő művészeti alkotasokkal kapcsolatos döntéseket

4.|.|4. ľészt vesz a keľiilet településpolitikai, településfejlesztési, település üzemeletetési
és az ingatlanvagyon-gazdźůkodási pľogľamjĺĺnak elkészítésében, egyeztetésében,
tovébbá, az ágazati koncepciók keriiletet érintő ľészeinek összehango|ásźtban és vé-
|eményezésében

4.2.15. a szervezeti egységet érintő kozbeszerzésben kĺizreműkcidik és adatot szolgá|tat

3.hd) A helyettesítés ľendje és az eze|<heztartoző felelősségi szabályok
Az ügyinté zot az irodavezeto helyettesíti.

3.i) Főépítészi Iroda - ĺieyintéző . telepiilésrendezés. éľtékvédelem

3.ia) szakmai feladatel|źtásźra vonatkozó legfontosabb jogszabályok felsoľolása {tĺir-
vénýől önkormányzati rendeletig }

2004. évi CXL. törvény aközigazgatási hatósági eljźlrás és szolgáltatás általános
szabá|yairőI
20 I I . évi C LXXXIX. törvény Magyaľors zág helyi ĺinkormányz atair ő|
|997. évi DO(WII. töľvény az építettköľnyezet a|akitásźlról és védelméľől
25311997.6II.20.) Koľmányrendelet az orczágos teleptilésľendezési és építési kö-
vetelményekľől
25212006. (XII.7.) Kormányrendelet a településrendezési és építészeti tervtanźy
csokról
|90l2009.(IX. 1 5.) Kormĺínyrendelet a fóépitészi tevékenységľől
3I4|20I2.(XI.8.) Koľmányľendelet a településfejlesztési koncepciórő|, az integľált
teleptilésfejlesztési stratégiaľól és a településrendezési eszközökľől, valamint egyes
településrendezési saj átos j ogintézményekĺől
5|l20|l.(x.l9.) önk. rendelet a helyi épiteszeti-muszaki tervtanács létľehozásárő|
és működtętéséľől
52120|1 .(x. 1 9.) ĺink. ľendelet a helyi éľtékvédelemĺől
5l20|3.(I.|0.) önk. rendelet az építésuggyel összefüggő egyes helyi ĺinkormány-
zatihatőságieljaľásokľészletesszabźiyairő|

3.ib) Az lJlgyiĺtéző által gyakorolt hatáskörtik (kiadmányozás), a hatáskör gyakoľlásá-
nak módja
- nincs

3 .ic) Az ngyintéző feladatk<irei
- résztvesz az tigyfélfogadásban

4.1.1. A helyi ĺinkoľmányzat építésügyi fe|adatźxal kapcsolatos döntések előkészítése,
kĺinemfüĺidés a polgrĺľmesteľ feladatkĺjľében felmerülő építésügyi feladatokban

4.|.2. a kerület helyi építési szabá|yzatźnak és teleptilésrendezési tervęinek előkészítésé-
vel, feltilvi zsgźiatéx a| ö s szefü g gő feladatok ellátása

4.|.4. gondoskodik a hatályos teIeptilésrendezési eszközciknek az önkormányzat honlap-
j an ttĺĺteno kozzétételér őI

4.|.5. tźĺjékoztatźtst ad a hatályos teleptilésľendezési eszközĺikben foglaltakľól, ennek ke-
retébenjavaslatot tesz atelek beépítésének feltételeire a településkép és az építésze-
ti ciľcikség megóvásával és minőségi alakításával kapcsolatban

4.|.6. szakmai konzultációt biztosít a4.1.5. pontban meghatározott követelmények telje-
sítése érdekében
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4.|.7. ellátja a Kĺizponti Teľvtanácsot a helyi építési szabá|yzattal kapcsolatos infoľmáci-
ókkal

4.I.9 e|látjaaz önkoľmányzatkultlsrális örökség védelmével kapcsolatos feladatait
4.2,15. aszewezeti egységet érintő kozbeszerzésben közremfüödik és adatot szolgźitat
4.2.16. a szeÍ\Iezęti egységen keletkezett szerződésęk esetén előkészíti szakmai és a

pénzngyi telj esítés igazo|ást

3.id) A helyettesítés rendje és az eze|<hez tartoző felelősségi szabályok
Az igyintézőt az irodavezető helyettesíti.

4. A szervezeti ewség szeľvezetĺ ábľáia (grafikus)

5. Az ütvosztá|y munkaľendĺe (a Hĺvatal dolgozóĺnak általános munkaľendie szerint):

hétfőn
kedden
szerdán
csütĺiľtĺikön
pénteken

0800 _ 1800 óráig
0800 _ 1600 óľáig
0800_ 1630 őrźig
0800 - 1600 óráig
0800 _ 1330 őráig

A ledolgozott munkaidő nyilvantartása és ellenőrzése céljábó| az igyosztźlly jelenléti naplót
vezet. A jelenléti naplóban fel kell tiintetni a munkába állás és a munkábóI távozźs pontos

idejét. A jelenléti napló vezetéséért azugyosztźiyvezetó áltď megbízott szemé|y a felelős.

12



Az igyosztá|y do|gozői a Hívatal épületében a munkaidőn túl az ugyosztźiyvezeto engedé-
lyével, hétvégén _ előzetes írásbeli bejelentés mellett _ a jegyző engedélyével taľtózkodhat-
nak.

A munkahelyéľől önhibáján kívül távol taľtózkodó dolgozó akaďáIyoztatásának tényéľől hala-
déktalanul kĺiteles az lJ;gy osztźl|yv ezetőt értesíteni.

A betegségľől szóló oľvosi igazo|ást a đo|goző munkába á||ása első napján köteIes a személy-
zeti vezetónek átađni. Az éúadás elótt az utolsó munkába töltt'tt nap időpontj át az ugyosztáIy-
vezetőnek atáppélues lapon le kell igazo|nia.

6.Az ůiąvosztály ůitvfé|fogadási ľendi e

Ügyfélfogadás ideje: a Hivatal általanos ügyfelfogadási ľendje szerint a Főépítészi Iroda
munkatĺíľsai t észt v esznek az tigyfélfo gadásban

Ügyfélfogadás helye: l082 Budapest Baross u. 63-67.

Soľon kíviili ügyfelfogadás rendje: esetileg előre egyeztetett időpontban az igyosztály mun-
kataľsai azigyosztály múkĺidési helyén is taľtanak ügyfélfogadást.

7.Értekezletek ľendje:
Az|Jgyosnźiyvezetó minden hétfon 14 órakoľ tart értekez|etet az irodavezetők ľészére.
Az Irodavezetőkminden kedden 16 órakor taľtanak értekez|etet ahozzźtjvktartoző ugyintézők
tészéte.

8.Ktilső kancsolattaľtás :

Az ügyosztźiy do|gozőtt az rĺllampolgĺáľokkal, az önkormźnyzati és miís ktĺlső szeľvekkel,
intézményekkel és gazdasági tláľsaságokkal való kapcsolattaľtásban a kulturált, hatékony,
gyors iigyintézésre való tĺiľekvés, valamint a segítő szandék kell, hogy jel|emezze.

A hivatali dolgozók külső kapcsolattaľtásanak körét és rendjét _ ideéľtve a képviselő-
testülettel, a bizottságokkal való kapcsolattartást is _ a jegyzo ál|apitja meg és az ugyosńá|y
ügyrendjében, illetve a munkakĺiri leírasokb arl szabá|yozza.

Az ugyosztźiyvezető feladatkĺirében eljĺírva közvetlen kapcsolatban állhat az önkoľmźnyzat
intézményeive|, gazdasági táľsaságaival. Ennek során jogszabá|yban, cinkormźnyzati hatláľo-

zatban, munkáltatói dĺintésben meghatźrozott adatszolgáltatást kérhet és adhat.

Az ellenőrzésľe jogosult felügyeleti és külső szervekkel, a jegyzó és a polgármesteľ taľtja a
kapcsolatot, illetve esetenként dtint a kapcsolattaľtó személyéről.

9. Záľó ľendelkezések

Jelen ügyľend a Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuaľosi onkormáĺyzat Képviselő-
testÍilete altal56/20|5 (II.l9.) száműhatźtrozattal elfogadott' a Budapest Főváros VIII. kertilet
Józsefuiĺľosi Polgáľmesteri Hivatal Szewezeti és Mfüöđési Szabźiyzatanak I. szźrrú fiiggelé-
ke.

A szewezeti egység aktualízá|t ügyľendjét az abban szfüségessé vá|t vźitonatást követő 60
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napon belül csatolni köteles a fiiggelékhez.

Jelen ügyrend a jóvrĺhagyását k<ivető napon lép hatályba, és a szervezeti egységnek illetve
j ogelődjeinek koľábbi iigyrendj e hatźiyźú veszti.

Budapest, f0I5. februaľ

Ugyosztá|yvezető

A Vaľosfej lesztési és Főépítés zi IJ gy o snály ügyľendj ét j óvahagyom :

Danada-Riman Edina
jegyzó
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Polgórmesteri Hivatal SZMSZ-ének ]. sz. Jilggeléke

BUDAPEST FovÁRos vilI. KERÜLET
ĺozsn'ľvÁRosl POLGÁRMESTERI HIVATAL

HATOSÁGI ÜGYosZľÁĺ,y

2015. szeptember



1.a) SzervezetÍ egység megnevezése:

Budapest Főváľos VIII. kerütet Józsefuaľosi Polgármesteri Hivatal Hatósági [JgyosnáIy

1.b) A szeľwezeti eeység címadatai:

Mfüödési helye: Bp. Fővaros VIII. ker. Józsefuáľosi onkormźnyzat
Polgármesteń Hivatal

1082 Budapest, Baross utca63-67

Levélcíme: 1082 Budapest, Baľoss uÍca63-67

Hatósági Ügyosztály

IgazgatźsiIroda

Anyakönyvi Iroda

Építésügyi Iroda

telefon szźtm: 459 2164 fax szám: 459 2|85
email cím: hatosag @jozsefvaros.hu

telefon szám: 459 2|64 faxszźrn:459 2|85
email cim: igazgatas@jozsefvaro s.hu

telefoď szźlm:459 -2265 fax:459 2240
email cím: anyakonyv@jozsefuaľos.hu

telefon szán:459226 fax:459 2234
email : epites@jozsefuaros.hu

1.c) A szeľvezeti egység iogállása:

A Hatósági Ügyosztály nem <inálló jogi személy.

2. A szervezeti ewsée általános feladat. és hatáskfiľe:

Az ugyosztźiy jegyzői hatósági _ kivételesen önkormźnyzatí hatósági - hatáskĺirben eljĺíľó
szerv ezeti egysé g. Fel adatait hĺáľom iro dĺíra tagoltan v égzi
_ jegyzői kereskedelmi hatósági, jegyzói k<iľnyezetvédelmi, jegyzoi állatvédelmi, jegyzt5i

birtokvédelmi, a fakivágási tigyekben önkoľmany zatí hatősági jogkörben
- jegyzői hagyatéki hatáskĺirben, illetve anyakĺinywezetői feladatokat |źi el,
- jegyzői építésügyi hatósági, ldzútkezelői, tovóbbá utcanéwákozósoh házszómrendezés,

címigazolás jeglzői hatáskörben fe|adatokat lát el.

3. A Hatósáqi Ügvosztálv eneedélvezett létszáma tevékenységek szeľĺnti bontásban. az
azokhoz taľtozó feladat. és hatáskiiľökkel:

3.a) Azuwosztźiwezetó

3.aa) Az ügyosztályvezetó szakĺlai feladate||átásara vonatkozó legfontosabb jogsza-
bályok felsoľolása

:



3.ab) Az ügyosztályvezető áIta| gyakorolt hatáskörok (kiadmányozás), a hatáskör
gyakoľlásának módja

Akiadmányozás,akiadmĺĺnyozasés aza|źtirásrendjéľől sző|ő ]0/20]3. (X.2].)
sz. jegyzői

utasítás III. ľészében foslaltaknak mesfelelően töľténik.

3.ac) Az igyosztáIyvezető feladatkörei:
A haľom irodát ĺisszefogó szervezeti egység itźlĺyítőja és vezetője az ugyosztáIyvezető. Az
ügyosztályvezetó szervezi és ę||enórzi azugyosztály munkájź"/-, az ügyoszüílyvezetőnek koor-
dinációs tevékenysége és felügyeleti jogktire van azlgazgatási Iľoda" az Anyakönyvi Iľoda és
az Epítésngyi Iroda tekintetében.

Konkľét feladatok:
- A jogszabá|yokban foglaltak szerint biztosítja a szewezeti egységét énntő szakmai

feladatok j o gszenisé gét, e||átźsź"ŕ-.

- A Polgármesteľi Hivatal mindenkori hatályos Szewezeti és Mtĺködési Szabá|yzata,
valamint a belső noľmĺĺk a|apján e||źtja a szewezeti egységét éľintő vezetői és irlĺnyí-
tói feladatokat'

- Szakteriiletét érintően előkészítĹelőkészítteti a képviselő-testtileti/bizottsági előter-
jesztéseket és ľészt vesz aképviselő-testtilet és az illetékes bizottságok ülésein;

- Elokészíti a szervezeti egységet éľintő önkoľmányzati kitiintetés (Józsefuaľosi
Aľanykoszoru) adoman y ozésź./-.

3.ad) A helyettesítés rendje és az ezet'heztaftoző felelősségi szabályok

A Hatósági Ügłosztály vezetőjét tartós távolléte esetén a feladatok ellátásában az ügł-
o s ztályi ir o dav ez et ők helye tte s ítik fe ladatkt;riilcľte k me gfe lel ő en.

3.b) Ieazeatási lľodavezető

3.ba) Az irodavezető szakmai feladatellátásiáľa vonatkozó legfontosabb jogszabályok
felsorolasa

- a kozigazgatási hatósági eljaľás és szolgáltatás á|talźnos szabályakő| sző|ő
2004. évi CXL. tv.
- a szo|gá|tatźtsi tevékenység megkezdésének és folytatásĺának általĺínos szabá-
lyaiľól sző|ő2009. évi L)O(VI. tv'
- akereskedelemľől sző|ő 2005. évi CLXIV. tv.
- atĺĺľsashazakľól szóló 2003. évi C)oo(III. tv.
- apolgari töľvénykönyvről szóló 20|3. évi V. w.
- aköľnyezet védelmének általanos szabźúyairől szóló |995. évi LIII. tv.
- ahulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv.
- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéľőlszóló 2008. évi XLVI. tv.
- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv.
- a jegyző tźtrsashźzak feletti törvényességi feliigyeletének eljáľási szabźiyairő|
sző|ő I55l2015 (vI.25.) Korm. rendelet



- a kęreskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirő| szőIő 21012009.
(IX.29 .) Korm. rendelet
- a szálláshely-szo|gá|tatási tevékenység folýatásanak részletes feltételeiről és a
szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásrának rendjéről sző|ő 239lf009. CX.20.) Koľm.
rendelet
- a nem üzleti célú ktizösségi, szabadidős szálláshely-szolgźtltatásľól szóló
|7312003. (X.28.) Koľm. rendelet
- a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapjan gyakorolható
egyes termelő és egyes szolgźitató tevékenységekľől, valamint a telepengedélyezés
ľendjéről és a bejelentés szabá|yairól szóló 57120|3. (II.27 .) Korm. rendelet
- a vásárokľól, a piacokĺól, és a bevásaĺlóközpontokról szóló 5512009. (III.13.)

Korm. rendelet
- a zenés, táncos ľendezvények műkcidésének biaonságosabbá tételéről szóló
23l20I1. (III.8.) Koľm. rendelet
- a kedvtelésből tartott állatok tartásźlrőI és forgalmazásárőI szőIő 4|l20I0.
(II.26.) Koľm. rendelet
- azállatvédelmi hatóság kijelĺĺléséľől szóló 33412006 (XII.23.) Korm. ľendelet
- a köľnyezeti zď1 és rezgés elleni védelem egyes szabźůyaíről szóló 28412007.

6.29.) Koľm. rendelet
- a kömyezetvédelmi, teľmészetvédelmi, vízngyi hatósági és igazgatási feladato-
kat ellátó szervek kijelĺiléséľől szóló 34712006. CXII. 23.) Koľm. ľendelet
- az országos telepiilésrendezési és építési követelményekĺől szóló 253/1997.
(XII. 20.) Korm. rendelet
- afás száĺűnövények védelméről sző|ő 34612008. CXII.30.) Korm. ľendelet
- a jegyz(5 hatlískörébe tartoző birtokvédelmi eljárásról szóló |7/2015. (II'16.)

Korm. rendelet
- avízgazdźikodási hatósági jogktir gyakorlásarólszóló 72l|996. (v.22.) Korm.
rendelet
- ata|á|t dolgok tekintetében kcivetendő eljrĺľásról szőĺő 20|3. évi V. w.
! ą kömyezeti zaj- és ľezgésterhelési hataľértékęk megá||apításárő| szőIő
2712008. CXII. 3.) KvVM-EiiM együttes rendelet
- a zajkibocsátási hattrértókek megállapításĺának, valamint a zaj- és rezgéskibo-
csátás ellenőrzésének módjĺáľól szőLő 93ĺ2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
- az iizletek éjszakai nyiwatartási rendjéľől szóló Budapest Fővĺáros VIII. kerület
Józsefuaľos onkoľmĺĺnyzat Képviselő-testületének 4512008. (x.12.) sz. önk. ľende-
lete
- a Józsefuaľosban adományozhatő kitiintetésekĺől szóló ||12006. (III.10.) szá-
mú Budapest Józsefuĺáľos onkormanyzati rendelet
- azaj és rezgésvédelem helyi szabźiyozásĺĺról szóló 2812003. (V' l4.) sz. Bu-
dape st Fővaro s V III. keľüle t J őzsefv źro si onkoľm źny zati renđelet
- ajózsefuĺĺľosi természeti kömyezet védelméro| szőlő 28l20l4. (VII.101.) Bu-
dapest Fővĺĺľos VIII. kerĹil et J őzsefvźrosi onkorm źnyzatrendelete
- a közteľiiletek, ingatlanok rendjéről és a köztisúasźryárő| sző|ő 6212007
(xI.13.) Budapest Fővaros VIII. kertilet Józsefuiĺrosi onkormányzatirendelet

3.bb) Azirodavezető által gyakorolt hatĺskĺiľĺik (kiadmtnyozźs), a hatáskör gyakorlá-
sanak módja

A kiadmanyozás, a kiadmrĺnyozás és az a|źtirás rendjéről sző|ő I0l2013. (X.zI.)
sz. jegyzői utasítás III. részében foglaltaknak megfelelően történik.



3.bc) Az irodavezető feladatkörei

- áItalános vezetői feladatok ellátása

7.2.|4. az iroda tevékenységét érintő ügykörben beadványok kivizsgálása, hatósági el-
jaľások lefolytatása
7.f.17. a helyi rendelet, a I(T és abizottsźryi előtcrjcsztések clőkószítésc

3 'bd) A helyettesítés ľendje és az ezek'hez tartoző felelősségi szabályok

A kiadmanyozás, akiadmĺányozás és az a|áírě's rendjéről sző|ő |0lf0l3. (X.21.)
sz. jegyzői utasítás IV. 4) pontjában foglaltaknak megfelelően töľténik.

3.c) Az ůĺgyintézők munkakiiľeÍ és az azokhoz taľtozó feladat. és hatásktiľök
(személyenkénti bontásban)

kereskedelmi ügyintéző: ipari-kereskedelmi, szźlláshe1ry szo|géitatói tevékenységet
folytatók, piacok, vásaľok és bevásĺĺrlóközpontok nyi|vźlntartźlsba vétele, engedé|yezé-
se, zenés tĺĺncos rendezvények engedélyezése, hatósági eljáľások lefolytatása jegyzoi
keľeskedelmi hatósági ügyekben
binokvédelmi tlgyintézo : kéreLem alapján jegyzőíbirtokvédelmi eljĺáľások lefolýatá-
sa
állatvédelmi ugyiĺtézíc : kérelem a|apján állatvédelemmel, állattaľtással kapcsolatos
eljaľások lefolytatasa
kĺ!ľnyezetvédelmi lđ;gyiĺtéző : zajhatáĺérték megállapítása, nem közterĹileti hulladék
elszźi|ításával és ĺĺľtalmat|arútásáva| kapcsolatos feladatok, fás- és fásszćtr,(l növények
védelme, parlagfrĺ elleni közérdekű védekęzés, vízgazdźůkodással kapcsolatos jegyzői
hatósági feladatok
ta|áIttaÍgyakkal kapcsolatos ügyintéző : közteľĹileten talált targyaknyilvĺíntaľtásba vé-
te|e, jegyzőkĺinyv készítése, ata|áIt tárgyak őtzése, fulajdonos részére kiadása, éľtéke-
sítés előkészítése
társąsházak tÓrvényességi felug,leletét ellátó ügyintéző: a társashózak törvényességi

feltłgłel etév el knpc s oI ato s fel adatok ell átás a

3.ca) szakmai feladatel|źĺásźtra vonatkozó legfontosabb jogszabályok felsorolása {tĺir-
vénytől ĺinkoľmányzati ľendeletig}

Kereskedelem:
aközígazgatási hatósági e|jarás és szolgáltatás áIta|źtnos szabályairól szóló 2004. évi
CXL. tv.
a szo|gá|tatási tevékenység megkezdésének és folytatásanak általános szabá|yairó|
sző|ő 2009. évi L)O(VI. tv.
a kereskedelemĺől sző|ő2005. évi CLXIV. w.
atźlrsashźzakľólszóló 2003. évi CXXXIII. tv.
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 21012009. (IX.29.)
Koľm. rendelet
a szálláshe|y-szo|gźitatási tevékenység folytatásának részletes feltétęleirő| és a szál-
láshely-üzemeltetési engedély kiadásanak rendjéről szőIő 23912009. (X.20.) Koľm.
rendelet



a nem iizleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/f003.
(X.28.) Koľm. rendelet
a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes
termelő és egyes szo|gáltatő tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjé-
rő1 és a bejelentés szabályairól szóló 57l20I3. (II.27.) Koľm. rendelet
a vásáľokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról sző|ő 55/2009. (III.13.) Korm.
rendelet
a zenés, táncos rendezvények mfüödésének biaonságosabbá tételéľől szőIő 23l20|I.
(III.8.) Korm. rendelet
ata|á|t dolgok tekintetében kĺjvetendő eljárásról sző|ő 2013. évi V. tv.

az íťizletek éjszakai nyitvatartási ľendjéről szóló Budapest Főváros VIII. kerület Jó-
zsefuĺáľos onkoľmanyzat Képviselő-testiiletének4512008. (IX.12.) sz. önk. rendelete

a Jőzsefuéttosban aďományozható kitiintetésekľől szóló l|12006. (III.10.) számú Bu-
dapest Józsefuaros onkormĺányzati rendelet

Biľtokvédelem:
a polgári t<!ľvénykĺinyvről szóló 2013. évi V' tv.

a jegyző hatásköľéb ę tartoző biľtokvédelmi elj áľásľól szóló 228 12009 . (X. 1 6.) Korm.
rendelet

Allatvédelem:
az á||atok védelméľől és kíméletérőI szőIő 1998. évi XXVIII. tv.

a kedvtelésből taľtott állatok tartásańL és foľgalmazásáĺőI szőlő 4I/2010. (II.26.)

Koľm. rendelet
az źilatvédelmi hatóság kijelölésérő| sző|ő 33412006. (XII.23.) Korm. ľendelet

Kömyezetvédelem:
akomyezetvédelmének általĺĺnos szabá|yairől szóló 1995. évi LIII. tv.

ahulladékĺól szóló 20|2. évi CLXXXV. tv.

az é|e|miszeľláncľól és hatósági felügyeletéľől szóló 2008. évi XLVI. tv.
a köľnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabźiyaíről szóló 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet
a k<!ľnyezetvédelmi, teľmészetvédelmi, vízĺůgyi hatósági és igazgatási feladatokat el-
látó szervek kijelöléséről szóló 34712006. (XII. 23.) Korm. ľęndelet
az otszágos településľendezési és építési ktivetelményekľől szóló 253/1997. (xII. 20.)
Korm. rendelet
a fás száru növények védelméről sző|ő 3 46 12008. (XII. 3 0.) Koľm. rendelet
avizgazdá|kodási hatósági jogkör gyakorlásĺĺľól szőIő 72l|996. (v. 22.)Korm. rende-
let
akomyezeti zaj- és rezgésterhelési hatĺíľértékek megállapításźlrő| sző|ő 2712008. (XII.
3.) KvVM-EüM egyĹittes ľendelet
a zajkibocsátásihatnéľtékek megáIlapításának, valamint azaj- és rezgéskibocsátás el-
lenőrzésének módjaról sző|o 9312007. (xII. 18.) KvVM rendelet
a zaj és rezgésvédelem helyi szabtt|yozásaľól szóló 2812003. (V. 14.) sz. Budapest
Fővaľos VIII. kerület Józsefuĺĺfosi onkormlĺnvzati rendelet



Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefuáros onkormźnyzat Képviselő-testületének
28l20I4. (V[.01.) <inkoľmányzati rendelet a jőzsefvźlrosi teľmészeti kömyezet
védelmérőla köĺeľületek, ingatlanok rendjéről és a konisnaságěrő| szőIő 6212007
(XI. 1 3. ) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefu arosi onkorm źny zati rendelet

Társ asházak rcrvényes s é gi íelügyelete
a tórsasházaĺcról szóló 2003' évi CWIII. ty.

a jeglző társasházak feletti törvényességi feltigłeletének eljórási szabályairóI szóló
155/2015. (V1.25.) Korm. rendelet

3.cb) Az:ť;gyintéző által gyakorolt hatásköľök (kiadményozás), a hatáskĺir gyakoľlásá-
nak módja

A kiadmanyozás, akiadmlányozźs és aza|éúrás rendjéről sző|ő I0/20I3. (X.zl.)
sz. jegyzói utasítas IV. ľészében foglaltaknak megfelelően tĺjľténik.

Az ugyintézők_ azld;gy éľdemében hozotthatźxozat kivételével _ általanos kĹ
admőnyozźlsi joggal rendelkeznek az a|ábbiak szerint:
- eljaľás megindítása,
- szakhatóságimegkeresések,
- helyszíni szemle kihĺzése, értesítése,
. a helyszinen jegyzőkönyvbe foglalt helyszíni ideiglenes intézkedések,
- iďézés, értesítés,
- az első _ általános _ hiĺánypótlási felhívás,
- akézbesítési vélelem
- éľtesítésjogerőreemelkedésről,
- a Hivatalon belüli irat-átadás kísérő levelei, adatkérés tekintetében.

3 .cc) Az ügyintéző feladatkörei
7.2.|. kereskedelmi tevékenység végzéséhez mfütidési engedély kiadása, bejelen-tések

nyilvántaľtásba vétele, nyilvántaľtások vezetése, hatósági ellenőrzések lefolýa-
tása, (a keľeskedelemről sző|ő 2005. évi CLXIV. tv; a kereskedelmi tevékenysé-
gek végzésének feltételeiről szóló 2|0ĺf009. (IX.29.) Koľm. rendelet)

7.2.2. az ipni, szolgźitatő tevékenység végzéséhez, va|arlint a kcimyezetre és egés-
zségre veszélyes anyagok és készítmények ratrtározźlsétrahaszná|t telepre telep.
engedélyek kiadása, bejelentések nyilvantaľtásba vétele, hatósági ellenőrzések
lefolytatása (a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján
gyakoľolható egyes teľmelő és egyes szolgéůtatő tevékenységekľől, valamint a
telepengedé|yezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szőIő 57/20|3. (II.27.)
Koľm. rendelet)

7.2.3. a nem tizleti célú köztisségi, szabadidős szálláshelyek nyilvĺĺntaľtásba véte|e (a
nem iizleti céltj közÓsségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóIó
173/2003. (X.28.) Korm. rendelet)

7.2.4. tizleti cé|í száI|áshelyek engedéIyezése, bejelentések nyilvĺántaľtásba vétele, el-
lenőľzések lefolýatĺĺsa (a szállóshely-szolgóltatási tevékenység folytatósónak
részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjé-
ről szóló 239/2009. (X.20') Korm. rendelet)

7.2.5. közéľdekű kérelmekkel, panaszokkal, bejelentésekkel kapcsolatos eljáľĺĺs
7.2.6. piacok, vásaĺok és bevásarlóközpontok engedélyezése' nyilvrĺntartasba vétele,

ellenőrzése, vásáľcsamokok hatósági nyilvríntaľtásba vétele, ellenőľzése (a vásĺź-



rolíról, a piacolĺról, és a bevásárlókozpontolĺról szóló 55/2009. (III.]3') Korm.
rendelet)

7.2.7. állattaľtással, állatvédelemmel kapcsolatos jegyzői hatósági hatáskörĺjk gyakor-
|ása (az óllatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVilI, tv.; az óllané-
delmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006 (XII.23.) Korm. rendelet 1. $, 2. s; a
Iredvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 4I/2010. (II'26.)

Korm. rendelet)
7.2.8. Józsefuarosi Aranykoszotí szakmai kitiintetés odaítélésének előkészíto feIadatai

(a Józsefvárosban adományozható kitüntetéselĺről szóló I I/2006. (Iil.]0.) számú
Budapest Józsefváros onkormónyzati rendelet ]. s O bekezdés, 8. $)

7.2.9. aszervezeti egységet érintő kozbeszeruésben kĺizremúkĺidik és adatot szo|gá|tat,

7.2.l0. önkormanyzati Eilajdonú közteľĹileten jaľda létesítésének, átépítéSének engedé-

|yezése
7.2.1I. taľsashiĺzak nyilvantaľtása (a ldzterületek, ingatlanok rendjéről és a köztisztasá-

gárót szóló 62/2007 (XI.]3.) Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefidrosi on-
kormányzati rendelet 4. $)

7.2.]2. zenés, táncos renďezvéĺyek engedélyezése, ellenőrzése (a zenés, táncos rendez-
vények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/20I]. (n.8.) Korm.
rendelet)

7.2.|3. azirodatevékenységét érintő ügykĺirben beadványok kivizsgálása,hatősźlgi eljá-
rások lefolytatása

7.f.|4. biľtokvédelmi tigyek elbíľálása (a polgári törlĺénykonyvről szóló 2013. évi V. tv.

a jeg,,ző hatáskôrébe tartozó birtolĺyédelmi eljórásról szóló 17/20]5. (II.16.)

Korm. rendelet)
7.2.|5. a ta|áIt dologgal kapcsolatos ügyintézés ellátása (a polgári törv,énykönyvről
szóló 20I3. évi V. tv. ).
7.2'16. társasházak tôrvényességi feliig,leletével kapcsolatos feladatok ellátósa (a tár-
sasházalcról szóló 2003. évi CWXilI. tv., a jegłző társasházakfeletti törvényességife-
lügłeletének elj árás i szabályairól szóló ] 5 5 /2 0 I 5. (VI, 2 5. ) Korm.rendelet

Első fokú kömyezetvédelmi hatósáeként:

7.2.I8. közremfüĺjdik és eljáľ más hatóságok engedélyezési ügyeiben
7.2.I9. e|jfu zaj- és panasz ügyekben (a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési határértélrBk

megźllapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egłiittes rendelet 2' s, ].,
2., 4. melléklete; a zajkibocsátósi hatórértélrek megállapításánah valamint a
zaj- és rezgéskibocsótás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII' l8.)
KvVM rendelet 5. melléklete; a zaj és rezgésvédelem helyi szabólyozásáľól szóló
28/2003. (ĺ/. I4.) sz, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati
rendelet 6. $.)

7.2.20. zaj határértéket állapít meg, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egles sza-
bályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet ]0-1]. $; a kôrnyezeti zaj- és

rezgésterhelési határértékek megállapításóról szóló 27/2008. (XII' 3.) KvVM-
EtiM egüttes rendelet 2.$, 3.$ 5.$, 1., 2., 4. mellékletei; a zajkibocsátósi határ-
értékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsótás ellenőrzésének
módjáról szóló 93/2007. (nI. I8.) KvVMrendelet ],s,2.s, ].2. melléklet) zaj-és
rezgésbírságot szabhat ki a lôrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem eg/es szabá-
lyairól szóló 284/2007. (X, 29.) Korm. rendelet 26-32, $; a zajkibocsátási határ-



értékek megáIlapítósának, valąmint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének
módjáról szóló 93/2007, (ilI' I8.) KvVM rendelet 5' $ 5. melléklet)

7.2.2|.hozzájźrúást adhat akoflátozás alá eső kivitelezési munka végzéséhez 28/2003.
(V. I4.) sz. Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefvárosi onkormányzati rendelet
7. $, 15.$)

7.2.22. szakhatóságként műkcidik kĺizrę más hatóságok engedé|yezési ügyeiben (a kör-
nyezeti zaj és rezgés elleni védelem egles szabályairól szóló 284/2007. (X, 29.)
Korm' rendelet 9.s @ bekezdés és a 2. melléklet; a közigazgatási hatósági eljá-
rás és szolgóltatás óltalónos szabályairót! szóló 2004. évi CXL. tarvény 44' s 0)
bekezdése, 45. s 45A s)

7.2.23. aszervezeti egységet érintő kozbeszerzésben kĺizremfüĺidik és adatot szo|gáltat
7.2.24. e||átja a nem közteľĹileti ingatlanon elhagyott hulladék e|szźi|itźsáva| és źrta|-

matlanításával kapcsolatos jegyzői hatósági feladatokat (a hulladélcról szóló
2012, évi CI'Wĺ/. tý. 6]. s, 84. $; a környezet védelmének óltalános szabályai-
ról szóló 1995. évi LIII. tv.)

7 .2.f5. eL|étja a fźk, és fás száni ncivények védelmével kapcsolatos hatósági feladatokat
(afts szórú nÓvényekvédelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet; a jó-
zsefvárosi természeti lrornyezet védelméről szóló 287/2014. (ĺ/II.0I.) Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat rendelete )

7.2.26. e|Iátja a parlagťu elleni kĺizéľdekű védekezés jegyzőĺ hatósági feladatait (az
élelmiszerláncról és hatóságifelügleletéről szóló 2008. évi XLW. tv. 17. s)

7.2.27. vízgazdáIkodási feladatok ellátasa (a vízgazdáIkadási hatósógi joglúr głakorlá-
sáról szóló 72/1996' (T' 22.) Korm. rendelet 24. s)

3.cd) A helyettesítés rendje és az eze|<heztarÍoző felelősségi szabályok

7.3. Anyakönyvi Iroda

Feladata aze|só fokú anyakönyviigazgatási feladatok ellátása, hatósági nyilvantartásvezeté-
se) az ember ha|źiáva| bekövetkező hagyatékźttszá||ás _ az örökösként érdekelt személyeknek
és a hagyaték egyes vagyontiĺľgyaira, vagyoni részhányadźravalőjogcímĹiknekmagá|Iapítá.
sával kapcsolatos egyes intézkedések megtétele.

3.b) Anyakönwi lrodavezető

3.ba) Az irodavezető szakmai fe|adate|Iátźlsĺĺľa vonatkozó legfontosabb jogszabźůyok felsoro.
lása {törvénýől ĺlnkormányzati renđeletig}

- Anyakĺinyvi eljĺĺľásról sző|ő 2010. évi I. tv. és a végrehajtásĺíra kiadott 32l20I4. N.
19.) KIM rendelet

- egyes rangok és címek megszĺintetéséľől sző|ő 1947. évi IV. tv.

- a bejegyzett élettaľsi kapcsolatróI, az ezze| összefiĺggő, valamint az é|ettźnsi viszony
igazolásénak megkönnyítéséhez sziikséges egyes tĺiľvények módosításáról szóló 2009.
évi XXIX. tv.

- a magyar állampolgaľságĺól sző|ő 1993. évi LV. tv. és a végrehajtásźlra kiadott



12511993. (IX. f2. ) Kormányľendelet

- aĺęmzetkozi maganjogľól szóló 1979. évi 13. tvr.

- a biintetőeljaľásban ľésztvevők, az igazságszo|gá|tatást segítők Védelmi Programjáról
szóló 2001. évi L)oo(V. w.

- atanúvédelemľől szóló 200|. évi LX)O(V. tv.

- az egészségĹigyről szóló |997. évi CLIV. tv.

- az egészségtigyľől szóló ĺ997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendel-
kezései végľehajt.ísaról, valamint a ręndkívüli halál esetén kĺlvetendő eljárasról szóló
3 4 I 1999 . (IX. 24.) BM-EüM-IM e gytittes rendelet

- aholtnak nyilvánítasrólszóló 1/1960. (IV.13.) IM rend.

- azegyes kozjegyzoi nemperes eljárásokľól szól2008. évi XLV. tv.

- agyeľmekvéđelemĺőlés a gyámügyiigazgatásľól szóló 1997. )o(XI' tv.

- aPolgaľi Törvénykonyvről sző|o20|3. évi V. tv.

- aközigazgatási hatósági eljárlís és szo|gá|tatás általĺĺnos szabáIyairől szóló 2004. évi.
CXL. tv.

- illetékľől szóló 1990. évi XCIII. tv.

- akozigazgatási hatsági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáró| sző-
ló 1 80/2005.(x.9.) Koľmányrendelet

- abiztonsági okmányokrólszóló 8611996. (VI. 14. ) Koľmanyľendelet

- az egyes anyakĺinyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgá|tatásért fizetendő díjak
mértékéről szóIő 12 l 201 l . 0I. 1 2.) Önkormrĺnyzati rendelet

- ahagyatéki eljĺĺľásról sző|ő20I0. évi )O(XVIII. tv

- a gyĺáĺnhatóságokĺól, valamint a gyeľmekvédelmi és gyrímügyi eljaĺásról szóló
|49 l |997 . (IX. 1 0.) Koľmiĺnyrendelet

- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörcik ellátásríról, valamint a gyźmha-

tóság szervezetérőI és illetékességéről sző|ó 33112006. (XI.f3.) Koľmanyľendelet

- apolgarok személyi adatainak és lakcímének nyilvĺĺntaľtĺásaľól szóló |992. évi LXu.
tĺ!ľvény és a végĺeh ajtáséra kiadott | 46 l |993 . 6.26.) Kormányrendelet

- az infoľmációs önĺendelkezési jo$ól és az információszabadsźryról szóló 20|I. évi
CXII. tv.

3.bb) Az iľodavezető által gyakorolt hatásköriik (kiadmźnyozás), a hatiĺskör gyakorlásanak

módja:
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A kiadmĺĺnyozás, a kiadmányozźs és az a|źńrás rendjéről sző|ő I0l2013. (I0.2|.) sz. jegyzői
utasítás II. ľészében foglaltaknak megfelelően tĺirténik.

3 .bc) Az iroďav ezető feladatkĺirei

7.3.r

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

A tĺirvényben meghatálrozottak szerint adatokat rogzít az elektľonikus anya-
kĺĺnyvi nyilvántaľtiĺsban, kiá|Iítja az anyakönyvi okiratot, teljesíti az adatszo|gá|-
tatásokat, hatźľ:'đő nélkül őrzi az illetékességi területén tĺjľtént anyakcinyvi ese-
ményeket tartalmaző papír alapú anyakĺinyveket és bettirendes névmutatókat.
Közreműkodik a hazasság megkötésében, valamint abejegyzett élettársi kapcso-
lat létesítésében. D<int ahźnassági néwiselési forma iránti kérelemľől. Az ađa.
tok bejegyzésľe iľĺĺnyuló eljarásban teljesített bejegyzését kĺivetően okiľatot állít
ki. 2010. évi I. tv. 4.s 32l20I4. (V.19.) KIM rend. 4.$ (1)

Hivatalból anyakönyvezni a Magyaĺorszźtgon töľtént szĹiletést és halálesetet, ha
bejelentésre kötelezett nincs, Yagy akötelezett a bejelentést elmulasztotta. 20|0.
évi i. tv. 61. $ (7)

Az ę|ótte tett apai elismerő nyilatkozatot az apai elismerő nyilatkozatok nyilvĺĺn-
taľtásában rogzíti, az a|źlírt pé|danyát megküldi a szĹiletést nyilvĺántartő arrya-
ktinywezetőnek, illetve ahazai anyakönyvezéstvégző hatóságnak. A megsztile-
tett gyermekre tett apai elismerő nyilatkozat teljes hatźiya esetén a ľĺigzítéssel
egyidejrileg az adatokataz elektľonikus anyakönyvbe is bejegyzi. 2010. évi I.
tv.70. $

A hazasságkĺitési szĺándék bejelentéséről és abejegyzett élettĺĺĺsi kapcsolat léte-
sítéséľől jegyzőkönyvet vesz fel. A hazasságkĺĺtés és abejegyzett élettársi kap-
csolat létesítésének időpontját a hazasulókkal, illetve felekkel folytatott egyezte-
tést követően tűzi ki. 20|0. évi I. tv. 17.$ (2) (5)' 27.$ (l)' 31.$' 39.$ (1)

Aláírja ahźzastálrsakkal, illetve felekkel, a tanúkkal, továbbá a tolmáccsal egyĹitt
a hźnassźrykötési, illetve bejegyzett élettĺáľsi kapcsolatlétesítéséről szóló lapot.

20|0. évi I. tv. 30. $ (1)' 42.$ (1)

Közremfüödik a hazasságkĺités, illetve bejegyzett élettlíľsi kapcsolat hivatali he-
lyiségen kívĺili létesítésénél. 20t0. évi I. w. 18.$ - 19.$' 32.$-33.$

HrŁasságkötésnél, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél töľténő kcizremű-
ktiđést megtagadją ha ahtzasságkötésnek'bejegyzett élettaľsi kapcsolat létesí-
tésének akadźiyavan.2010. évil.w.22. $' 34.$

Születés anyakcinyvezésekor a sztilők születési és hazassági anyakĺinyvi bejegy-
zésének az elektronikus anyakönyvbe ttĺľténő bejegyzése érdekében megkeľesi a
szĹĺletést és hazasságkĺités nyilvántartó anyakĺlnywezetőt vagy a hazai arrya-
könyvezést végző hatóságot. 2010. évi I. tv. 57lA. $ (1)
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7.3.9

7 3.rA

7.3.11

7.3.t2

7.3.13

7.3.t4

7.3.15

7.3.t6

7.3.17

7.3.r8

Ahźnasságkĺitési széndék, illetve abejegyzett élettlĺľsi kapcsolat létesítése irántr
szźndék bejelentésékor az érintett személyek születési anyakĺinyvi bejegyzésé-
nękaz elektľonikus anyakönyvbę töľténő bejegyzése érdekében megkeresi aszlj.
letést nyilvźtntartő anyakönywezętőt vagy ahazai anyakĺinyvezést végzó hatő-
ságot. 2010. évi I. tv. 58. $ (2)

A haláleset bejegyzése esetén az e|ha|t születési anyakĺlnyvi bejegyzésben sze-
ľeplő adatainď< az elektronikus anyakönyvbe töľténő bejegyzése érdekében
megkeresi a sziiletést nyilvántaľtó anyakönywezetőtvagy ahazai arryakönyve-
zéstvégző hatóságot. 201'0. évi I. tv. 58/A. $

Ha az elhaltnak halálakor hźzassága vagy bejegyzett éLettźttsi kapcsolata á||t

fenrl, az elhalt hźzassźĺgi vagy bejegyzett éIettźrsi anyakcinyvi bejegyzésben sze-
replő adatainak az elektronikus anyakönyvbe töľténő bejegyzése éľdekében
megkeresi a hźnasságot vagy a bejegyzett élettĺáĺsi kapcsolatot nyilvántartó
anyakonywezetőtvagy ahazaiarryakĺinyvezést végző hatóságot.20|0. évi I. tv.

58/A. $ (2)

Az e|ha|tházastźrsa vagy bejegyzett é|ettźrsa születési anyakönyvi bejegyzésé-
ben szereplő adatainak az elektronikus anyakönyvbe tĺjľténő bejegyzése éľdeké-
ben megkeresi a szĹiletést nyilvlĺntaľtó anyakĺinywezetőt vagy a hazai arrya-

könyvezést végzó hatóságot. 2010. évi I. tv. 58/A. $ (3)

A törvényben meghataľozottköteIező adattovábbítást végez, az arra jogosult ré-

szére adatigénylés a|apján adattovábbítást végez, vagy az arryakonYwezető az
alľajogosult kérelmére hatósági bízonyítvźnyt állít ki. 2010. évi I. tv. 77.$

A statisztikźrőI sző|ó tĺirvényben meghatźtrozott adatgyújtéssel kapcsolatos fela-
datai teljesítése céljábő| az anyakonyvi eljĺĺľás sorĺín kezeli anépmozgalmi adat-

szolgáltatás körébe tartoző adatokat. 2010. évi I. tv. 80.$

Az elektronikus anyakönyvben keze|t adatok teljes köľét közvetlen hozzáférésse|
j ogosult átvenni, tov źĺbbá a k,lzźrőLag a papir a|apú anyakcĺnyvben nyilvĺĺntaľtott
adatot, valamint azaĺyakoĺyvi alapiľatot jogosult megtekinteni. 2010. évi I.
tv.81.$

Éľtesíti a gyttĺlhatóságot, ha a gyermek születését az apa adatai nélkiil aÍIya-

könyvezték, az apa adatait adattovábbítás teljesítése utan jegyzi be a születési
anyakönyvbe, ha a gyermeket ismeretlen sztilőktől sztlrmaző talált gyeľmeknek
kell tekinteni, vagy kiskoru személy köt házasságot. 2010. évi I. tv. 88.$

Más anyakönywezető, idegenĺendészetí hatóság, ktilképviselet, és a KEKKH
éľtesítése a törvényben meghatźrozott esetekben. 201^0. évi I. tv. 87.$ és 89.$

Az anyakonyvből ak'lzańIag papír alapú anyakĺinyvben nyilvántartott adat, va-
lamint az a|apirat tekintetében az aÍÍajogosult tekintetében engedélyezĺ abetę-
kintést, részéte adatigénylés alapjan adattovábbítást végez, kéľelemľe hatósági
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7.3.r9

7.3.20

7.3.21

7.3.22

7.3.23

7.3.f4

7.3.25.

7.3.26.

7.3.27.

7.3.28.

bizonyítványt źL||ítK, M érintetętt az infotmétciós önľendelkezési jogról és az in-
formációszabadságľól szóló tĺjľvény szerint tajékoztatja személyes adatainak ke-
ze|ésérőI.2010. évi I. fu.78.$

Az eLha|t magyaÍ állampolgĺĺr szemé|yazonosság igazolásétra alkalmas hatósági
igazo|ványát és személyi azonosítót és lakcímet igazo|ő hatósági igazo|vénytt
érvényteleníti, majd a szeméIyazonosításra alkalmas okmanyokkal együtt továb.
bitja a haláleset helye szerint illetékes megyei (fővarosi) kormanyhivata| járási
hivatalĺának. 2010. évi I. tv. 62. $ (3)
Az e|In|t úti okmanyában lévő érvényes magyar vízumta, illetve a tartózkodási
jogosultságra vonatkozőbejegyzést követően az arĺyakonyvi folyószám feltiinte-
tésével ,,érvényteleĺl, bejegyzést tesz, és a külftildi hatóságok által kiállított ok-
mrínyokat a bejelentőnek visszaadja.20I0. évi I. tv. 62. s (4)
Az újszĹil<ltt szemé|yazonosító igazoIvźnyanak kiadása érdekébeÍL az újszülĺitt
aľcképét a szemé|yazonosító ĺgazo|ványt kiállító hatóság részére, a töľvényes
képviselők nevét a személyi azonosítót kiállító hatóság részére megkiildi. 2010.
évi I. tv. 89. $ (1)

Az |980. december 3|-igvezetett anyakönyvben ta|źihatő bejegyzés |ezarásźlrő|
abejegyzés folyószámĺának és az anyakönyv azonosító adatainak továbbításával
az illetékes |evéLtźrat éľtesíti.2O10. évi I. tv. 89. $ (2)

A magyar állampolgráľság megállapítása céljából megkeľesi az á|lampo|gáľsági
ügyekben eljaľó szervet. 2010. évi I. tv. 16.$ (2)

A magyar állampolgríľság megszeľzésével kapcsolatos adatszolgźitatást az źi.
lampolgaľsági eskü vagy fogadalom letételéről mas anyakönywezetonek, a pol-
garok személyi adatait és lakcímét nyilvántató hatóságn*, M idegenľendészeti,
a menekiiltiigyi hatóságnak, valamint a Központi Statisztikai Hivatalnak. |993.
évi LV. tv.19. $ (1)

A kiadmanyozás, a kiadmrínyozás és az a|źtírás rendjéről szóló l0l20ĺ3.
(l0.21.) sz. jegyzői utasítás II. ľész C.) pontja szennt, az arryakonyvi eljarással
összefüggő jegyzőí döntéseket,intézkedéseket kiadmźnyozás keľetében ahatő-
sági tigyekéľt felelős aljegyző gyakorolja.

a helyi rendelet, a KT és abizottsági előterjesztések előkészítése,

szakmai tájékoztatők készítése, kapcsolattartás,kőrházakkal, klinikĺĺkkal

Az elektronikus anyakönyvi rendszeren keľesztĺil igényelhető, kcizpontilag elő-
állított anyakönyvi nyomtatványok, valamint a bińonsági tíntáva| töltött író-
eszköz igénylése és kezelése, továbbá az elektronikus anyakönyvi rendszer
hasznźiatźůloz szfüséges hozzźÉérési jogosultságok és a felhaszná|ői kártyek
igénylése és kezelése

a selejtezhető okmĺányok (hibás adatta| kitöltött, továbbá a megszemélyesítés
során megséľĹilt anyakönyvi kivonatok) selejtezése, a selejtezés végľehajtásźr
hoz bizotts ág fe|á||itasa' a megsemmisítésről jegyzőkĺinyv készítése.

t3
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7.3.30. a keľĹilet címnyilvantartásźwaI kapcsolatos feladatok elLźúása, a 14 éven aluli
érintett és az egészségügyi okból töľténő akađźtLyoztatása esetén a polgtr sze-
mé|yazonosító igazolvany iranti kérelmének túvételle, akéte|mező jogosultsá-
ganak és személyazonosságának ęL|enőrzése, a kérelem továbbításával kapcso-
latos hatósĘ,i fe|ađatok ellátrása, adatok szo|gźitatźtsa meghatározott szervek-
nek és személyeknek, (a polgáľok személyi adatainak és lakcímének nyilván-
taľtasaról sző|ő |992. évi LXVI. törvény és a végrehajtására kiadott 14611993.

6.26.) Kormányrendelet)

3.bd) A helyettesítés rendje és az ezek'heztafioző felelősségi szabályok

A kiadmányozás, a kiadmányozás és az a\áitás ľendjéről szőLő I0l2013. (10.21.) sz. jegyzői
utasítiís II. ľészében foglaltaknak megfelelően történik.

3.ca) Azügyintézők munkaköľei és az azok,hoztartoző feladat- és hatáskörök (személyenkénti
bontasban)

Anyakönywezető:

7.3.|. A törvényben meghataľozottak szerint adatokat rögzít az elektľonikus anyakĺinyvi
nyilvĺántaľtásban, kiállítja az anyakönyvi okiratot, teljesíti az adatszo|gáltatásokat, ha-

taľidő nélkül őrzi az illetékességi teľĹiletén tĺĺrtént anyakĺinyvi eseményekettarta|maző
papír a|apí anyakönyveket és bettĺľendes névmutatókat. Kĺizremfütjdik a hźzasság
megkötésében, valamint a bejegyzett é|ettársi kapcsolat létesítésében. Dönt ahźuassá-
gi néwiselési foľma iľanti kérelemĺől. Az adatok bejegyzésľe irrĺnyuló eljaľásban tel-
jesített bejegyzését követően okiľatot állít ki. 20|0. évi I. tV. 4.$ 32l20I4. (V.l9.)
KIM rend. 4.$ (1)

7.3.2. Hivatalból anyakönyvezri a Magyaľoľszágon történt sziiletést és halálesetet, ha beje-
lentésre kötelezett nincs, vagy akötelezett a bejelentést elmulasztotta. 2010. évi I.
tv. 61. $ (7)

7 .3.3. Az ę|łjtte tett apai elismeľő nyi|atkozatot az apai elismeľő nyilatkozatok nyilvlíntartá-
sában rogzíti, az a|áírt péIdányát megkiildi a születést nyilvantaľtó anyakĺinywezető-
nek, illetve ahazai anyakönyvezéstvégző hatóságnak. A megszületett gyeľmekre tett

apai elismerő nyilatkozat te|jeshatźiya esetén a rögzítéssel egyidejű|eg az ađatokat az
elektronikus anyakönyvbe is bejegyzi. 2010. évi I. tv. 70. $

7.3.4. A hazasságkdtési szandék bejelentéséľőlés abď1egyzett élettarsi kapcsolat létesítéséről
jegyzőkĺinyvet vesz fel. A házasságkötés és abejegyzett élettríľsi kapcsolat létesítésé-

nek időpontját aházasulókkal, illetve felekkel folýatott egyeztetést kĺivetően tíiziki.
20|0. évi I. ťv. 17.$ (2) (5),27.s (1)' 31.$' 39.$ (1)

7.3.5, A|áíÍJa ahźzastźrsakkal, illetve felekkel, a tanúkkal, továbbá a tolmáccsal együtt a
hĺĺzasságkĺĺtési, illetve bejegyzett élettarsi kapcsolatlétesítéséről szóló lapot. 20|0.
évi I. tv. 30. $ (1)' 42.$ (1)

7.3.6. Kĺizreműktidik ahźzasságkötés, illetve bejegyzett élettarsi kapcsolat hivatali helyisé-
gen kívüli létesítésénél. 20|0. évi I. tv. 18.$ - 19.$' 32.$.33.$
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7.3.7. Hazasságkĺitésnél, bejegyzett élettaľsi kapcsolat létesítésénél töľténő közreműkĺjdést
megfagaďja,ha a hazasságkĺitésnek, bejegyzett élettáľsi kapcsolat létesítésének akadá-
lya van. 2010. éviI.tv.22. $' 34.$

7.3.8. Születés anyakĺinyvezésekor a szülők születési ésházassági anyakönyvi bejegyzésé-
nek az elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzése éľdekében megkeresi a születést
és hazasságk<ités nyilvántaľtó anyakö nyvv ezetőt v agy a hazai any akcinyvezést v égző
hatóságot. 2010. évi I. w. 57lA. $ (1)

7.3.9. A hrŁasságk<itési színdék, illetve abejegyzett élettaľsi kapcsolat létesítése irźľrti szźn-
dék bejelentésékor az énntett személyek születési anyakönyvi bejegyzéséĺek az elekt-
ronikus anyaktinyvbe tĺjrténő bejegyzése érdekében megkeľesi a születést nyilvántaľtó
anyakĺinywezetotvagy a hazai anyakönyvezést végző hatóságot. 20|0. évi I. tv. 58. $
(2)

7,3.|0.A halálesetbejegyzése esetén az e|ha|t születési anyakönyvibejegyzésben szereplő
adatainak az elektronikus anyakĺinyvbe töľténő bejegyzése érdekében megkeresi a szü-
letést nyilvźľltaÍtő anyakönywezetot vagy a hazai anyakönyvezést végzo hatóságot.
2010. évi I. w. 58/A. $

7.3.l|.Ha az elhaltnak halálakor házassága vagy bejegyzett é|ettźlrsi kapcsolata źi|t fenrl, az
elhalt házassági vagy bejegyzett éIettársi anyakönyvi bejegyzésben szereplő adatainak
az elektronikus anyakönyvbe töľténő bejegyzése érdekében megkeresi a hźzassźqot
vagy a bejegyzett élettĺáľsi kapcsolatot nyilvlíntaľtó anyakönywezetót vagy a hazai
anyakönyvezéstvégzo hatóságot. 20|0. évi I. tv. 58/A. $ (2)

7.3.|2. Az eLha|t hźnastźrsa vagy bejegyzett é|ettźtrsa születési anyakönyvi bejegyzésében
szereplő adatainak az elektronikus anyakĺinyvbe töľténő bejegyzése érdekében megke-
resi a sztiletést nyilvantartó anyakönyw ezetőt v agy a hazai arry akonyvezést v égző ha-
tóságot. 2010. évi I. tv. 58/A. $ (3)

7.3.I3. A tĺirvényben meghatáĺrozott kcitelező adattovábbitást végez, az ďrrajogosult részére
adatigéĺy|és alapj an adattovább itást v égez, v agy az arry akonyw ezetó az arÍ a j o go sult
kérelmére hatósági bizonyítvźnytállít ki. 20|0. évi I. tv. 77.$

7.3.|4. A statisztikaról szóló ttirvényben meghatározott adatgffitéssel kapcsolatos feladatai
teljesítése céljából az arlyakonyvi eljrírás során keze|i a népmozgalmi adatszolgáltatás
köľébe tartoző adatokat. 2010. évi I. tv. 80.$

7.3,15. Az elektronikus anyakönyvben kezelt adatok teljes kĺirét közvetlen hozzáféréssel jo-
gosult átvenni, továbbá ak'lzáró|ag a papíra|apú anyakönyvben nyilvántartotĺ adatot,
valamint az anyakönyvi alapiratot jogosult megtekinteni. 20|0. évi I. tv. 81.$

7.3.|6. Éľtesíti a gyáĺnhatóságot, ha a gyermek születését az apa adatai nélkül anyakönyvez-
ték, az apa adatait adattovábbítas teljesítése után jegyzibe a sztiletési anyakönyvbe, ha
a gyermeket ismeretlen sziilőktől száĺmaző talált gyermeknek kell tekinteni, vagy kis-
koľú személy kĺit hźaassźryot.20|0. évi I. fu. 88.$

7.3.|7. Más anyakönywezető, idegenrendészeti hatóság, kiilképviselet, és a KEKKH értesíté-
se a törvényben meghatározott esetekben. 20|0. évi I. w. 87.$ és 89.$

7.3.l8. Az arryakonyvből ak'tzáĺő|ag papír alapú anyakönyvben nyilviíntaľtotíadat, valamint
az alapirat tekintetében az arra jogosult tekintetében engedélyezi abetekintést, részére
adatigénylés ďapjan adattovábbítźtst végez, kérelemĺe hatósági bizonyítváný állít ki,
az érintetett az információs önrendelkezési jo$ól és az infoľmáciőszabadságľól szóló
törvény szerint tajékońatja személyes adatainakkezeléséről.2010. évi I. tv. 78.$

7.3.|9. Az e|ha|t magyar állampolgár szeméIyazonosság igazo|ásźra alkalmas hatósági iga-
zo|vźnyź.ŕ' és személyi azonosítót és lakcímet igazo|ő hatósági igazo|vźnyát érvénýe-
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leníti, majd a szemé|yazonosításra alkalmas okmányokkalegyĹitt továbbítja a haláleset
helye szeľint illetékes megyei (főváľosi) kormanyhivatal jarási hivatalának. 2010.
évi I. tv. 62. $ (3)

7.3.20.Aze|halt úti okmanyában lévő éľvényes magyar vinlmra, illetve atartőzkođási jogo-
sultságra vonatkozó bejegyzést követően az anyakönyvi folyószám feltĹintetésével

,,érvényteleď'bejegyzést tesz, és a külft'ldi hatóságok által kiállított okmányokat a be-
jelentőnek visszaadja.}DlD. évi I. tv. 62. $ (4)

7.3.2|. Az újszülött szemé|yazonosító igazo|vźnyźnak|<ladása érdekében az tĄszĺJ|ött arckép-
ét a személyazonosító igazo|vźný kiállító hatóság részére, a törvényes képviselők ne-
vét a személyi azonosítót kiállító hatóság részére megküldi. 2010. évi I. tv. 89. $
(1)

7.3.22. Az 1980. december 3l-igvezetett anyakönyvben ta|á|hatő bejegyzés |ezétrélsźtről' abe-
jegyzés folyószámanak és az anyakĺinyv azonosító adatainak továbbításáva| azi||eté-
kes levéltáľatértesiti.2Ol0. évi I. tv. 89. $ (2)

7.3.23.A magyaľ állampolgárság megállapítása céljából megkeresi az éůIampolgársági
ügyekben eljaľó szervet. 20|0. évi I. tv. 16.$ (2)

7.3.24. A magyar állampolgaľság megszerzéséve| kapcsolatos adatszolgá|tatźst az źt|Iampo|-

gátsági eskü vagy fogadalom letételéről más anyaktinywezetőnek, a polgĺírok szemé-
Iyi ađataít és lakcímét nyilvantartó hatóságn*, ú idegenĺendészeti, a menekültiigyi
hatóságnak, valamint a Központi Statisĺikai Hivatalnak. |993. évi LV. tv.lg. $ (1)

A szakmai feladatellátásara vonatkozó legfontosabb jogszabá|yok felsoľolása {tor-
vénýől önkoľmanyzati rendeletig}

- Anyaktinyvi eljáľásról szőIő 2010. évi I. tv. és a végrehajtźlsaĺa kiadott 32l20l4. (v.
19.) KIM rendelet

- egyes rangok és címek megszĹintetéséľől szőIő |947. évi IV. tv.

- a bejegyzett élettaľsi kapcsolatró|' az ezzel összefüggő, valamint az é|ettźrsi viszony
igazolźsźnak megkönnyítéséhez szfüséges egyes töľvények módosításáľó| sző|ő 2009.
évi )oilX. fu.

- a magyar állampolgĺĺľságľól szóló 1993. évi LV. tv. és végrehajtásźra kiadott
|25 / |993 . (IX. 22. ) Kormanyľendelet

- anemzetkozi maganjogról szóló t979. évi 13. wr.

- a btintetőeljáľásban résztvevők, az igazságszo|gá|tatást segítők Védelmi Programjaról
sző|ő200|. évi LXXXV. tv.

- az egészségügyrő| sző|ő 1997. éví CLIV. tv.

- az egészségügyről szóló |997. évi CLN. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendel-
kezései végĺehajtásaľól, valamint a rendkíviili halál esetén követendő eIjérásrő| sző|ő
3 4l |999 . (IX, 24.) BM-EüM-IM együttes rendelet

- aholtnak nyilvánításľól szóló |l|960. (tV.l3.) IM rend.

- azegyes kozjegyzoi nemperes eljárásokľóIszőIő 2008. évi XLV. tv.

:t:
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- a gyeľmekvédelemĺől és a gyámügyiigazgatásról szóló 1997. X)oil. tv.

- aPolgĺĺri Törvénykönyvről sző|ő2013. V. tv.

- aközigazgatźlsi hatósági eljaľás és szolgáltatźs źita|źtnos szabályaiľól szóló 2004. évi.
CXL. tv.

- illetékľől szóló 1990. évi XCIII. tv'

- aközigezgatási hatsági eljĺírasban a személyes költségmentesség megállapításĺĺľól szó-
1ó 1 80/2005.(DĹ9.) Kormányrendelet

- abiztonsági okmanyokľól szóló 8611996. (vI. 14' ) Kormanyrendelet

- az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó ttibbletszolgáItatásért ťrzetendő díjak
méľtékéľől sző|ő l2l20l 1 . (II. 1 2.) Önkoľmán yzati rende|et

3.cb) Hagyatéki ügyintéző:

7.3.3|. a keľĹileti lakosok hagyatéki ügyeinek teljes könĺ intézése, a temetést intézó
személy felhívása nyíIatkozattételľe, hagyatéki leltaľfelvétele, ha az örĺikhagyó
kizarő|ag kiil-Íöldi állampolgáľ volt, a hagyatéki eljĺáľás lefolytatásának
tényéről az á||ampolgaľság szeľinti állam ktilképviseletének éľtesítése, helyszĹ
ni és safe leltlárak felvétele, gyámi vagy gondnoksági leltánalkapcsolatos fela.
datok, ingóságok éľtékelése, biztosítási intézkedések megtétele, éľtékek bíľói
letétbe helyezése, adó-éľtékbizonyítvźnyok megkérése, megĹiresedett, hagya-
tékkal terhelt önkoľmĺínyzati bérlakások és tiröklakások kulcs nyllvźntartásá-
nakvezetése, a megiiresedett bérlakásokról az ĺinkormźnyzati vagyonkezęlő ér-
tesítése, hagyatéki letĺĺľ és mellékletei, valamint ahite|ezői igények kozjegyző
felé való továbbítása

A szakmai feladatellátásĺĺľa vonatkozó legfontosabb jogszabályok felsorolása {ttirvénytől <jn-

kormźny zati ľendeleti g }

- ahagyatéki eljáľásról sző|ő2010. évi XXXVIII. tV

- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljáľásľól szóló
|49 / |997 . (IX. 1 0.) Kormiĺnyrendęlęt

- a gyeľmekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatasköľĺik e||źúásaről, valamint a gyánha-
tóság szewezetéről és illetékességéľől szőIő 33|12006. CXI.23.) Koľmanyrendelet

- aközigazgatási hatósági eljarĺás és szolgáltatás általanos szabályairól szóló 2004. évi.
CXL. tv.

3.cc) Az ngyintéző źita| gyakoľolt hatáskörök (kiadmźnyozás), a hatásköľ gyakorlásĺĺnak
módja:

Azarryakonywezetők kiadmanyozásaaz anyakönyvi eljĺĺľásľól sző|ő20|0. évi I. tv.4.$ -ában,
valamint az anyakonyvezési feladatok ellátásrának részletes szabźlyairől szóló 32120|4. évi

łł
ilr
:)..

.:,

t7



(V.19.) KIM rendelet 4.$(l) bekezđésében foglaltaknak megfelelően t<jrténik.

Az tigyintézők kiadmanyozása, a kiadmiĺnyozás és az alźĺírás rendjéről sző|ő 1012013. (10.21.)

IV. részében foglaltaknak megfelelően tciľténik.

Azigyintézők_ uugy érdemében hozott határozat kivételével - általános, taľtós kiadmányo-
zási j o ggal rendelkezn ek az a|ábbiak szerint :

- e|jźrás megindítása,

- aszakhatósági megkeľesések,

- ahelyszíni szemle kihĺzése, értesítése,

- ahelyszínenjegyzőkĺĺnyvbefoglalthelyszíniideiglenesintézkedések,

- azidézés, az értesítés,

- az első _ általános _ hianypótlási felhívas,

- aközmeghal|gatás kihirdetése,

- akézbesítési vélelem,

- értesítés jogerőre emelkedésről,

- aHivatalon belüli írat-átadás kísérő levelei, adatkérés tekintetében.

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

Ha a településen az anyakönyvi ígazgatási feladatok az anyakonywezető akadá|yońatźsa
vagy az anyakönywezetoĺ feladatokat ellátó személy hianya miatt nem láthatóak eI, a jegyző
kéľelméľe a helyettesítésľől a fovlíľosi és megyei koľmanyhivata| az illetékességi teriiletéhez
tartoző települési önkormanyzatok képviselő-testiilete hivatalainak anyakĺinywezetői közül
töľténő kijelĺiléssel gondoskodik. (az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabá|ya-
iról szóló 32ĺ20|4. (v.19.) KIM rendelet 5. $ (1) bekezdése)

3.b) Építésĺievi ĺľodavezető

3.ba) Az irodavezető szakmai fe|adate||átasáľa vonatkozó legfontosabb jogszabályok
felsorolása {tiiľvényől önkoľmĺĺnyzati rendeletig}
- a közigazgatźsi hatósági eljarás és szolgáltatás á|ta|źnos szabályaiľól szóló 2004.
évi CXL. tv.
- az épített kĺiľnyezet alakításaľól és védelméro| sző|ő 1997. évi LXXVIII tV
- ataľsashĺĺzakrő| szolő 2003.évi C)O(XIII. tv.
- I990.évi XCil. tv az illetékekľől
- t997. évi tĺirvény az ingat|arl-nyilvĺántaľtásľól
- 200l. évi LXIV töľvény a kultuľális örcikség védelméről
- 2010. évi CXXVI. tv. a fővárosi és megyei kormĺínyhivatalokľól, valamint a fővĺáĺo-
si és megyei kormányhivatalok kialakításával és teľületi integrációval ĺjsszefüggő tör-
vénymódosításokľól.
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- 2012. évi CLVII. tv. a teleptilésfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építéstigy-
gyel összefüggő egyes tĺirvények módosításaról

- 253l1997.CxII.20.) Koľm. rendelet oTÉK
- 343|2006.(XII.23.) Korm. ręndelet az épitésugyi és az építésfeltigyeleti hatóságok ki-
jelöléséről és mfüödési feltételeiről (módosítottaa39412012 (xII.20.) Korm. rendelet
- 3|2ĺ20|2.CXI.8.) Koľm. ľendelet az építésügyi és építésfeliigyeleti hatósági e|jará-
sokĺól és ellenőrzésekľől, valamint az épftésngyi hatósági szolgáltatasľól
- 3|3lf0l2.(Xl.8.) Korm. rendelet az Epítésügyi Dokumentációs és Információs
Kozpontľól, valamint az országos Epítésügyi Nyilvlíntaľtásról
- 32fl20I2. CxI.16.) Koľm. rendelet azegyes építésüggyel összefüggő egyes Koľm.
rendeletek módosításáról
- 83l20|2.(Iv.21.) Korm. rendelet aszabá|yozott elektronikus ügyintézésiszolgá|ta-
tasokľól
- 245l2006.(x[.05.) Korm. ľendelet az építésugyi bíľság megállapításanak részletes
szabályairól
- 252|2006.(XII.07.) Koľm. rendelet a településrendezési és az építészeti-muszakjterv-
tanácsokról
- |91l2009.(IX.15.) Korm. rendelet az építoipari kivitelezési tevékenységről
- 393|20|2.(XII.20.) Koľm. ľendelet arégészeti örtikség és a műemléki éľték védel-
mével kapcsolatos szabályokról

- 85l2000.CxI.8.) FVM rendelet a telekalakításról
- 47l|998.CX.15.) Főv. Kgy. rendelet BVKSZ
- 6612007.6II.|2.) önk. rendelet rórÉsz
- 5/20|3.(II.10.) önk. rendelet az építésüggyel összefüggő egyes helyi önkormźnyzati
hatósági elj rĺľások részletes szabéiy airól-
- 5tl201l.(x.19.) önk. ľendelet a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásĺĺľól
és mfüödéséről (módosítja a6120|3.(I.10) önk. rendelet
- A köaiti közlekedésről szóló 1988. évi I. tĺirvény

- A kĺizúti kĺizlekedésľől szóló 1988. évi I. törvény
végľehajtrĺs źxő| sző|ó 3 0/ 1 98 8. (tV.2 l :) MT rendelet

- a helyi k<izutak kezelésének szakmai szabźiyárőIsző|ő 512004.(I.28.) GKM
rendelet

3.bb) Az irodavezető által gyakoľolt hatásk<irök (kiadmźnyozás)' a hatáskör gyakorlá-
srínak módja

A kiadmlínyozás, a kiadmrĺnyozás és az a|áirás rendjéről sző|ő 1012013. (X.21..)
sz. jegyzői utasítás III. részében foglaltaknak megfelelően t<iľténik.

3.bc) Az iľodavezető feladatkörei: általĺános vezetői feladatok

7.1.24. Megállapítás, illetve a jővźhagyás előtt véleményezi azi||etékességi területén a helyi
építési szabá|yzatot és a településľendezési terveket.

7.|.25. A helyi rendelet, a KT és abizottsági előterjesztések előkészitése
7.t.29. külfrldi állampolgaľok ingatlan szerzésével kapcsolatos nyilatkozatok előkészítése
7 .l.30. a szewezeti egységet érintő közbeszerzésben k<izremfüödik és adatot szo|gźitat
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3.bd) A helyettesítés rendje és az eze|<hez tatiloző felelősségi szabályok:

A kiadmányozás, a kiadmányozás és az a|áítás rendjéről szőLo |0/2013. (x..21.)
sz. jegyzői utasítás Iv. 4.) pontjában foglaltaknak megfelelően tĺiľténik.

3.c) Az iieyintézők munkakdrei és az azokhoz tartozó feladat- és hatáskörök
. építésügyi hatósĺígi ugyintéző
- kozútkezelői feladatoknt ellátó ügłintéző
- ügyintéző és ügykezelő

3.ca) szakmai feladatel|átásara vonatkozó legfontosabb jogszabályok felsoľolása {tör-
vénýől önkoľmányzati renđeletig }
- a kozigazgatási hatósági eljáľás és szo|gźt|tatás általanos szabályairól szóló 2004.
évi CXL. tv.
- az épített köľnyezet alakítźLsźLről és védelméľől szóló |997. évi LXXVIII tv
- atársashánal<tólszóló 2003. évi C)oo(III. tv.
- 1990.évi XCilI. tv az illetékelaől
- |997.évi törvény azingat|an-nyilvantaľtásról
- f001. évi LXIV tĺirvény a kultuľális örökség védelméľől
- 2010. évi CXXVI. tv. a fővlíľosi és megyei koľmanyhivatalokról, valamint a fővaro-
si és megyei koľmrĺnyhivatalok kialakításával és terĹileti integrációval ĺisszefiĺggő tör-
vénymódosításokľól.
- 2012. évi CLMI. tv. a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az épitésügy-
gyel összefüggő egyes ttirvények módosításaľól

- 253/|gg7.(XII.20.) Korm. ľendelet oTÉK
- 34312006.(XII.23') Koľm. ręndelet az építésigyí és az építésfelügyeleti hatóságok ki-
jelĺiléséről és múkĺidési feltételeiről (módositottaa394120|2 (xII.20.) Koľm. rendelet
- 3|2l20I2.(xI.8.) Korm. ľendelet az építésugyi és építésfelügyeleti hatósági e|jará-
sokĺól és ellenőrzésekről, valamint az épftésngyi hatósági szolgáltatásról
- 313l20l2.Cxl.8') Koľm. ľendelet az Epftésngyi Dokumentációs és Információs
Központľól, valamint az Otszágos Epítésügyi Nyilvantaľtásról
- 32212012. (XI.16.) Koľm. rendelet az egyes építéstiggyel összefiiggő egyes Korm.
rendeletek módo sításĺĺról
- 83l2012.(Iv.2|.) Koľm. ľendelet a szabá|yozott elektľonikus ügyintézési szo|gźita-
tásokró1
- 245|2006.(XII.05.) Koľm. ľendelet az építésigyi bírság megźi|apítźlsĺĺnak részletes
szabáIyairől'
- 252l2006.(X[.07.) Koľm. ľendelęt a telepĹilésrendezési és az épitészeti-muszaki terv-
tanácsokĺól
- |9|l2009.(Ix.15.) Korm. rendelet azépít(lípan kivitelezési tevékenységről
- 393|20I2{XII.20.) Koľm. ľendelet a régészeti ĺiľökség és a műemléki éľték védel-
mével kapcsolatos szabályokról

- 85l2000'(XI.8.) FVM rendelet a telekalakításról
- 47l|998.CX.15.) Főv. Kgy. rendelet BVKSZ
- 6612007.(X|I.I2.) ĺink. rendelet JOKESZ

;|i
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- 5|20I3.(II.10.) ĺlnk. rende|et az építésüggyel ĺisszefüggő egyes helyi ĺĺnkormányzati
hatósági elj arások részletes szabá|y airőL
- 5|l20I1.(x.l9.) ĺink. rendelet a helyi építészeti-mrĺszaki tervtanács létrehozětsźtrőI
és mfüĺjdéséről (módosítja a6120|3.(il.l0) önk. rendelet

akľjzűúkezelői feladatokat ĺs ellátó üryintéző feladatellátásara vonatkozó legfonto-
sabbjogszabályok :

. A közúti közlekedésről szőIő 1988. évi I. törvény
- A közúti közlekeđésrő| sző|ő 1988. évi I' tĺirvény

végrehajtásźrő| sző|ő 30/1988. (tV.21:) MT ľendelet
- a helyi kĺlzutak kezelésének szakmai szabá|yérőI szőIő

5 /2004.(1.28.) GKM rendelet

3.cb) Az tigyintéző által gyakoľolt hatáskörtik (kiadmźnyozás)' a hataskĺĺľ gyakoľlásá-
nak módja

A kiadmányozás, a kiadmányozás és az a|źńrás rendjéről szóló I0l20l3.
Cx.21..) sz. jegyzői utasítas IV. részében foglaltaknak megfelelően töľténik.

Az tigyintézők _ u lj;gy éľdemében hozott hatźlrozat kivételével _ általános ki-
adményozási joggal ľendelkeznek az a|źhbiak szerint:
- eljárás megindítasa,
- szakhatóságimegkeresések,
- helyszíni szemle kitÍĺzése, értesítése,
. a helyszínen jegyzőkönyvbe foglalt helyszíni ideiglenes intézkedések,
- ídézés, éľtesítés,
- az első _ általanos - hianypótlási felhívás,
- akézbesítési vélelem
- éľtesítésjogerőreemelkedésről,
- a Hivatalon belüli irat-źfiadás kísérő levelei, adatkérés tekintetében.

Két tigyintézo egyittesen jogosu|t a|élimi: ahatźlrozatok, végzések és tervek jogerős zá-
rudékźt, kivéve a j ogoľvoslattal megtĺĺmadott dĺjntéseket.

3 .cc) Az íigyintéző feladatkörei :

Első fokú építésügyi hatósági jogkörök gyakorlása, illeték megźůIapítása. Első fokú
általĺános építésiigyi hatóságként jźr e|,dĺintéseit az ÉľoR tfijźnhozzameg:

7.|.l. építési engedélyezési,
7.I.2. összevont engedélyezési
7.|.3. fennmaradási engedélyezési
7 .|.4. haszná|atbavételi enged é|yezési
7.l.5. bontási engedélyezési
7 .|.6. engedély hatályĺĺnak meghosszabbítasa iránti engedélyezési
7.|.7. jogutódlás tudomásulvételi
7 .I.8. haszná|atbavételi tudomásulvételi
7.|.9. országos építési kĺivetelményektől való eltérés engedélyezési
7.I.rc. kötelezési
7.|.||. végľehajtási
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7.I.I2. szakhatósági,
7.|.|3. veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi

eljarásokban,
7.I.|4. jogszabá|yokban meghatáľozott esetben és módon építésügyi hatósági szolgáltatást

nyujt.
7 . 1 . 1 5 . j ogs zabźůyban meghatěrozott esetekben tény, źilrapot' egyéb adat igazo|ása célj ából

a.) atervezés elősegítése érdekében vagy'
b.)az ingatlan adataiban bekĺivetkezett változásnak az irĺgatlan nyilvántartásba történő
átvezetéséhezhelyszíruszemlealapjźnhatóságibizonyíťvźnytállítki.

'Ąz építésüg,li és építéýlligłeleti hatósági eljárásoĺcról és ellenőrzéselĺről, valamint az épí-
tésügĺli hatósági szolgóltatásról,,sző|ő 3t2l20|2.Q{.l.8.) Koľm. ľendelet a|apjźn

Első fokú építésiigyi hatóságként _ az engedéIyezési eljáľással összefüggésben - jogosult az
építési tevékenység jogszeríiségének ellenőrzésére'
7.I.I6.Eĺgeďélyezési tigyekkel összefüggo e||enoruési és kötelezési e|jáĺások, az építési

munka végzésének helyszíni ellenőrzése' hatósági ellenőrzések folytatása

7.I.|7.Engedélýől eltérően épített építmény fennmaľadásanak engedélyezésekor építési

bírságot szab ki

7.l.18. jogszabĺĺĺyban meghatiĺrozott esetekben és módon elrenđelheti a telek bekerítését, to-

v ábbá az engedé|y nélküli építményhaszná|at megszĹintetését

7.|.I9. El kell rendelnie: jogszerűtlen vagy szakszenitlen építési tevékenység esetében az

építési tevékenységvégzésének megsziintetését, vagy a20|3.januaľ l-je előtt indult,

folyamatban lévő eljarások esetén a jogerős és végľehajtható építési engedélynek és a

hozzźúartozó, jóvahagyott engedélyezési terveknek megfelelő állapot kialakítását.

7.I.20.a2}|3.januar 1-je előtt indult, folyamatban |évő e|jźrások esetén szabályossátéte|i
kĺitelezettség nem teljesítése esetén haladéktalanul intézkedik a bontasról.

7.I.2I. A végrehajtható kötelezettséget - annak nem teljesítése miatt a kötelezett terhére ha-

tósági úton, a felmeľiilő költségeket megelőlegezve - maga végeztetheti el, a kĺiltsé-
gek eĘéig, azok megtérítéséig az énntett ingatlanra jelzálogjogot jegyeztethetbe az

ingatlan-nyilvrántaľtásba. A munkálatok tiĺrésére kötelezheti azt, aki akađá|yozza az

elrendelt munkálatok e|v égzését.

7.|.L2.Intézkedik a jogerős, és végrehajtható kötelezettségek teljesítés elmaradása esetén a

Ket, ÉTv és a|9312009. (IX.15.) Koľm. rendelet szerinti végrehajtásľa,

,lz építésügłi és építésfelĺigłeleti hatósógi eljárásolĺról és ellenőrzéselĺről, valamint az épí-

tésügli hatósági szolgóltatásról,,szőIő 31212012.6I.8.) Koľm. rendelet a|apján

7.I.23.Megá||apítás, illetve a jővźlhagyás előtt véleményezi azi|Ietékességi területén a helyi

építési szabźt|yzatot és a településrendezési terveket.

7.l,24. A helyi rendelet, a KT és abizottsági előteľjesztések előkészítése

Egyéb hatósági feladatok:

7.I.25.Yezetí a jogszabźĺlyban meghatźrozott építésügyi hatósági nyilvĺĺntaľtásokat (kivéve

a település rendezési nyilvantaľtást)

,,Az Építésügyi Dokumentaciós és Információs Kĺizpontľól, valamint az otszźtgos
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Epítésiigyi Nyilvantartásról'' sző|ő 3|3l20|2.(XI.8.) Korm. rendelet a|apjáĺ
7.I.26. Építésügyi szakhatóságként műkĺ'dik kozrę más hatóságok engedélyezésiügyeiben.

,,Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljríľásokľól és ellenőrzésekĺől, valamint
az építésügyi hatósági szolgá|tatétsró1''szóló 3|2l2012.(XI.8.) Koľm. ľendelet a|apjźn

7.I.27 . a zeĺés táncos rendezvények mfüödésének biztonságosabbá tételéről szóló kormány-
rendelet szerint általĺĺnos építéstigyi szakhatósági eljrĺľást folytat.

,,a zenés táncos rendezvények működésének biztonságosabbá téte|érő|" szóló
2312011. (III.8) Koľm. rendelet aIapjźn

7.|.3I. jegyzől hatlísk<irben jar el a telekalakítĺísi, engedéIyezési eljĺáľás esetén
7.|.32. utcanéwáltozások, hźlzszámrenđezés, címigazolásjegyzői hatĺĺskĺjrben
7 .| .33 . kozíftkęze|ői dĺintések kiadása
7 .l .3 4. munkakezđ ési hozzájétralás kiadása

3.cd) A helyettesítés rendje és az eze|úleztartoző felelősségi szabályok

4. A szervezetĺ egvség szeľvezeti ábľáia (grafikus)

5. Az ütvosztály munkaľendie (a Hivata| dolgozóĺnak áItalános munkaľendje
szerint):

hétfőn 0800_ 1800 óráig
kedden 0800- 1600 őtáig
szerdźn 0800_ 1630 őráig
csiitöľtökön 0800 _ 1600 őráig
pénteken 0800- |330 őráig

A ledolgozott munkaidő nyilvlíntartása és ellenőľzése céljából az ügyosztá|y je|en|éti naplót
vezet. A jelenléti naplóban fel kell ttintetĺri a munkába állás és a munkábó| tźtvozés pontos
idejét. A jelenléti napló vezetéséértazigyosztá|yvezető által megbízol1személy felelős.
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Az ugyosńá|y đo|gozói a Hivatal épületében a munkaidőn túl az ugyosztá|yvezeto engedé-
lyével, hétvégén _ előzętes íľásbeli bejelentés mellett _ a jegyző engedélyével tartózkodhat-
nak.

A munkahelyétől önhibájan kíviil távol taľtózkodó dolgozó akađá|yoztatásanak tényéľől hala-
déktalanulkĺitelesazigyosztźllyvezetőtéľtesíteni.

A betegségről szóIó oľvosi igazo|źľ;t a dolgozó munkĺíba állása clső napjón ktitclcs a szcmóly-
zetívezetőnek átadni. Az átaďźs előtt az utolsó munkába töltdtt nap időpontjźt azigyosztá|y.
vezetőnek atźtppéĺues lapon le kell igazo|nia.

6.Az üqvosztálv üqvfélfoqadási rend i e

Az igyosztály tigyfélfogadás rendje megegyezik a Polgĺáľmesteľi Hivatal általános tigyfélfo-
gadási rendjével.

Ügyfelfogadás helye: 1082 Budapest Baross utca63-67

Soľon kívÍili tigyfélfogadás ľendje: Az Anyakĺinyvi koda születés- és haláleset bejelentése
esetén, munkaidőben) azáltalanos tigyfelfogadási renđen kívül is fogad ügyfeleket.

7.Éľtekezletek rendie:
- az igyosztáLyvezetői éľtekezlet napján
- részvevők: irodavezetők
-jegyzőkönyv:

8.Külső kancsolattaľtás:

Az igyosztá|y ďo|gozóit az állampolgaľo|d<a|, az cinkormĺínyzati és más ktilső szervekkel,
intézményekkel és gazđasági taľsaságokkal való kapcsolattaľtlásban a kulfuľált, hatékony,
gyoľs ügyintézésľe való törekvés, valamint a segítő szźndékkell, hogy jellemezze.

A hivatali dolgozók kĺilső kapcsolattaľtásĺának körét és rendjét _ ideéľtve a képviselő-
testiilettel, abizotĺságokkal való kapcsolattaľtást is _ a jegyző á||apítja meg és az igyosztźůy
tigyrendj ében, illetve a munkakciri leírásokb an szabźiyozza.

Az iigyosztá|yvezető feladatkörében eljárva közvetlen kapcsolatban á||hat az tinkoľmányzat
intéznényeive|', gazdasági trĺrsaságaiva|. Ennek során jogszabályban, ĺinkoľmźnyzati hataro-
zatban,munkáltatói döntésben meghatározott adatszolgáItatźstkéľhet és adhat.

A jegyző törvényességi e|Ieĺ&zési jogkörében eljáľó dolgozó jóváhagyott ellenőrzési prog-
ľam vagy eseti megbízás a|apjźnjogosult ellenőrzést végezll/..

Az eL|enőrzésre jogosult feliigyeleti és kiilső szervekkel, a jegyzo és a polglíľmesteľ taľtja a
kapcsolatot, illetve esetenként dĺint a kapcsolattartó személyéről.

9. Záró ľendelkezések

Jelen iigyrend a Budapest Fővráľos VIII. keľiilet Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-
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testülete á|tal I3|l2014. (VI.11.) számú hattttozattal elfogadott, a Budapest Főváros VIII. ke-
rület Józsefuarosi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának I. számil
ftiggeléke.

A szervezeti egység akn;oilízálrt Ĺigyrendjét az abban. szfüségessé vźit vá|tonatźst követő 60
napon beltil csatolni köteles a fiiggelékhez.

Jelen ügyrend a jőváhagyását kĺĺvető napon lép hatályba, és a szewezeti egységnek illetve
j o gelő dj einek korább i ügyrendj e hatźůy źú veszti.

Budapest,2015.

ĺJgyosztźiyvezető

A Hatósági Ügyosxály ügyrendjét jóvĺĺhagyom:

Danada-Rimán Edina
jegyzó
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Polgármesteri Hivątąĺ SZMSZ-ének ]. sz. figgeléke

BUDAPEST FovÁRos VIII. KERÜLET
ĺózsBľvÁRoSI PoLGÁRMEsTERI HIvATAL

HUMÁNs ZoLG 
^LTATÁsI 

ÜcyoszľÁr,y

tigyrendje

2015.

Készítettez dľ. Bojsza Krisztina, Kĺncses lbolya, Hegedűsné Kĺs Annamária



1.a) Szervezeti egység megnevezése:

Budapest Fővráľos VIII. kerĺilet Józsefuĺĺrosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgá|tatési
Ügyosaály

1.b) A szeruezeti egység címadatai:

Mrĺkĺjdési helye: 1082 Budapest, Baross u. 63'67.

Levélcíme: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67. vagy l43| Budapest, Pf.: 160.
Humánszo\gá|tntasiÜgyosztály telefon: 459-2l92,faxszźlm: 459-2|38
email cím: oktatas @jozsefvaros.hu
Humáĺkapcsolati Iroda telefon: 459-fI92, fax szám: 459-2|38
email cím: oktatas@jozsefuaros.hu
Családtámogatási Iroda telefonszám:333-5743,459-2277, fax:3|4-14|6
e-mail cím: szocialis@jozsefuaros.hu
telephely cím: 1082 Budapest, Baross u. 66-68.

1.c) A szeľvezeti ewség I

A Humlĺnszolgźńtatási Ügyosztály nem cinálló jogi személy.

2. A szeľvezetĺ eeység általános feladat. és hatásktiľe:

Az aďott szakźęazathoztartoző több irodát összefogó szewezeti egység, melynek irĺányítója és

vezetóje az igyosztáIyvezetó, A Családtámogatási Iľoda ellátja az eseti- és rendszeres tĺĺmo-
gatásokkal, segé|yezéssel kapcsolatos feladatokat, a Humlínkapcsolati Iľoda ellátja a tantigy-
igazgatási, intézményfelügyeleti, egészségtigyi, kulturális feladatokat. Az tigyosztály előké-
szíti a szakterületéhez kapcsolódó képviselő-testiileti, bizottsági e|őteqesztéseket és végľehajt-
ja a szakerĹiletét érintő képviselő-testĺileti, bizottsági dĺintéseket.

3. A Humánszoleáltatási tjwosztály eneedélvezett létszáma tevékenvséeek szeľinti bon.
tásban. az azokhoz taľtozó feladat. és hatáskiiľtikkel

Humánszotgáltatási Ügyosztály tagoződásaz
ĺjlgyosztá|yvezeto
ld;gyintéző

A Humánkapcsolati Iľoda tagoződásaz
irodavezető
ngyintéző

A Családtámogatási lroda tagoződäsaz
iľođavezető
ld;gyintéző
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Az ugyosńá|y \étszámát a polgtlrmesteľ és a jegyzo á||apitja meg, az ügyosztály |étszźĺmát
megemelhetik, csökkenthetik, irodán belül átcsoportosíthatj fü .

3 .a) Az ĺj;gy osztźůW ezető

3.aa) Az ügyoszüílyvezető szakmai feladatellźúźlsćlra vonatkozó legfontosabb jogsza-
bályok felsorolása

Törvények:
- Magyaroľszág helyi önkormányzatairőI sző|ő 20| 1. évi CL)O(XIX. toľvény (Mĺitv.)
- akozszolgálati tisztviselőkről szóló 201l. évi CXCD(.'tciľvény (Kttv.)
- azá||arnház1artásról szóló 201t. évi CXCV. törvény (Aht.)
- a szociális igazgatásről és szociális ellátasokról szóló 1993. évi III. ttirvény (Szt.)
. az egészségügyről szóló |997. évi CLN. törvény,
- a Magyar Koztźrsasźlg k<ĺltségvetéséről szóló tĺjrvény targyévben,
- a közbeszerzések'ről szóló 20l1l. évi CMII. törvény (Kbt.)
. akozigazgatási hatósági eljaľás és szolgáltatás źt|talźtĺos szabályairól szóló 2004. évi

CXL. töľvény (Ket.)
- a gyennekek véđelméľől és a gyĺĺmĹigyí igazgatásról szóló 1997. évi xxX. törvény

(Gyvt.)
- az európai uniós csatlakozassal összefiiggő egyes törvénymódosításokról, töľvényi

rendelkezések hatĺílyon kívül helyezéséről, valamint egyes töľvényi rendelkezések
megállapítas źtrő| szőtő 2004. évi XXIX. tĺirvény 14 1 - 143 . $

- anemzeti köznevelésľől szőLő f0| l.évi CXC tĺirvény

Koľmányrendeletek:
- az á||amháńzrtásrći szóló törvény végrehajtásátrő| sző|ő 36812011. (xII. 31.) Koľm.

ręndelet (Á*.)

onkoľman y zati rcĺdeletek :

. Budapest Józsefu aĺos onkoľm źny zatźnak a J őzsefv átosban adomźny ozható kittinteté-
sekről szóló 1112006. (III.10.) sz. ĺik. rendelet

- ahtziorvosi körzetekről szóló 2512002. (VI.21.) sz. ök. ľendelet
- a Józsefuaľosban működő onszewezódő k<iztisségek, továbbá muvészek és sportolók

páiy źnati tĺĺmogatasáról szóló 22l 2011 . (rV. 1 2.) sz. ĺjk. rendelet
- Józsefuaros kártyáról szóló 64120|l. (XI.07.) sz. ok. ľendelet
- az önkormźnyzatközmíĺvelődési feladatairól szóló 8Il20I1. (XII.22.) sz. ök. rendelet
- a Józsefuaľosi Difüösztöndíjľól szőIő 3512007. (VI.04.) sz. ĺik. rendelet
- Budapest Főviĺľos VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testĹiletének a

pénzbeLi és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyujtó szociális és

gyermekjóléti ellátások helyi szabźtlyairől szóló ...,.l20I5. (......) önkormányzatírcn-
delete

- Budapest Józsefulĺľosi Önkoľmźnyzatźnak az ĺinkormźnyzat targyévi és átmeneti gu-
dálkodásaľól és költségvetéséről szóló <jnkormźnyzati rendeletei

3.ab) Az ügyosztályvezeto áItaI gyakorolt hatásktirok (kiadmĺĺnyozás)' a hatásköľ gya-

korlásának módja
A kiadmányozás és az a|źtítás rendjéről sző|ő hatá|yos jegyzoi utasítas szerinti hatás-
kĺirľel rendelkezik.
A kiadmĺĺnyozás rendjéről szőLő hatá|yos polgrírmesteri utasítasban foglaltak szerinti
hatáskörrel ľendelkezik.



A kötelezettség-vállalással, ata|vényozással' eLlenjegyzéssel, érvényesítéssel, teljesí-
tésigazolással kapcsolatos eljĺĺľási rendről szőIő hatáIyos polgáľmesteri-jegyzői egyĹit-
tes utasítás szerint gyakorolja a polgármester és a jegyzi3 által meghatározottkö,ľben a
kiadmányozási, utalviáĺry ozási, telj esítésigazolási j ogot.

3 .ac) Az ügyosztályvezető feladatkĺirei

az ugyosńáIy irźnyítója és vezetĺ|ieként szęrvezi és ellenőrzi az ügyosztáIy munkáját,
koordinációs tevékenysége és felügyeleti jogköre van a Humánkapcsolati Iľoda és a
Családtámogatasi Iroda tekintetében,
ellátjaazigyosztźůy dolgozói tekintetébena jegyzó tita| źttrvhźľ;ott munkáltatói jogokat,
gondoskodik az áItala vezetett ügyosztíly tevékenységére vonatkozó kĺiltségvetés-
terv ezetének elkészítéséľő l, b etaľtatásáró 1,

felĹigye l i az ljlgy o sztál y i ktatás i és tr attźr o zási tevékenysé gét,
köteles az egységes polgármesteľi hivatal munkáját elősegítő szervezeti egységek kĺizöt-
ti folyamatos tájékoztatásra, aszabéiyozott hivatalon belüli és külső kapcsolatüaľtásra,
folyamatos e|emző munkát végez, melynek alapján váItonaűtst kezdeményez az irodát
éľintő feladatok vonatkozásában a hatékonyabb, eredményesebb, gazdaságosabb, racio-
nálisabb feladatellátas éľdekében,
az ugyosŻtály feladatait éľintő ügyben ügyfélfogadást taľt,
figyelemmel kíséľi az ugyosztźiy ügyfélszolgźůati tevékenységét,
a Minőségiranyítási Rendszeľdokumentáció részét képező eljĺĺľásokban foglaltak alap-
jan biĺosítj a a szervezeti egységét érintő szakmai feladatok e||átástÍ,
a Polgármesteń Hivatal mindenkori hatályos Szeľvezeti és Mfüödési Szabá|yzata, va-
lamint a belső noľmĺĺk a|apjan ellttja a szęwezeti egységét érintő vezetői és irĺányítói fe-
ladatokat,
a hatalyos belső noľmában foglaltak alapjrán gyakoľolja a kiadmanyozás,valarlint a kö-
telezettségvállalassal, uta|vźnyozással, ellenjegyzéssel, teljesítésigazolással kapcsolatos
jogkĺiľét,
Mfüödteti az ugyosztá|y tekintetében a Minőségirĺĺnyítási Rendszeľt,
aszervezeti egységei részére feladataik e||źńásźůloz szakmai segítséget nyújt,
szakteľületét érintően gondoskodik a képviselő-testületi/bizottsźryi eloteqesztések elké-
szítéséről, a képviselő-testtileti/bizottsźryi döntések végľehajtĺĺsĺĺról,
résztvesz a képviselő-testiilet és az illetékes bizottságok ülésein;
egyeztetéseken, ľendezvényeken képviseli a Humánszolgáltatási Ügyosztályt.

3.ad) A helyettesítés rendje és az eze|<hęztartoző felelősségi szabályok
Az ugyosztá|yvezetőnek nincs általĺĺnos helyettese, az ugyosztźiyvezetót a Családtámogatási
Irodával kapcsolatos feladatköľét tekintve a Családtámogatási Iroda vezetője, a Humlánkap-
csolati Irodával kapcsolatos feladatkcjrét tekintve a Humánkapcsolati lroda vezetője helyette-
síti.

3.b) Az irodavezetők (személyenkénti bontĺĺsban)

1. A Családtámogatásĺ Iľoda iľodavezető

3.ba) Az irodavezető szakłnai fe|adatel|źúźlsaľa vonatkozó legfontosabb jogszabályok fel.
sorolĺĺsa

ä;

4



Töľvények:
- Magyarországhelyi ĺinkoľmźnyzataíről szőIő2011. évi CLXXXIX' tĺjrvény (Mĺitv.)
- azá|Ianháńartásról szóló 2O1I. évi CXCV. törvény ('łl't.)
- aszociá|is igazgatásról és szociális ellátasokĺól szóló 1993. évi III. torvény (Szt.)
- a hadigondozásról szől'ő 1994. évi XLV. törvény (Hadigond.tv.)
- akozigazgatźsíhatósági eljaľás és szolgáltatás általános szabáIyairől szóló 2004. évi CXL.

tĺirvény (Ket.)
- a kö'zszoIgáIatí tisztviselőkľől szóló 2011. évi CXCX. tcirvćny (Kttv.)
- a gyelmekek védelméľől és a gyámtigyí igazgatásról szóló |997. évi )ooil. t<iľvény

(Gyvt.)
- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek e|Iźúasźtrő| sző|ő I99|. évi IV. ttirvény

(Flt.)
- a közfog|a|koztatásról és a közfogla|koztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények

módosításaľól szóló 20I|. évi CVI. t<irvény
. a Magyaľ Köáarsaság ktlltségvetéséről szóló tĺirvény tírgyévben,
- a családok támogatásĺĺľól szóló 1998. évi L)oo(IV. tĺĺľvény (Csttv.)
- a villamos energiaľól szóló 2007. évi LXXXVI t<irvény (Vet.)
. aťo|dgázellátásrólszóló 2008. évi XL. ttirvény (Get.)
- a közbeszerzéselĺľől szóló 20|I. évi CVil. tĺiľvény (Kbt.)
- akozérdekű iinkéntes tevékenységľől szóló 2005. évi LX)O(VIII. tĺirvény,
- az egyes gazdasági és pénztigyi targyu törvények megalkotásáľól, illetve módosításaról

szőIő2010. évi XC. törvény,
- azegyszenĺsítętt fogla|koztatźlsról szóló 2010. LXXV. tÓrvény,
- a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól, és egyes ttĺrvények módosításáľól

sző|ő 2011. CXCI. törvény,
- a táľsadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakľól, valamint e szo|gá|ta-

tások fedezetéľől sző|ő 1997. évi LX)o(. törvény,
- abíľósági végľehajtásról szőlő 1994. évi LIII. törvény (74. $)

Koľmányľendeletek:
- apélubeli és teľmészetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításĺának, valamint

folyósítasanak részletes szabáIyakől szóló 6312006. (III.27.) Koľm. rendelet (Szľvhĺ.)
- az egyes pénzbeli szociális ellátasok elszámolásénak szabźiyairő| szőIő 6212006. (II|.27.)

Korm. rendelet
- a gylĺĺnhatóságokľól, valamint a gyermekvédelmi és gyámtigyi eljaľásokľól szóló

I49lI997. (IX.10.) Koľm. rendelet' (Gyer.)
- a gyeľmekvédelmi és a gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáľól, valamint a gyźmhatő-

ságszenĺezetéről és illetékességéľől szőlrő 33112006. CXII.23.) Koľm. rendelet,
- a villamos eneľgiiíról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehaj-

tásarő| sző|ó 27312007' CX.19.) Korm. rendelet (Vet vhľ)
- a ťo|dgźzellátásról szóló 2008. évi XL. tĺirvény ľendelkezéseinek végrehajtasźrő| sző|ő

I9l2009. (I.30.) Korm. rendelet (Get vhľ)'
- aközfotgalmú szemé|yszá||itásiúazási kedvezményekről szóló 8512007. (Iv.25.) Koľm.

rendelet,
- arlemzeti köznevelésről szóló t<irvény végrehajtásźrő| szć./rő 2291201'2. (VIII. 28.) Koľm.

ľendelet,
- az |945 és 1963 kĺizĺitt tĺirvényséľtő módon elítéltek, az I956-os foĺľadalommal és szabad-

ságharccal összefliggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugđíjcsökkenés megsztintetésé-

ről, tovább á az egyes személyes szabadságot kor|átoző intézkedések hatá|ya alatt á||t sze-



mélyek tĺĺľsadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséľől szőIő 93/1990.
(IX.2l.) Koľm. rendelet

- az országos Statisztikai Adatgytĺjtési Program adatgyujtéseiről és ađatáNéte|eiről szóló
288/2009. CXII. 15.) Korm. rendelet,

- a táľsadalombiztosítási nyugellátásról szőIő |997. évi LXXXI. törvény végrehajtrĺsáľól
szóló l68/1997. 6.6.) Koľm. renđelet.
a Foglalkoztatasi és Közfoglalkortaási adatbázisről szóló 16912011. (VIJI.Z4.) Koľm. ren-
delet

- 392120|3. (XI. 12.) Korm. ľendelet a szociális és gyermekvédelmi ellátasok országos nyil-
vantaľtasaról

Miniszteri rendeletek:
- a Staľt-szétmlźwal, kincstaĺi letéti Start-szźtmlźpa| rendelkező gyeľmekek magasabb ĺisz-

szegű állami támogatasra való jogosultságanak ígazo|ásáről szóló Il2008. PM ľendelet,
- A települési ĺinkoľmźnyzatoktészére szociális nyáľi gyeľmekétkezetés céljából nyújtott

támogatás igénylésének, folyósítĺsának és elsziímolásának részletes szabáIyaíttarta|ma-
zó adott évre vonatkoző ágazati miniszteri ľendelet

Onkorman y zati r endeletek :

- Budapest Fővĺĺľos VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testületének
apéĺubeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyujtó szociális és
gyermekjóléti ellátások helyi szabźiyairől szóló ...../2015. (.......) önkormĺĺnyzati
rendelete

- Budapest Józsefuaľosi Önkormźnyzatźnak az önkormźnyzattargyévi és átmeneti gu-
dálkodásaľól és költségvetéséről szóló önkormźnyzatí rendeletei

3.bb) Azirodavezető által gyakorolt hatáskĺirök (kiadmźnyozás), a hatáskör gyakorlźr
sĺĺnak módja
A kiadmányozás és az a|áitźs rendjéről sző|ő hatźl|yos jegyzői utasítás szeľinti hatís-
könel ľendelkezik.
A kiadmányozźts rendjéről sző|ő hatáIyos polgáľmesteri utasításban foglaltak szerinti
hatáskörrel ľendelkezik.
A kötelezettség-vállalássď, utalviínyozássa|, ellenjegyzéssel, éľvényesítéssel, teljesí-
tésigazolással kapcsolatos eljĺáĺlĺsi rendről szőIő hatá|yos polgármesteri-jegyzői együt-
tes utasítás szerint gyakorolja a polgármester és a jegyző által meghatéttozott kĺirben a
kiadmanyo zé.si, uta|v źtny ozési, telj esítésigazolási j ogot.

3.bc) Az iľodavezető feladatkörei

- a Polglíľmesteri Hivatal Szervezeti és Mfüĺ'désí Szabźiyzat mellékletében a CsaIádtá-
mogatasi Iľoda tevékenységét meghatétrozó feladatok tekintetében gondoskodik az iroda
szakszenĺ és jogszenĺ műkĺidéséről, a feladat- és hatáskĺii jegyzékben meghatĺáľozottfe-
ladatok végľehaj tásĺáľól.

- Az első foku szociális és gyeľmekvédelmi hatósági jogkcirtiket gyakoľolją hatóságként
jar el.

- Elkészíti a Családtámogatási Iľoda tevékenységére vonatkozó k<iltségvetést, ellenőrzi
annak betaľtását, elkészíti a költségvetési beszámolókat.

- Felügyeli és ellenőrzi a Családtĺĺmogatasi Iroda iktatási és irattźnozási tevékenységét,
havonta ellenőrzi a hátra|ék listát.
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- Előkészíti a feladatköréhez tartoző bizottsági és képviselő-testületi előterjesztéseket,
írásos anyagokat, gondoskodik a hatĺĺrozatok végrehajtásźrő|, aIejźlrthatáridejtĺ hatáľo-
zatok ől szóló j elentéseket elkészíti.

- Részt veszatestĺileti és bizottsági iiléseken, és egyéb szakmai éľtekezleteken.
- Gondoskodik avezetése a\att áIIő irodlín a megfelelő munkavégzésről, ľendszeresen el-

|en&zi azt, a jegyző źita| źúruházott egyéb munkáltatói jogokat gyakorolja (szabadságo-

lási ütemterv), javaslatot tesz egyes szemé|yzeti ügyekben (alka|mazás, juta|mazás,

munkaéľtékelés, fegyelmi stb.).
- Az ügyintézők egyenlő teherviselését feltigyeli, a feladatokat ezen elv mentén szétoszt-

ja, gondoskodik a kapcsolódó munkakĺiľi leírások naprakész á|IapotźtrőI, évente megha-
tźrozza akonisztlłiselők teljesítményértékelési célkifíĺzéseit és az iigyosztályvezető ré-
szére előké szíti az egyénenkénti teljesítményéľtékeléseket,

- Köteles az egységes polgáľmesteľi hivatal munkáját elősegítő szervezeti egységek kö-
zötti folyamatos tĺĺjékoztatásra, a szabá|yozott hivatalon beliili és külső kapcsolattaľtás-
Íä,

- Az iroda feladatait éľintő egyedi ügyekben egyeztetett időpontban felfogadást tart.

- Jegyzoi egyedi utasítas alapjan előkészíti és kooľdiná|ja az irodát érintő pá|yźzatokat és
azok teljesítését ellenőrzi.

- Az źllarrigazgatási és <inkoľmanyzatihatősági döntések kiadmanyozźsa e|ott el|enőrzi a
dĺintés megalapoz ottsĘźú, az eljáĺás töľvényességet.

- Az tinkormányzat tisztségviselői, hivata|vezętői, tigyosztźllyvezető felé beérkezett |a-

kossági beadványokkal, panaszokkal kapcsolatban e||enőtzi a szfüséges intézkedések
megtételét, ellenőrzi a vá|aszLeveleket.

- Elősegíti a Minőségiranyítási Rendszer mfüĺidését.
- Képviselő-testiileti döntés a|apjźn:

EU élelmiszeľsegély koordinációja

- páIyazatok előkészítése és megvalósítása

- A szervezeti egységet érintő beszerzésekben töľténő közremfüĺjdés
- Külön jogszabályok alapjan meghatźtozott kötelező jellegiĺ települési önkoľmlĺnyzati fe-

ladatellátásľa vonatkozóan szerződések megktitésére javaslattéte|, az ezekĺe vonatkozó
előterjesztések ĺisszeállítása dĺintéshozatal céljából, végľehajtás.

- Ahatá|yos belső normában foglaltak a|apjźn gyakorolja a kiadmányozás'va|arrlint a kö-
telezettségvállalással, uta|vźnyozással, ellenjegyzéssel, teljesítésigazolással kapcsolatos
jogkĺirét.

3.bd) A helyettesítés rendje és az ezeh'hęztartoző felelősségi szabályok

Az irodavezetőt az źúta|a kijelĺilt ugyintéző helyettesíti, a 3.bb) pontban felsoľolt hatáskörök
tekintetében az ügyosztźt|yvezető helyettesíti. A Családtlĺmogatási Iroda vezetoje az ügyosz-
tźůyvezetőt helyettesíti a Családtámogatási Iľodával kapcsolatos feladatai tekintetében.

2. A Humánkapcsolati lľoda irodavezető

3.be) Az fuodavezetó szakmai feladatellátásiĺra vonatkozó legfontosabb jogszabályok
felsorolása

Törvények:
- Magyaroľszág helyi önkoľmanyzatakő|szőIő2011. évi CL)O(XIX. tĺirvény (Mötv.)
- aneÍnzeti köznevelésről szóló CXC. töľvény (Nkt.)


