
megbontásban félévenk éĺt zár ási ĺj sszesítő készítése, :
o |3l199|.(V.21.) PM rendelet a települési önkoľmtnyzat hatáskörébe tartoző adók, és

adók módjara behajtandő koztartozások nyilvántartásźrő|, kezeléséről, elszámolásaról
l4 .$,

o Azál|amháztartiís szĺĺmviteléről szóló 412013. (I.11.) Korm. rendelet

6.3.28. ztrási feladatok: havonkénti zźrlati ĺisszesítő, negyedévenként információs
j elentés,felévenként eredmény-kimutatas készítése, :

o l3l|99|.(v.21.) PM rendelet a telepiilési önkormźnyzat hatáskĺirébe tartoző adók, és

adók módjara behajtandó köztartozások nyilvántaľtásaról' kezeléséről, elszrímolásaról
14.$,

o Azá]'|arr'háztartás számviteléről szóló 4l20l3. (I.l l.) Korm. rendelet

6.3.29. a lrĺ.Á.r. ilta|kértlistĺk hatáľidőben töľténő továbbítása
C Azá||anháZtartás számviteléről szóló 412013. (I.1l.) Koľm. rendelet

6.3.30. kiadási napló vezetése,
o A számvitelrőlszóló 2000. évi C. törvény,
o Az adőzźs rendjéről szőIő f003. évi XCII. t<irvény 44. $

6.3 .3 I . kivonatok, bizonylatok órzése, selejtezése
6.3.32.tu1fizetésekutalásaamegfelelőszttm|árahatáĺozatalapjźn

o Az adőzás ľendjéről szőIő 2003. évi XCII. törvény 43. $

6.3 . |7 . ađőigazolások kiadása (szerencsej áték en ged é|yhez, ingatlan v ásźnláshoz,
p á|y źuatoLúloz' |akźsv ásáľláshoz, stb. )

o Azadózás ľendjéľől szől'ő2003. évi XCII. törvény Aľt.85/A.$'
o A szeľencsejátékszervezéséľől szóló 1991. évi )o(xN. tĺiľvény 2.$ b) és d)'
o A fiatalkoruak dohanyzásának visszaszontásźről és a dohanytermékek kiskereskedel-

méről sző|ő 2012. évi CX)C(IV. tĺiľvény 13. $ (5) bek. a)

6.3.18. ađőigazolźts kiadĺása bírósági eljárás személyes k<iltségmentesség, illetvę ille-
ték-feljegyzési jog eĺgedé|yezése iľínti kérelemhez,

o A költségmentesség engeđéIyezésének alapjául szolgáIő köľtilmények igazolásaľól
2lI968.(I.f4.) IM. ľendelet 1. sz. melléklet

6.3.38. egyęs adónemek megszíĺnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
kampĺĺnyfeladatok elvégzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni
végrehaj tasi feladatok ellátása

6.3 .3 9 . iigyfelfo gadás

3.c.l7. Gépjáľműadóval kapcsolatos feladatokat ellátó és adőigazolással, kĺiltségmentességgel,
vagyoni bizonyítvannyal kapcsolatos feladatokat ellátó ugyintéző

6.3.9. folyószámlák (szímlaegycnlegek) kibocsátásával kapcsolatos munkálatok
elvégzése,

o Az aďőzźts ľendjéről szóló XCII. törvény a3.$ (8) bek.

6.3. 1 0. méltányoss ćryi e|jźrások lefolytatása, a kedvezmények e|birźiását követően
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határozat készítése, jogeľősítése (az engedélyezett részleffizetés teljesítésének

folyamatos ellenőrzé s e, nem telj e s ít,źs e s etén behaj tási cs elekľnény

foganatosítĺźsa)
o Azađőzźls renđjéľől szóló XCII. törvény 133-134.$
o Azilletékekről sző|ő 1990. évi XCIII. törvény 29.$' 33.$ (2)23. pont, IX. fejezet 73 $

6.3.11. atulťĺzetési kérelmek figyelemmel kíséľése, ađőző kérelméľe azok
visszautalásra ttirĹénő előkészítése

o Azadőzás rendjéről szőIőf003. évi XCII. törvény 43' $.

6.3.14. hátľalékos tigyekben _ szĹikség szerint _ aziratokelőkészítése és továbbítása
ĺinálló bírósági végrehajtóknak, felszámolási eljĺáľás alatt lévő ügyekben
kĺĺvetelés felszámoló felé tĺĺrténő bej elentése

o Az adőzás ľendjéről szőIő 2003. évi XCII. töľvény 145.$' 14ó.$ (4)
o A csődeljarásról és a felsziímolási eljaľásľól szóló |99|.évi XLIX. törvény 10.$ (2)

6 .3 . 1 6. gépj armuađő hatér ozatok me gszerke sztése az ONKAD o pro gram
szö'vegszerke sztoje se gítségével

o A kozigazgatási és hatósági eljaľásról sző|ő 2004. évi CXL. törvény 72. $

6.3.17 . adőigazo|ások kiadása (szerencsejáték enged éIyhez, ingatlan vásaĺláshoz,
pálry azatok<ho z, lakásvas aľláshoz, stb. )

o Azadőzźs ľendjéről szőIő2003. évi XCII' töľvény Aľt.85/A.$
o A szerencsejátékszervezéséről szóló |99|. évi )ooilV. tĺirvény 2.$ b) és d),
o A fiatalkoruak dohźnyzásźnak visszaszorításĺĺľól és a dohanyteľmékek kiskereskedel-

méről sző|ő20|2. évi C)oo(IV. töľvény 13. $ (5) bek. a)

6. 3. 1 8. aďőigazo|źts kiadása bírósági elj aľás személyes költségmentesség, illetve
illeték-felj e gyzé s i j o g engedéIy ezé se irrĺnti kérel emhez

o A költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló köriilmények igazo|ásáĺő|
2ĺ|968.(I.24.) IM. rendelet l. sz. melléklet

6.3.33. KekKH adatvźůtozás feldolgozása és rogzitése,azadatlapok folyamatos
feldolgozás a, az évközi vtt|tozások átvezetése, e|óírő és törlő hatźtrozatok
készítése, mozgáskoľ|átozottakmentességéľe vonatkoző hatáĺozatok készítése
(gépj árműadó vonatkozásában)

o Azadőzásľendjéről szőIo2003. évi XCII. töľvény 176.$ (1) a)
. GépjáľmÍĺadóľól sző|ő I99I. évi L)OC(II. töľvény I. fejezet,Il. fejezet' V. fejezet
o A súlyos mozgáskorlźúozottak kĺjzlekedési kedvezményeinek rendszeľéľől szóló

t0212011. (VI.29.) Korm. rendelet
o A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalľól, valamint a szalĺĺľlai irźnyítź.sa a|á

tartoző szakigazgatási szeľvek feladat- és hatáskörérő|95l2012.(V.15.) Koľm. rendelet
o A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségfü biĺosításaról szóló 1998. évi

)o(VI. tciľvény
o A magasabb összegú családi pótlékľa jogosító betegségekľől és fogyatékosságokĺól

sző|ő 5lf003. (II.19.) ESZCSM ľendelet

6.3.34. gépjarÍntiadó, hátľalékos adózók behajtási eljĺáľás megindításának
kezdeményezése (fizetési felszólítás kiildése hátralékos lista alapján
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munkabérből letiltás kezdemény ezése, bankszámliĺra inkasszó kibocsátás)
gépjáÍmíi forgalomból tciľténő kivonása, végrehajtási jog tĺirzskĺĺnyvbe töľténő
bejegyzése

o Azađőzźsrendjéről szőIő2003. évi XCII. törvény 150.$ (1)' 146. $ (4),I44.s,
o A bírósági végrehajtźtsról szóló |994. évi LIII. tĺĺrvény 7.$ (l)' 58.$ (1)-(3), 65. $ (1)-

(2)
o Gépjĺíľműadóról sző|ő |99I. évi L)oo(II. törvény 9.$ (a) bek'

6.3.3 5. oNKADo progIam-módosítĺísain ak źÉvezetése (verzió betöltés)
o |3l|991'. (V.21.) PM rendelet a települési önkoľmányzat hatáskĺirébetartoző adók, és

adók módjrĺľa behajtandő konartozások nyilvántartásáról, kezeléséről, elszĺĺmolásaról
13.$ (2)

o A mindenkor hatályos MNB rendelet a jegybanki alapkamat méľtékérőI

6.3.36. önkormányzati ađőhatóság által rendszeresített foľmanyomtatványok
előkészítése

o 35|2008.CXII.31.) PM rendelet az <inkoľmźnyzati adóhatóságok által rendszeresíthető
bevallási, bejelentési nyomtatvĺĺnyok taľtalmarő| ] 3. sz. mell' (gépjárműadó)

6.3.37. havonta oNKADo progľamból adóslista készítése, helyben szokásos módon
történő kijzzététele

. onkoľmányzati adóhatóság vezetőjének döntése a|apjźn ťrgyelembe véve az adőzźs
rendjéről szőIő 2003. évi XCII. törvény Art. 55/B $-át

o A Józsefuaľosi Képviselő-testiilet és Szeľvei Szęrvezęti és Mfüt'désí SzabźiyzatarőI
sző|ő 25120|3. (v .2l .) tinkoľmĺĺnyzati rendelet 1. $ b) pontja

6.3.38. egyes adónemek megszűnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
kampanyfeladatok elvégzése és a fokozott behajtas időszakában helyszíni
végľehaj üísi feladatok ellátasa

6.3 .39. tigyfélfogadás

3.c.l8. Gépjĺáľműadóval kapcsolatos felađatokat ellátó és kĺĺltségmentességgel, vagyoni bizo-
nyíwannyal kapcsolatos feladatok at e||źÍő ijgyiĺtéző

6.3.9. folyószrĺmlák(szám|aegyenlegek) kibocsátásával kapcsolatos munkálatok
e|végzése,

o Azadőzás rendjéľőlszóló XCII. törvény a3.$ (8) bek.

6.3.10. méltanyossági eljĺĺrások lefolytatása, a kedvezmények e|birá|ásátkövetően
hatźtrozat készítése, jogerősítése (az engedélyezett részleĺfizetés teljesítésének

folyamato s ellenőrzé s e, nem telj e sítés es etén b ehaj tás i cselelcrnény

foganatosítása)
o Azadőzźls rendjéľől szóló XCII. töľvény 133-134.$
o Azilletékekről szóló l990. évi XCIII. töľvény 29.$' 33.$ (2)23. pont,IX. fejezet 73 $

6.3.|1. a tulfizetési kérelmek figyelemmel kísérése, adőző kérelméľe azok
visszautalásľa töľténő előkészítése

o Azadőzźs rendjéről szó|ő2003. évi XCII. törvény 43. $.
6.3.|4. hátľalékos tigyekben _ szfüség szerint _ aziratok előkészítése és továbbítĺísa
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<jnálló bírósági végľehajtóknak, felszámolási elj árás a|att |év o ügyekben
kcjvetelés felszámoló felé történő bej elentése

o Azadőzás rendjéről szőLő2003. évi XCII. törvény 145.$' 146.$ (4)
o A csődeljárásról és a felsziímolási eljaľásról szóló 1991.évi xLx. tĺirvény 10.$ (2)

o A cégnyilvanosságról, a bírósági cégeljarásľól és a végelszámolásľól szőIő 2006. évi
V. törvény

6.3.| 6. gépj áľműad ő határozatok megszerkesztése az oNKADo program
szövegszerke sztíĺje se gítségével

o A kozigazgatási és hatósági eljaĺásról sző|ő 2004. évi CXL. tĺirvény 72. $

6 .3 . l 7 . adőigazo|ások kiadása (szerenc sej áték enged é|yhez, ingatlan v ását|źshoz,
páIy źzatok'hoz, |akásv ás árlásho z, stb. )

o Azadőzźs rendjéről sző|ő2003. évi XCII. tĺiľvény Art.85/A.$
o A szerencsejátékszewezéséről szóló 1991. évi X)fiIV. tĺirvény 2.$ b) és d),
o A fiatalkoruak ďohźnyzásźnak visszaszorításaról és a dohanyteľmékek kiskeľeskedel-

méről sző|ő2012. évi C)O(XIV. tĺirvény 13. $ (5) bek. a)

6.3.18. adőigazo|źrs kiadása bíľósági eljarás személyes kĺiltségmentesség, ille.
ték-felj egyzési j og engedélyezése irĺĺnti kérelemhez

o A költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló köľĺilmények igazolásaľól
2lt968.(I.24.) IM. rendelet l. sz. melléklet

6.3.33. KekKH adatvá|tozźts feldolgozása és rĺigzítése, azadat|apok folyamatos
feldolgozása, az évközi vét|tozások átvezetése, előíľó és töľlő hatźtrozatok
készítése, mozgáskor|źiozottak mentességére vonatkozőhatálrozatok készítése
(gépj áľműadó vonatkozásában)

o Azadőzásľendjéről sző|őf003. évi XCII. törvény l76.$ (l) a)'
o Gépjĺĺľműadóról szőIő |99|. évi LX)O(II. törvény I. fejezet,II. fejezet' V. fejezet
o A súlyos mozgaskorlátozottak kĺjzlekedési kedvezményeinek ľendszeréről szóló

|02l20I1. (VI.29.) Koľm. rendelet
o A Nemzeti Rehabilitĺációs és Szociális Hivatalról, valamint a sza|<nai irźnyitása a|á

tartoző szakjgazgatasi szervek feladat- és hatráskĺiľérő|95l20I2.(V.15.) Korm. rendelet
o A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségtik biztosítasáról szóló 1998. évi

)oryI. törvény
o A magasabb összegtĺ családi pótlékľa jogosító betegségekről és fogyatékosságokĺól

sző|ő 512003. (II.19.) ESZCSM rendelet

6.3.34. gépjźLrműađó, hátľalékos adózók behajtási elj aľás megindítasának
kezdemény ezése (fizetési felszólítás kĹildése hátralékos lista alapj án,

munkabérből letiltás kezdemény ezése, bankszźnrůára inkasszó kibocsátás)
gépjźlrmu forgalomból töľténő kivonása, végrehajtási jog tĺĺrzskĺinyvbe tĺiľténő
bejegyzése

o Azadőzás rendjéľől sző|ő2003. évi XCII. törvény 150.$ (1)' 146. $ (4)' 144.$'
o A bíľósági végrehajtásról szóló |994. évi LIII. töľvény 7.$ (1)' 58.$ (1)-(3)' ó5. $ (1)-

(2)
o Gépjármúadóról sző|ő I99I. évi L)oo(II. törvény 9.$ (a) bek.

6.3 .3 5. oNKADo program-módosításainak tthłezetése (veľzió betöltés),
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. |3lI991. aĺ.21'.) PM rendelet a települési <ĺnkormanyzathatáskorébetartozó adók, és
adók módjara behajtandő konartozások nyilvántaľtásárő|, kezeléséről, e|számo|ásárő|
13.$ (2)

o A mindenkor hatályos MNB rendelet a jegybanki alapkamat mértékéről

6.3.36. cĺnkormĺínyzati adóhatóság által ľendszeresített formanyomtatványok
előkészítése

o '35l'fUÜ8.(XII.3l.) PM rendelet az önkorměnyzati adóhatóságok által rendszeresíthető
bevallási, bejelentési nyomtatványok taĺtalmláľő| ]3. sz. mell. (gépjárműadó

6.3.37. havonta oNKADo programból adóslista készítése, helyben szokásos módon
történő kozzététe|e

. onkormtnyzati adóhatóság vezetőjének döntése a|apjźn figyelembe véve az adőzás
rendjéről sző|ő2003. évi XCII. tĺ!ľvény Aľt. 55/B $-át

o A Józsefulĺĺosi Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Mfüödésí Szabáiyzatárő|
sző|ő 25120|3. (v,27.) ĺinkoľmanyzati rendelęt 1. $ b) pontja

6.3.38. egyes adónemek megszűnésével, illetve új adók bevezetésévelkapcsolatos
kampanyfeladatok elvégzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni
végľehaj tasi feladatok ellátása

6.3.39. ügyfélfogadás
6.3 .40. j o gszabályfigyelés

3 .c. l 9 . Gépj áľműadóval kap c so lato s fel adatokat ell átó llgy intézo

6.3.9. folyószĺĺmlźk(számlaegyenlegek) kibocsátásával kapcsolatos munkálatok
elvégzése

o Az adőzás rendjéľől szóló XCII. tĺirvény a3'$ (8) bek.

6.3.10. méltányossági eljaľások lefolytatása, a kedvezmények e|birźiását kĺivetően
hatfu ozatkészítése, jogerősítése(azengeđé|yezeÍtrész|etťlzetésteljesítésének
folyamatos ellenőľzése' nem teljesítés esetén behajtási cselekmény
foganatosítása)

o Az adőzás rendjéről szóló XCII. tĺirvény 133-134.$
o Az illetékekĺől szóló 1990. évi XCIII. tĺirvény 29.$' 33.$ (2)23. pont, IX. fejezet 73 $

6.3.||. a tulfizetési kérelmek figyelemmelkísérése, ađőző kérelméľe azok
visszautalásra tcĺľténő előkészítése

o Az adozźts rendjéről sző|ő 2003. évi XCil. tĺirvény 43' $

6.3.|4. hátralékos ügyekben - szfüség szeľint _ aziratok előkészítése és továbbítása
önálló bírósági végĺehajtóknak, felsziĺmolási eljráľás alatt lévő iigyekben
követelés felszámoló felé tĺiľténő bejelentése

o Azađőzás rendjéről szőIó2003. évi XCII. törvény 145.$' 146.$ (4)
o A csődeljĺírásról és a felszámolási eljáľásról szóló |99|.évi xLx. törvény 10.$ (2)
o A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljáľásról és a végelszámolásľól sző|ő 2006. évi

V. törvény
6.3 .|6. gépj árműad ő határozatok megszeľkesztése az oNKADo pľogram

szövegszerke srtője segítségével
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o A kozigazgatási és hatósági eljarásról sző|ó 2004. évi CXL. törvény 72. $

6.3.|7. aďőigazolźlsok kiadása (szerencsejáték engedéIyhez, ingatlan vásárláshoz,
pá|y źzlatolúo z, l akásvas arl áshoz, stb. )

o Azadőzás ľendjéről szőIő2003. évi XCII. törvény Aľt.85/A.$'
o A szeľencsejátékszervezésérőlszóló 1991. évi )ooilV. töľvény 2.$ b) és d),
o A fiatalkońak dohányzásának visszaszorításĺáľól és a dohĺínytermékek kiskereskedel-

méről szőLő2012. évi CXXXIV. tĺirvény 13. $ (5) bek. a)

6.3. 1 8. adőigazo|ás kiadása bírósági elj árás személyes kĺiltségmentesség, illetve
il leték-fe lj e gyzési j o g engedéIy ezése iránti kérelemhez,

o A kĺlltségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló kdľülmények igazolásaról
2l|968.(I.24.) IM. rendelet 1. sz. melléklet

6.3.33. KekKH adatvá|tozás feldolgozása és rögzitése,azadat|apok folyamatos
feldolgozása, az évkozi változások átvezetése, előíró és ttirlő határozatok
készítése, mozgáskoľIátozottak mentességéľe vonatkozőhatálrozatok készítése
(gépj árműadó vonatkozásában)

o Azađőzás rendjéről szőIő2003. évi XCII. tĺirvény 176.$ (1) a)'
o Gépjrĺľműadóról sző|ő I99|. évi LXXXII. törvény I. fejezet,|I. fejezet, V. fejezet
o A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek rendszeréľől szóló

l02ĺ20|l. (VI.29.) Korm. rendelęt
o A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irźnyítása a|á

tartoző szakígazgatási szervek feladat- és hatáskĺĺrérol95l20|2.(V.l5.) Koľm. ľendelet
o A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségiik biztosításáľó| sző|ő 1998. évi

)o(VI. tĺirvény
o A magasabb ĺlsszegű családi pótlélaa jogosító betegségekľől és fogyatékosságokľól

sző|ő 512003. (II.19.) ESZCSM ľendelet

6.3,34. gépjarmuadó, hátralékos adózók behajtrísi eljríľás megindítĺĺsĺĺnak
kezdeménye zése (fizetési felszólítás küldése hátľalékos lista alapj an
munkabérből letiltás kezđeményezése, bankszámlĺĺra inkasszó kibocsátás)
gépjźlrmv forgalomból töľténő kivonása, végľehajtási jog töľzskönyvbe
töľténő bejegyzése

o Az aďőzás ľendjéről sző|ő 2003. évi XCII. törvény 150.$ (l)' 146. $ (4), I44.s'
o A bírósági végľehajtásľól szóló 1994. évi LIII. tcirvény 7.$ (1)' 58.$ (1)-(3)' 65. $ (l)-

(2)
o Gépjĺíľműadóľól szőIő |99|. évi L)C(XII. tĺirvény 9.$ (a) bek

6.3 .3 5 . ONKAD o pľo glam-módo sításain ak éÍv ezetése (veľzió betöltés)
o |3l|99l. (v.2I.) PM ľendelet a települési ĺinkoľmźnyzat hatáskcirébe tartoző adók, és

adók módjrĺľa behajtandó konarnzások nyilvántartásźtrőI, kezeléséről, elszámolásĺĺról
13.$ (2)

o A mindenkoľ hatályos MNB rendelet a jegybanki alapkamat méľtékéről

6.3.36. ĺinkormrínyzati adőhatőság á|ta| rendszeľesített formanyomtatvĺínyok
előkészítése

o 35|2008.(XII.31.) PM rendelet az önkoľmźnyzati adóhatóságok által ľendszeľesíthető
bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáľő| ]3. sz. mell. (gépjárműadó)
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6.3.37. havonta oNKADo pľogramból adóslista készítése, helyben szokásos módon
töľténő közzététe|e

. onkormźnyzati adóhatóság vezetojének d<ĺntése a|apjźn figyelembe vévę az ađőzás
ľendjéről sző|ő2003. évi XCII. tdrvény Art. 55/B $-át

o A Józsefuárosi Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Műkodési Szabá|yzatźnő|
sző|ő 25l20I3. (v .27 .) önkormányzati rendelet 1. $ b) pontja

6.3.38. egyes adónemek megszíĺnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
kampanyfeladatok elvégzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni
végrehaj tasi feladatok e|Iátása

6.3.39. ügyfélfogadás

3.c.lI0. Gépjármúadóval kapcsolatos feladatokat e||átő és ingatlan éľtékbecsléstvégző ügyin-
tézó

6.3.4. adó-és értékbizonyítvĺĺny kiállítása (ingatlan éľtékbecslések készítése), helyszíni
szemle lefolytatása

o Bírósági végrehajtásľól szóló |994. évi LIII. törvény |40. $ (1) bekezdés.
o Hagyatéki eljaľasról szóló 201-0. évi XXXVII. törvény 16. $ (1) bekezdés
o A gyĺámhatóságokľól, valamint a gyeľmekvédelmi és gyámügyi eljrĺľásról szóló

|49l|997. Korm. rendelet 153. $ (1) bekezdés b pont.
o A lakáscélú állami támogatásokľól szóló I2l200I. Korm. rendelet 5. $ (3) bekezdés
o Kozigazgatasi hatósági eljaĺás és szolgáltatás á|ta|ános szabályairól szóló f004. évi

CXL törvény 83. $.
o Illetékekĺől szóló 1990. évi XCIII. törvény 101. $ és a XIX. sztlĺn,űmelléklet

6.3.5. összehasonl ítő értékadat megkérése Nemzeti Adó- és Vámhivataltól
o Azadőzźs rendjéről sző|ő2003. évi XCII. tĺiľvény l0. $ (4) bekezdés apontja
o Ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszo|gá|tatás igaz-

gatási szo|gźtltatási díjaról sző|ő3312007 6II.23) PM ľendelet 1. $ (5) bekezdés

6.3.9.folyószámlák (szźtm|aegyenlegek) kibocsátásával kapcsolatos munkálatok
elvégzése

C Azadőzás rendjéről szóló XCII. tĺirvény a3.$ (8) bek.

6.3.1O.méltĺĺnyossági eljarások lefolytatása, a kedvezmények elbírálását követően
hatźrozat készítésejogerősítése (az engedé|yezett rész|etťlzetés teljesítésének folya-

matos ellenőrzése' nem teljesítés esetén behajtási cselekmény foganatosítása)
o Az aďőzźs rendjéről szóló XCII. törvény 133-134.$
o Azilletékekľőlszóló 1990. évi XCIII. tĺirvény 29.$' 33.$ (2)23. pont, IX. fejezet 73 $

6.3.II. a túlfizetési kérelmek figyelemmel kísérése, adőző kérelmére azok
visszautalásra tĺjrténő előkészítése

o Adőzás rendjéről sző|ő2003. évi XCII. töľvény 43. $.

6.3.|4. hátľalékos iigyekben _ szfüség szeńnt _ aziratok előkészítése és továbbítasa
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önálló bírósági végrehajtóknak, felszámolási eljarás alatt lévő ügyekben k<jve-

telés felszámoló felé tĺ!ľténő bejelentése
o Azadőzás ľendjéről sző|ő2003. évi XCľ. töľvény l45.s, 146.$ (4)
o A csődeljarásról és afe|szźllĺlolási eljarásról szóló 1991.évi XLx. törvény 10.$ (2)
o A cégnyilvánosságról, a bíľósági cégeljaľásról és a végelszámolásľól sző|ő 2006. évi

V. töľvény

6.3. 1 6. gépj áľműad ő hatáľozatok megszeľkesztése az oNKADo pľogľam
szövegszerke sztője se gítségével

o A kozigazgatási és hatósági eljĺĺrásról sző|ő2004. évi CXL. torvény 72. $

6.3.33. KekKH adatvá|tozás feldolgozása és rogzítése,azadat|apok folyamatos
feldolgozas4 az évközi váItozások átlłezetése, előíró és tĺirlő határozatokké-
szítése, mozgáskorlźltozottak mentességére vonatkoző határozatok készítése
(gépj ĺáľmtĺadó vonatko zásáb an)

o Azađőzás rendjéľől szőIő2003. évi XCII. tĺiľvény 176.$ (l) a)'
o Gépjĺĺľműadóról sző|ő 1991. évi L)ooilI. tĺiľvény I. fejezet,Il. fejezet, V' fejezet
o A súlyos mozgáskorlátozottak kĺizlekedési kedvezményeinek ľendszeréről szóló

|021201_1. (VI.29.) Korm. ľendelet
o A Nemzeti Rehabilitĺciós és Szociális Hivatalľól, valamint a szakmai irźnyítása a|źl

tartoző szakigazgatási szervek feladat- és hatáskörérol95/20|2.(V.15.) Koľm. rendelet
o A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségtik biztosításaľól szóló 1998. évi

)owl. törvény
o A magasabb összegú családi pótlékĺa jogosító betegségekľől és fogyatékosságokĺól

szó|ő 512003. (II.19.) ESZCSM ręndelet

6.3.34. gépj áľműadó,hátralékos adózók behajtási e|jarás megindításĺĺnak
kezdeményezése (fizetési felszólíĹĺs küldése hátralékos lista alapjrĺn 

' 
mun-

kabérből letiltĺĺs kezdeményezése bankszźm|źra inkasszó kibocsátás) gépjáľmtĺ
forgalomból töľténő kivonása, végrehajtási j og
törzskönyvbe tĺirténő bej egyzése

o Az ađőzás rendjéről sző|ő 2003. évi XCII' törvény l50.$ (1)' 146. $ (4)' l44.$'
o A bíľósági végľehajtĺísról szóló 1994. évi LIII. töľvény 7.$ (1)' 58.$ (l)-(3)' 65. $ (l)-

(2)
o Gépjáľmtiadóról sző|ő |99|. évi LX)O(II. törvény 9.$ (a) bek.

6.3.35. oNKADo program-módosítasain ak átvezetése (verzió bettiltés)
o |3l|99|. N.2|.) PM rendelet a települési önkormrĺnyzathatźskorébe tartozó adók, és

adók módjĺíra behajtandő koztartozások nyilvantartásaľól, kezeléséľől, elszĺĺmolásáľól
13.$ (2)

o A mindenkor hatalyos jegybanki alapkamat méľtékéről

6.3.36. önkormanyzati adőhatóság által ľendszeresített foľmanyomtatványok
előkészítése

o 35|2008.(XII.31.) PM rendelet az önkoľmtnyzati ađóhatóságok által rendszeresíthető
bevallási, bejelentési nyomtatviányok taľtalmrĺról 13. sz. mell. (gépjáľműadó)

6.3.37, havonta oNKADo progĺamból adóslista készítése, helyben szokásos módon
töľténő kozzététe|ę

üll

ll:,:
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. onkormányzati adóhatóság vezetőjéĺek döntése a|apjźn Íigyelembe véve az aďőzás
ľendjéről sző1'ő2003. évi XCII. tĺirvény Aľt. 55/B $-át

o A Józsefuarosi Képviselő-testület és Szeľvei Szeruezeti és Mfüödési Szabályzattrő|
szóIő |912009. (V.6.) önkormányzatírende|et 75' $ (l) bek. a) pontja

6.3.38. egyes adónemek megszíĺnésével, illefue új adók bevezetésével kapcsolatos
kampĺínyfeladatok e|végzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni vég-

ľehaj tási feladatok ellátása
6.3.39. ügyfélfogadás
6.3 .40 . j o gszabá|yfi gyelés

3.cd) A helyettesítés rendje és az eze|<hez tartoző felelősségĺ szabályok

A helyettesítés ľendjét a munkaköri leírások tarta|mazzźlk.

A Controllĺng ľeferens munkaktiľeĺ és az azokhoz taľtozó feladat- és hatáskiiľtik (1 fő)

3.da) szakmai feladatellátásáľa vonatkozó legfontosabb ioeszabálvok felsoľolása

o A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenorzéséro| szőIő
37 0120|1.(XII.3 1.) Koľm. rendelet

o Magyarország Alaptcirvénye
. Magyaľorszźlghelyi ĺinkormźnyzatairő| sző|ő20I l. évi CLXXXIX. törvény
o (Mĺĺtv.)
o Az á|Iamháztmrtásľól szóló 20It.évi CXCV. t<irvény (ant.)
o A nemzeti vagyonľól sző|ó2011. évi CXCVI. tĺĺrvény
o Az á|Iaűnházlnrtásról szóló törvény végľehajtás źtróI sző|ő 368120| 1. cxII.3l.)
o Koľm. rendelet (Avr.)
o Nemzetiségek jogaiľól szóló 20|I. évi CLXXIX. törvény, valamint a nemzetiségi célú

előirźnyzatokból nyújtott tĺímogatások feltételrenđszeréről és elszámolásrĺnak rendjé-
ről szóló 28/20|2. ( III.06.) koľmĺányľendelet

o Az infoľmációs ĺinrendelkezési jogľól és az információszabadságrő| sző|ő 20t|.évi
CXII. törvény

o A kozpéĺuekből nyujtott tlímogatások átláthatóságtLÍő| sző|ő 2007.évi CLX)oil.
o Budapest Főváros VIII' keľület Józsefuláľosi onkoľmźnyzatzslz}I3. N .27 .)

rendelete a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Mfüĺjdési Szabá|yzatźró|
o Józsefuarosi onkotmźnyzatmindenkori átmeneti gazda|kodásaľól szóló helyi ľendelet
o Józsefuarosi onkormźnyzatmindenkori költségvetéséről szóló rendelet

3.db) A ľefeľens által evakorolt hatásköľłik (kiadmánvozás). a hatásktir gyakorlásának
módia

Az ngyintéző a jegyző által meghatźtrozott egyedi ügyekben rendelkezik kiadmĺínyozási jog-
gal.

3.dc) Az üeyĺntéző feladatkiirei
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6.4.2. a Polgáľmesteri Hivatal, az onkormźnyzat és a Józsefuáľosi nemzetiségi
önkoľmány zatok belső kontrollrendszerének műkĺidtetésével kapcsolatos
feladatok koordinálása és részfeladatok e||źtźsábaĺ közreműkĺidés

6.4.3. a külső és belső ellenőrzéssel kapcsolatos egyedi jegyzői utasítások
elkészítésének és végrehajtásának kooľdinźůása

6,4,4, ellenőrzési nyomvonalak elkészítésének, aktla|izá|étsanak koordinálása
6.4.8. aPénzngyiÜgyosztályt érintő ellenőrzésekkel kapcsolatos intézkedési terv

előkészítésében, végľehajtásában való közľemúkĺidés
6.4.9. azintézkedési terv végľehajtásról szóló jelentés elkésztése a jegyző és az

ellenőrzést végzo szerv felé
6.4.5. a Polgármesteri Hivatal, az onkormźnyzatés a nemzetiségi

önkormanyzatok kockazatkezelési rendszerének az irányítása és működtetése
6.4.7. aPéĺuugyiÜgyosztálý éľintő szabá|yzatok valamint, azigyrend és munkaköri

leírásokęlkészítésében,aktln|izá|ásábanvalórészvétel
6.4.10. A Pénzügyi Ügyosztály érintő jogszabá|yvá|tozások figyelemmel kísérésę

o A kĺiltségvetési szervek belső kontľollrendszeľéľől és belső ellenőrzéséró| sző|ő
37 012011.(XII.3 1.) Korm. rendelet

o MagyarorczágAlaptöľvénye
o Az infoľmációs önĺendelkezési jogról és az infoľmációszabadságľól szóló 2}II.évi

CXu. törvény
o A kozpéruekből nyújtott tĺĺmogatasok átláthatóságarő| szőIő 2007.évi CLX)oil.

6.4.l, azutalvźnyozással, ktjtelezettségvállalással összefüggő kontrolling feladatok
ellátása

6.4.6, A banki utalás folyamatabarĺazuta|ás összegszeľtiségének, a hatályos utasítás
szerint kijelöltek á|ta|i a|áirásának, a terhelendő bankszám|aszámnak, a
jogosult bankszĺímlaszźlmźnak' esetlegeseĺ apźiyánati zárađéko|ás meglétének
ellenőľzése

o Magyarország helyi önkoľmányzatakő| sző|ő 2011. évi CLXXXIX. tĺiľvény
(Mötv.)

o Azá||atthźvtartásľól szóló 2O|I. évi CXCV. t<iľvény (Áľ't.)
o A nemzeti vagyonĺól sző|ő20|1' évi CXCVI. ttirvény
o Az á|Iarnháztartásról szóló tĺirvény végrehajtásźrőI szőIő 368120|l. (XII.31.)

Korm. ľendelet (Ávľ.)
o Nemzetiségek jogairól szóló 2011'. évi CLXXIX. tĺirvény, valamint a nemzetiségi cé|il

e|őirźnyzatokból nyujtott tĺĺmogatások feltételrendszeréről és elszámolásrínak ľendjéről
szőIő 281201 2. ( III.06.) koľmĺĺnyrendelet

o Józsefuáľosi Önkormźnyzatmindenkoľi átmeneti gazdá|kodásáľól szóló helyi rendelet
o Józsefuarosi Önkormźnyzatmindenkoľi kĺlltségvetéséľől szóló rendelet alapjĺĺn:

3.dd) A helvettesítés ľendie és az ezekhez taľtozó felelősségi szabálvok

Távolléte esetén a banki utďás folyamatában végzett ellenőrzés esetében: A Pénzügyi és

Szĺĺmviteli Irodavezető, utalványozás e||enorzése esetében: a belső ellenőr<ik helyettesítik.

4. A szervezeti egysée szelTezetĺ ábľáia (gľafikus)
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5. Az ĺiąvosztálv munkaľendje (a Hĺvata| dolgozóinak általános munkarendie szerĺnt):

hétfiĺn
kedden
szeľdĺĺn
cstitörtökĺin
pénteken

kedden

szeľđán

csĺitiirtiikłin

nénteken

0800 _ 1800 óráig
0800 _ 1600 óráig
0800_ |630 őrźig
0800 _ 1600 óráig
0800_ |330 őrźig

A ledolgozott munkaidő nyilvĺántartása és ellenőrzése céljábó| azigyosztály jelenléti naplót
vezet. A jelenléti naplóban fel kell ttintetni a munkába állás és a munkábó| tźxozás pontos
idejét. A jelenléti napló vezetéséért azugyosztáIyvezető által megbízottszemély felelős.

Az igyosztźůy dolgozói a Hivatal épületében a munkaidőn túl az igyosztźiyvezető engedé-
lyével, hétvégén _ ęlőzętes írĺásbeli bejelentés mellett _ a jegyzÍ| engedélyével taĺtőzkođhat-
nak.

A munkahelyéről önhibájan kívĹil távol taľtózkodó dolgozó akadáIyoztatásának tényérőlhala-
déktalanul köteles az ĺjgyosztźiyv ezetőt éľtesíteni.

A betegségről szóló orvosi igazo|ást a đo|goző munkába áIIása első napján köteles a szemé|y-
zeti vęzetőnek átadni. Az źltadźs e|ott az utolsó munkába töltött nap időpontját az ügyosztá|y-
vezetőnek atáppénzes lapon le kell igazolrua.

6.Az üąvosztály ůĺtvféIfogadási ľendie

Ügyfelfogadás ideje:
hétfőn ogrs _ 1g00

őráig
o8ls - 1600

őráic_
6.đr- tĺ30

-

oľals
ôEr- rĺoo
g!!!g
o8ls - rr3o
őráiq_

Ügyfélfogadás helye: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
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Soron kí\Ąili ügyfélfogadás rendje:
A PénzügyiÜgyosztályon soľon kívĺil ketl fogadni az ügyfelet,haazügyfél:

- 14 év alatti gyermek,
- súlyos fogyatékos korhatárra tekintet nélkül'
- mozgássérĺ'iltkoľhatáľratekintętné|kĺi|,
- varandós,
- babakuusival élkezik,

abban az esetben biztosítani kell tigyének soron kí\,iili intézését, várakozási idejének a lehető
legrĺlvidebb időre t<iľténő lecsökkentését.

7.Eńekezletek rendie:
AzigyoszÍźtly, irodaéľtekez|et sziikség szeľint, felfogadási időn kívĹil keľül lebonyo|itásra, az

ĺigyosztlílyvezetó vagy azirodavezető hívja össze az alábbi témfü megvitatiísa érdeké-
ben:
- a tésfuevőknek kiadja a feladatokat, instrukciókkal segíti a megértést,biztosítja a

dĺjntések előkészítésének, végrehaj tásĺĺnak feltételeit,
- a résztvevőkkel áttekinti a feladatok végĺehajtásźnakźL|IásáÍ,
- éľtelmezi az tlj jogszabźiyokat, a képviselő-testületi, bizottsági, polgáľmesteri és

jegyzői dĺintéseket, valamint meghatéttozzaaz azokból következő feladatokat,
- tisztźzza az okokat és meghatĺíľozzaa sztikséges intézkedéseket,
- szakmai megbeszélést, tájékoztatót taľt új módszerek bevezetése, a munkamódsze-

ľek fej lesztése érdekében,
- fe|tźĄaa konfliktus helyzeteket és fel- vagy mego|djaazokat.

Azirodaértekezletről emlékeztető készül, a részťvevők névsora a melléklet. Az értekez|eten az
ügyosztályvezetó, az hodavezető, valamint az iroda munkataľsai vesznek részt. Az Ĺigyosztá-
|yi értekez|etre meghívót kap a jegyzó.

8.Külső kancsolattaľtás:

Az ugyosztály dolgozőit az állampolgĺáľokkal, az ĺinkoľmźnyzati és mlís külső szervekkel,
intézményekkel és gazďasági taľsaságokkal való kapcsolattaľtásban a kulturált, hatékony,
gyoľs ügyintézésre vďó törekvés, valamint a segítő szánďék kell' hogy jel|emezze.

A hivatali dolgozók ktilső kapcsolattaľtĺĺsának kĺirét és rendjét _ ideéľfve a képviselő-
testĺilettel, abizottságokkal való kapcsolattaľtást is - a jegyzt5 áI|apítja meg és azugyosztá|y
ügyrendjében, illetve a munkaktiri leíľásokb an szabá|yozza.

Az ugyosztźůyvezetó feladatköľében eljáľva közvetlen kapcsolatban állhat az önkoľmźnyzat
intézményeive|, gazdasági társaságaival. Ennek soľán jogszabályban, ö'nkormźlnyzati határo-
zatban,munkáltatói dĺintésben meghatźrozott adatszolgźlltatástkérhet és adhat.

Az ellenőľzésre jogosult feltigyeleti és kĺilső szeľvekkel, a jegyzó és a polglíľmesteľ taľtja a
kapcsolatot, illetve esetenként dcint a kapcsolattaľtó személyéről.

9. Záľó ľendelkezések

Jelen tigyľend a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-
testtilete źita| 5612015. (II.19.) számúhatźrozattal elfogadott, a Budapest Főviĺros VIII. kerii-
|et Jőzsefvátosi Polgáľmesteri Hivatal Szervezeti és Mfüĺidési Szabá|yzatźnak 1. számú fiig-
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geléke.

A szewezeti egység aktua|izźit ügyrendjét az abban szfüségessé vét\t vá|toztatást követő 60
napon beliil csatolni köteles a fiiggelékhez.

Jelen iigyľend a jóvahagyását kovető napon lép hatálybą és a szervęzeti egységnek illetve
j ogelődjeinek korábbi Ĺigyrendje hatźůyát veszti.

Budapest, 20 1 5. február

IJgyosztá|yvezeto

A Pénzügyi Ügyosztály iigyľendj ét j óvahagyom:

Danada-Rimán Edina
jegyzó
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Ugyrendje
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1.a) Szervezeti egvség megnevezése:

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuiĺľosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosz-
táIy

l..b) A szeľvezeti egység címadatai:

Mfüĺĺdési helye: 1082 Budapest, Baross tl.63-67.

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

Gazdálkodási Ügyosztály, telefon: 459-2567, fax szźĺĺl: 333-|765, e-mail cím:
gazdalkodas@j ozsefu aros.hu

1.c) A szeľvezeti egysée ioeállása:

A Gazdálkodási Ügyosztá|y nem önálló jogi személy.

2. A szervezeti egység általános feladat. és hatásktiľe:

Az önkormźnyzati vagyonnal va|ő gazdźtlkodás jogszabályoknak megfelelő gyakorlásának
biztosítása, az önkormźnyzat részesedésével működő gazđasági taľsaságokkal való kapcsolat-
tartás' a t ár s a s ógo k fe l e t t i t ul aj do no s i j o go k gł akorl á s ának v é gr e haj t á s a.

3. A Gazdálkodásĺ Ügvosztály engedélvezett létszáma tevékenvséeek szeľintÍ bontásban.
az azokhoz tartozó feladat. és hatásktiľtikkel

3 .a) Az ld;e:r osńáIW ezetó

3.aa) Az tigyosztályvezető szakmai feladate||átásátra vonatkozó legfontosabb jogszabályok
felsorolása

Tłilľények:
l. Magyarország Alaptiĺrvénye
2. A Polgari Tĺirvénykĺĺnyvľől sző|ő 1959. évi tV. törvény
3. A Polgári Tĺirvénykönyvről sző|őf}I3.évi V. töľvény
4. A Polgĺíri Törvénykönyvről sző|ő 20|3. évi V. törvény hatálybalépésével összeftiggő

átmeneti és felhatalmazó ľendelkezésekľől sző|ő2013. évi CLXXVII. törvény
5. Nemzeti vagyonľól szőIő20I1. évi CXCVI. törvény
6. Magyaľorszźryhelyi onkormźnyzatairól sző|ő 2011. évi CL)O(XIX. törvény
7. Gazdasági tarsaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
8. Aközúti közlekedésľől szóló 1988. évi I. ttiľvény
9. AzáIlan'hćEtaľtásról szőIőZD|l. évi CXCV. törvény
I0. Az Európai Uniós csatlakozással ĺisszefüggő egyes ttirvénymódosításokról, tcirvényi

rendelkezések hatĺályon kívtil he|yezéséről, valamint egyes töľvényi rendelkezések
megállapít źsźrőI szőIő 2004. évi )oilX. töľvény

11. Amozgóképľőlszóló 2004. évi II. törvény
12. Aközigazgatási hatósági eljaľás és szolgáltatés á|ta|źnos szabályairól szóló 2004, évi
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CXL' tĺlrvény
|3. Az infoľmációs ĺinľendelkęzési jogról és az infoľmációszabadságről szóló 20|1. éví

CXII. tĺiľvény
14. A hulladékról sző(ó20|2. évi CL)O(XV. tĺirvény
15. a lakások és helyiségek béľletére, valamint az elidegenítéstikľe vonatkozó ęgyes szabá-

lyokľól szőIő 1993. évi DO(VIII. tĺirvény
|6. az egyesiilési jogról, akozhasznűjogállásról, valamint a civil szervezetek mfütjdésé-

ről és támogatásáról szóló fDII. évi CLXXV. t<irvény

Kormányľendeletek:
1. Az á||anhaztartásľól szóló törvény végrehajtásaról sző|ő 368120I|. (XII. 31.) kor-

mányrendelet
2. az ĺjnkormźnyzatok fulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvlĺntartási és adatszo|gá|ta-

tási rendjéről szóló I47lI992. (XI. 6.) koľmányrendelet
3. a Fővaľosi Önkoľmanyzatkeze|ésében lévő főútvonalak, közutak és kózterületek kije-

löléséről sző|ő 432l20lf. (XII.29') Korm. rendelet

Minĺszteri ľendeletek:
1. A közúti kĺĺzlekedésről szóló 1988. évi I. töľvény végľehajtásérőI sző|ő 30/1988.

(IV.21.) MT ręndelet

KtizryÍĺlési ľendelet:
1. Budapest fovaľos közigazgatasi teľületén a jiírmiĺvelvźrakozás ľendjének egységes ki-

alakításĺĺró|' a várakozás díjaról és az ilzemképtelen jĺĺrmúvek tĺĺrolásának szabźl|yozá-

saĺól szóló 301201'0. (VI. 04.) fővarosi kĺizgyulési ľendelet
2. a közteľület- és vaĺosrésmevek megá||apítttsaľól, azok jelĺiléséről, valamiĺx a ház-

szźlm-megétllapítas szabźiy afu ől szó ló 9 4 l 20 | 2. fltll'z7 .) Főv. Kgy. ľendelet

onkormányzati ľendeletek:
l. Józsefuaľosközigazgatasi teľtiletén a jĺáľművel tĺĺĺténő vĺĺľakozás kiegészítő, helyi sza-

bźiy ozásáról szóló 2612010. (VI. 1 8.) önkoľmlínyzati rendelet
2. A Józsefuaľosi onkoľmányzat vagyonaľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gya-

korlasĺáľól szőLő 66 1201 2. (XII. l 3.) önkoľmanyzati rendelet
3' a Társasházalcrlak adható anlrormányzati támogatósolcról szóló 23/20]5. (V.2I.) ön-

karmónyzati rendelet
4. apiacokľól sző|ő 612014. (III. 06.) önkormźnyzatirendelet
5. az onkoľmźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljĺáĺa szo|gá|ő helyiségek bérbeadrásá-

nak feltételeiről szóló 35120|3. (VI.20.) tlnkoľmányzati rendelęt
6. a Józsefulírosi onkoľmányzat fulajdonában lévő közteľületek hasznźiattttő| és haszná-

latának ľendjéľől sző|ő l8l20I3. (Iv.24.) önkormányzati rendelet
7. a Képviselő-testiilet és Szervei Szęwezeti és Műk<'dési Szabźiyzatáró| szőIő 36/2014.

(XI.06.) önkormányzati rendelete

3.ab) Az iigyosztál}rvezető által eyakoľolt hatáskörök (kiadmányozás). a hatáskör gyakoľlásá-
nak módja
A mindenkor hatályos belső normĺákban foglaltak a\apjarl gyakorolja a kiadmanyozássa|, va-
lamint a kötelezettségvállalással, utalvĺányozással, ellenjegyzéssel, teljesítésigazolással kap-
csolatos jogköľöket.
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3.ac) Az ügyosztályvezető feladatköľei

l. azugyosztáIyvezető szewezi és ellenórzi azugyosztá|y mlnkájź./-,
2. e||átja azigyosztá|y do|gozói tekintetében a jegyző á|tal źúruházott munkáltatói jogo-

kat,
3. felügyeli az ugyosztály iktatási és fuattározási tevékenységét,
4. a mindenkoľ hatályos belső noľmában foglattak alapjan gyakoľolja a kiadmanyozás,

valamint a kötelezettségvállalással, utalvĺínyozással, e||eĺjegyzésse1, teljesitésigazo-
lassal kapcsolatos j ogköröket,

5. azugyosztályt érintően gondoskodik a képviselő-testiiletibizottsági e|ł5teqesnések el-
készítéséről, a képviselő-testületilbizottsági döntések végľehajtásáról, ellenőrzi avég-
rehajtíst,

6. résztvesz a képviselő-testület és az illetékes bizottságok ülésein.

3.ad) A helyettesítés rendje és az ezekhez taľtozó felelősségi szabályok
Az igyosztźĺ|yvezetőt távollétében az ügyosztźl|yvezető-helyettes helyettesíti. A helyettesítést
ellátó személy a helyettesítés során tett intézkedésekért olyan felelősségge| tartozik, mint az
iigyosztályvezętő.

3.b) Az üeyosztályvezető-helyettes

3.ba) A szakmai feladate|Iátásĺĺra vonatkozó legfontosabb jogszabályok felsorolása

Ttiľvények:
1. MagyaľországAlaptoľvénye
2. A Polgríľi Törvénykönyvről szó|ő20|3.évi V. töľvény

3. A Polgári Toľvénykĺĺnyvľől sző|ő 20|3. évi V. tĺiľvény hatálybalépésével ösz-
szefiiggő átmeneti és felhatalmazó ręndelkezésekľől sző|ő 2013. évi CLXXVII. tör-
vény
4. Magyaľországhe|yiönkoľmányzatairőI szőIő 20|1. évi CXXXIX. ttirvény
5. Nemzeti vagyonľól sző|ó20|1. évi CXCVI. törvény
6. Azá||aÍnháztaľtásról sző|ő201-1. évi CXCV. tcirvény
7. az egyesülési jogľól, aközhasznú jogállásról, valamint a civil szeľvezetek mű-
kĺidéséről és tiímogatásaról sző|ő 20| 1. évi CL)O(V. töľvény
8. Az információs ĺinľendelkezési jogról és az infoľmációszabadságľól szóló
2011. évi CXII. töľvény
9. A kozigazgatási hatósági eljáľás és szolgáltatás á|ta|źnos szabá|yairól szóló
2004. évi CXL. tĺirvény
l0. Az Euľópai Uniós csatlakozassal összefüggő egyes törvénymódosítĺísokľól,
tĺiľvényi rendelkezések hatályon kívĹilhelyezéséről, valamint egyes tĺirvényi rendelke-
zések megállapításáľól szóló 2004. évi )oilX. töľvény
11. A mozgóképről szóló 2004. évi II. töľvény
12. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az e|idegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokľól szóló |993. évi LXXVIII. tĺirvény
13. A Polgári Törvénykönyvről sző|ő |959' évi IV. tö'ľvény

Kormányrendeletek:
1. Az á|IanlháztartásrőI szóló tĺiľvény végľehajtásĺĺĺól sző1'ő 368120||. (XII. 3l .)
koľmlányrendelet
2. az ĺinkoľmźnyzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilviĺntartási és adat-
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szolgźůtatási rendjéről sző|ő I47 /1992. (XI.6.) kormlínyrendelet
3. a Fővaľosi onkormanyzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és kĺizeľĹile-
tek kijelöléséről szóló 432120|2. (XII.29.) Koľm. rendelet

3 .bb) Az ügyosztályv ezető-he|y ettes feladatkörei

a) Tulajdonosi joglörből eredő feladatok knordinálása az tjnkormányzati tulajdonú gaz-
das ági táľ s as ágok tekillt etéb ell,

Képviselő-testület és bizousógai döntéseinek végrehajtásónak felüglelete, a társaságok-
knl kapcsolatos előterjesztés készítése vagy az elkészítésben való k;zreműlu;dés
G az da s á gi t ór s as á go klral v aI ó kap c s o l att ar tó s
Alapítói határozatot polgórmesteri dantések lł!szít,!se, elkźszítésben való lłĺjzreműkadés
Alapítói határozatok nyilvántartása
Kt;zreműkôdik a társasógi szerződések, kĺ)zszolgóltatósi szerződéseh támogatási szerző-
dések elkészítésében, módosításában
Tár s as ági s zerző dé s ek nyilv ĺźntartás a

A Polgári Törvénylônyvről szóló 2013. évi V rcrvény III. Iônyv
Az egłesülési jogról, a l<ôzhasznú jogóllĺźsróI, valamint a civil szervezetek műlrÓdéséről és
tómogatásĺźról szóló 2011. évi CLXXV. tĺ)rvény
A gazdasági tórsasógolcról szóló 2006. évi IV. nrvény IX.fejezet,2011. évi CXCV. tar-
vény II. fejezet
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és MűkÔdési Szabólyzatóról szóló 36/20]4'
(XI.06.) Ónkormányzati rendelet II. fejezet ]7', 4' melléklet
A Józsefvdrosi onlarmányzat vag/onáról és a vaglonfeletti tulajdonosi jogok g,lalrorlá-
sáról szóló 66/20]2. (Xil.13.) önkormányzati rendelet VI. fejezet 3l. alfejezet

b) A szewezeti egység feladatait éľintően kozbeszerzési eljaľásokban és közbeszeľzési
értélr'határt el nem érobeszerzési eljarásokban való ľészvétel.

c) Corvin Sétlĺny Program |ezźltásź.ľal- kapcsolatos feladatok koordinálása

A megállapodásban, szerződésekben lévő határidők figłelemmel kísérése
Kapcsolattartás a nrľa Zft.-vel és a Befektetővel
Előterj e sztések készítés e, elkźszítésben való lrózreműkÓdés

d) részt vesz a képviselő-testtilet és az illetékes bizottságok ülésein.

3.bc. ) Az tieyosztályvezető által gyakorolt hatáskördk (kiadmanyozás). a hatáskör gyakoľlá-
sanak módia
A mindenkor hatályos belső noľmfüban foglaltak a|apján gyakorolja a kiadmányozással, va-
lamint a kötelezettségvállalással, utalvłĺnyozással, e||eĺjegyzéssel, teljesítésigazolással kap-
csolatos jogkriniket.

3.bd) A helyettesítés rendje és az ezel<heztartoző felelősségi szabályok

Az ugyosńźllyvezető-helyettes távolléte esetén szakmai feladataiban az éita|a kijeliilt
személy helyettesíti.
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3.c) szakmai fęladate|Iátásźra vonatkozó legfontosabb jogszabá|yok felsoľolása {tĺirvénytől
ĺinkormányzati rendeleti g }

1. Kijzteriilet hasauźIatí engedélyekkel kapcsolatos feladatok ellátlísdval foglalkozlő
ĺiryintéző

- Magyarcrszághelyi ĺinkormźnyzatairól szóló 20|l.évi CL)O(XIX. tĺĺrvény
- Kozígazgatási hatósági eljarás és szolgáltatás á|ta|ános szabźl|yaíról szóló f004.
évi CXL. t<irvény
- amozgóképrőlszóló 2004. évi II. törvény
- a Józsefuarosi onkormźnyzat tulajdonában |évo kozteľĹiletek használataról és
hasznźt|atźnak rendj érő | sző|ő | 8 l 20 1 3 . (IV. 2 3 . ) önkoľmĺĺnyzati rendelet

2. Közteríilet hasuúlatí engedélyekkel kapcsolatos feladatok ellúttúslival foglalkoruő
üryintéző
- Magyarországhelyi önkoľmźnyzatairő| sző|ő20|1. évi CL)O(XIX. tĺĺrvény
- Közigazgatási hatósági eljarás és szolgáltatás á|talźnos szabályaiľól szóló 2004.
évi CXL. tcĺrvény
- amozgóképľől szóló 2004. évi II. tĺirvény
- a Józsefulĺľosi onkoľmźnyzat fulajdonában lévő közterületek használataľól és
hasznźiatźnak ľendj érő1 szóló I 8 l f0 13 . (Iv .23 .) önkormányzati ľendelet

3. Ingatlanvaglon nyílvóntartús vezetésével, kezelésévelfoglalkouí iigĺintézőz
- Magyarorszźlg helyi önkoľmźnyzatairő| szo|ő 20| 1. évi CL)O(XIX. törvény
- aĺemzęti vagyonľól sző|ő20|l. évi CXCVI. t<iľvény
- az ĺlnkoľmányzatok fulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvĺĺntaľtási és adat-
szolgźltatási rendj éről sző|ő | 47 l |992. (XI. 6. ) kormanyrendelet
- aBudapest Józsefuaĺosi onkoľmányzat vagyonaról és a vagyon feletti tulajdo-
nosi jogok gyakorlásaľól szóló 66120|2. (xII.l3.) önkoľmányzati rendelet

4. Tórsashózifelújítlźsi pdlydzatokkal kapcsolatos feladatok ellótósdvalfoglalkozlí íigĺ.
intézőz

- Magyarország helyi ĺinkoľmźnyzatairő| szőIő 2011. évi CDO(XIX. töľvény
- az iďormációs ĺinľendelkezési jogról és az infoľmációszabaďságről szóló 20l-I.
évi CXII. törvény
- aBudapest Józsefuĺĺrosi onkormányzatvagyonaról és a vagyon feletti tulajdo-
nosi jogok gyakoľlásaľól szóló 6612012. (xII.l3.) ĺinkormĺĺnyzati ľendelet
- a Társasházalcĺlak adható ônkormányzati támogatásolcróI szóló 23/20]5.
(V. 2 ].) Ónkormányzati rendelet

5. A vaglongazdúlkodlússal megbízott gazdasógi tórsasdg feladat ellútlŕsúval kapcsola-
tos szerződés kezelésével, afeladat elldtlÍs ellenőrzésévelfoglalkozó iigĺintézőz

- azá||arflháztaÍtasról szóló 20|1. évi CXCV. ttirvény
- az áI|aĺahéLrtartásról szóló tĺiľvény végrehajtásźrő| sző|ő 36812011. (XII. 31.)
koľmĺĺnyrendelet

6. Vdrosĺizemeltetésifeladatokat elldtóĺiryintéző:
- ahulladékról szóló 20|2. évi CL)O(XV. ttlrvény
- az infoľmációs önĺendelkezési jogró| és az információszabadságról szóló 20It.
évi CXII. törvény
- aközúti k<izlekedésľől szóló 1988. évi I. törvénv
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- a kĺjzúti kĺizlekedésről sző|ő 1988. évi I. tĺirvény végľehajtásárő| sző|ő
30/1988. (IV.21.) MT rendelet

7. Vórosiłzemeltetésifeladatokat elldtóĺiryintéző:
- aközuti kdzlekedésről szóló szóló 1988. évi I. törvény
- ahulladélaól szóló 2012. évi CL)O(XV. tĺiľvény
- az információs önĺendelkezési jogró| és az infoľmációszabadságról szóló 20II.
évi CXII. törvény
- 3012010. (u. 04.) főváľosi közgyíĺlési rendelet
- Jőzsefrĺĺľos kozigazgatási teruletén a jármúvel tĺiľténő vźrakozás kíegészítő,
he|yi szabět|y ozásfu ő| sző|ő 26 l 20l 0. (vI. l 8. ) <inkormĺĺnyzati rendelet

8. VórosiizemeltetésÍfeladatokatelldtóiiryintéző:
- az információs önľendelkezési jogľól és az informáciőszabadságról szőIő 2011. évi
CXII. törvény
- a Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzat vagyonaról és a vagyon feletti tulajdonosi
j ogok gyakoľlásaról szóló 66 1201'2. CXII. 1 3.) ĺĺnkoľmany zati rendęIet

3.db) Az ngyintéző által gyakorolt hatásköľök (kiadmanyozás), a hatásktir gyakor|ásanak
módja

Az ügyintézőknek kiadmĺányo zźsi joganincs.

3 .đc) Az ld;gyintéző feladatkörei

Gazdálkodásĺ tieyosztálv

1. üryĺntéző
Ktizteľület használati engedélyekkel kapcsolatos feladatok ellátása.

Üglfelfugadás
Beérlcezett hérelmek dantéshozó elé terj esztése
Határozatok elkészítése, és ügfél részére tĺirténő kiadása
Ktizterülerhasználattal lrnpcsolatos panaszok lrezelése, válaszlevél elkészítése

- 20|1. évi CL)O(XIX. tĺiľvény III. Fejezet
- 2004. évi II. töľvény Iv/A. fejezet
- 59lI995.C{.20.)főváľosiközgyulésiľendelet
- 18l20I3. (IV.23.) önkoľmanyzati rendelet

2. íigyintéző
Ktizteľĺĺlet használatĺ engedélyekkel kapcsolatos feladatok ellátása

Ügłfélfugadás
B e é r ke z e tt lrlér e lme k dant é s ho z ó e l é t erj e s zt é s e

Hatĺźrozatok elkeszítése, és üglJěl rész,lre tôrténő kiadósa
Ktjztertilet-használattal lrapcsolatos panaszok kezelése, vólaszlevél elkźszítése

- 2011. évi CL)O(XIX. ttirvény III. Fejezet
- 2004. évi II. törvény IV/A. fejezet
- 59l|995. (X.fI.) fĺívĺĺľosi közgyúlési rendelet
- 181f013. (IV.23.) tinkormanyzati rendelet
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3. ůiryĺntéző:
Ingatlanvaryon nyilvántartás vezetése, kezelése

Ingatlanvaglon nyilvántartás naprakész vezeté s e

Képviselő-testiileti, bizottsági ddntések alapjón az ingatlanoknt érintő változások áne-
zetése
Telelralakítás sal lrapcsolatos feladatok ellátása
H e ly i t ómo gat ás s al lrap c s o l at o s fe l adat ok ell át á s a

onkormdnyzatí tulajdonosi hozzój óruldso kkal kapcsolatos iiglintézés
- Elővásórlás sal kapcs olatos iig,lintézés
- bizottsógi üléselrre való előkészítés

- ]47/1992. (XI, 6.) Irormányrendelet
- 66/20]2. (XII.13') Önkormányzati rendelet

4.ůgĺintézőz
Társasházi felújítási pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátása

Tórsasházi PóIyázatokat Elbíráló munlacsoport ijléseinek összehívása, a pályázatok bí-
r álatr a torténő el ő ké szít,é s e

Me gáll apo dás ok e l ké s zíté s e
El s zámol ás i c s omagok ügllintézé s e

onkoľmányzati tulajdonosĺ hozzájáľulásokkal kapcsolatos feladatok
A dÓntés előkészítése a danftshozó részére

5. ĺiryĺntéző:
A varyongazdátkodással megbizott gazdasági táľsaság feladat ellátásával kapcsolatos
szeľződés kezelése, a feladat ellátás ellenőruése a szerződésben foglaltat és a hatályos
jogszabályi rendelkezések alapján

Részt vesz a szerződés elkészítésében, módosításában.
Ny ilv ánt ar tj a a s z er z ő dé s t, gondo s la dik annak al áír at ás ár ó l.

A Jóuefvdrosí Gazddlkodtźsí Központ ZľL számláinak ellenőrzése, teljesítésigazolás elké.
szítése a feladat ellátással kapcsolatos szeľződésben foglaltak teljesülése függvényében

A beérkezett számlák kiJžzetése érdekében a teljesítés igazolás előkészítése

A szervezetĺ eg5rségen keletkezett szerződések esetén a teljesítés igazo|ás elkészítése

Elkészíti az|Jgĺosztály tevékenységére vonatkozĺí kiiltségvetést, ellenőľzi annak betartá.
sát, elkészítĺ a költségvetési beszámolĺíkat.

- 2011. évi CXCV. törvény IV. Fejezet
- 36812011. CxI. 31.) koľmányrendelet IV. fejezet
- ahatćúyos Budapest Józsefuláľosi onkormźnyzatnak, a Polglĺrmesteri Hivatalnak és a helyi

nemzetiségi önkoľmányzatoknak a kĺitelezettségvállalással, utalvĺĺnyozássa|' ellenjegyzés-
sel, érvényesítéssel és teljesítésigazolással kapcsolatos eljaľási rendjéről szóló utasítás

98



6. iigĺintézőz
Ziildfelůiletekkel, ztildterületekkel kapcsolatos feladatok ellátása

KÓzôsségi kprtekkel kapcsolatos feladatok ellátása, knpcsolattartás a Józsefvárosi Gaz-
dálkodĺźsi KÓzpont Zrt-vel
Részt vesz a KÓrnyezetvédelmi Munkacsoport ülésein
Kapcsolatot tąrt ą Józsefiárosi Gazdálkodási Központ Zrt-vel a z1ldfeluletekkel knpcso-
l ato s b e ądv ónyok elinté zé s e ér de kźb en

Hulladékg azdáikodálssal kapcsolatos feladatok ellátása

Panąszok kezelése, továbbítósa a Józsefvórosi Gazdálkodósi KÖzpont Zrt. felé
Ügłosztályra érlrpző levelek intézése, válaszok elkészítése

Eryéb' váľosiizemeltetéssel iisszefiĺggő feladatok e||átása

^"aj 
Telekĺ téľĺ pĺac üzemeltetéséből eľedő fenntaľtói feladatok ellátása

Bérlői jogutódlásokhoz, bérleti jog átruházásához knpcsolódó előterjesztések készítése
Üre s tjzlethelyis é gek pályáztatásdval kapcs olatos feladatok ellátása

- 2012. évi CL)O(XV. törvény Y. fejezet, VII. fejezet
- 2004. évi )oilX. tĺirvény XIII. fejezet
- 20|1. évi CXCV. törvény II. fejezet
- 6/20|4. (III. 06.) tinkoľmanyzati ľendelet

7. íigyintézőz
Parkolás ĺizemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása

Kap c s o l at t ar t á s a Jó z s efv ár o s i G azdál ko dá s i Kö zp ont Zr t. -v e l
Részt vesz az ônkormányzati rendelet módosításában

Paľkolóhely megváltással kapcsolatos feladatok ellátása

Illetékes bizottsóg elé dantésľe előkészíti a beérkezett kérelmelret
Elke s zít i a me gállapo dás okat

Hulladékg azdáilkodálssal kapcsolatos feladatok ellátása

Ház ho z me nő s z e l ektív hul l a dé kgłűj t é s s e l lrnp c s o l at o s fe l adat o k

Utca névtáblák cseréje' pótlása

Részt vesz a beszerzési eljárdsban
Me gr ende lő elkź s zíté s e

Eryéb' váľosiizemeltetéssel tisszefüggő feladatok ellátása

Kar óc s ony i dí s z kiv i l á gít ás s al kap c s o l at o s hiv at al i fe l adat o k e ll át ás a
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- 1988. évi I. torvény 8. $ (1) bek. c) pont, 9lD. $' 15/A-15/E. $
- 2012. évi CL)O(XV. töľvény V. fejezet, VII. fejezet
- 30120|0. (u. 04.) fovrĺľosi közgyiilési rendelęt
- 2612010. (VI.18.) ĺinkoľmĺínyzati rendelet
- 15120|1' (III.18.) önkormanyzati rendelet

8. iigłintéző

onkormúnyzat dltal ki,ti,tt óltalónos vaglon- és felelősségbiztosí,tdsra vonatkoaí szerződé-
sekkel iisszefiiggő feladato k elldtdsa

Telj e s íté s igazolós e lké s zíté s e
Kapcsolattartás a biztosítóval, alkusszal
Kárbejelentés, és az ahhoz sziilrséges dokumentumok biztosítása

A Polgźri Törvényldnyvről szóló 2013. évi V. tÓrvény

Kőzűt nem kiizlekedési célú ĺgénybe vételéhez kapcsolódĺĎ tulajdonosĺ hoz'zájáru|ás kia.
dása

dantések előkészítése
dantésről a lrérelmező értesítése

,ąz Új Teleki térí piac iizemeltetéséből eredőfenntartóífeladatok elldtdsa

Az épület üzemeltetésével lrapcsolatos feladatok ellátása, az tizemeltetéssel Ósszeftggő szerző-
dés eb me grendel ők elké s zíté s e

- ]988. évi I, törvény
- 30/1988. (IV.2I.) MT rendelet

9. admínísztľlźciós feladatokat ellútó iiglintéző

Ve ze ti a s zab ads ág-nyilv óntartás t,

Sz e rv e z i az ĺ) gł o s z t ályv e z e t ő ál t al t ar t o tt ér t eIcB zI e t e lre t,

A Hivatal mds szervezeti egłségei részére ótadja a hivatalos iratokot
Figłelemmel kíséri a tisztségviselői levelek határidejét, valamint a kiemelt jelentőségű ügłek
fe ladatainak nyomon lajv eté s ét e l l ótj a.

Az ügłosztályvezető által meghatározott válaszlevél tervezetek elkźszítése.

3.dd) A helyettesítés rendje és az ezek'heztartozó felelősségi szabályok

KözterĹilet-hasznosítíssal foglalkozó iigyintéző helyettesíti a közteľület-hasznosítással foglal-
kozó ügyintézo és foľdíwa.
Az adminisztľációs feladatokat e||źltő igyintézot az ugyosztźiyvezető eseti kijelölése alapjan
helyettesítik.
A vagyon-nyilvĺĺntaľtási iigyintéző helyettesíti a vagyongazdálkodĺísi és táľsashźzi ügyekkel
foglalkozó ugy íntézőt, é s fordítva.

.::

-:

,)
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A teljesítésigazolással, pá|yázatokkal foglalkozó tigyintézőt avagyon-nyilvántaľtźsi ugyintéző
és a vagyongazdá|kodási és taľsashrĺzi iigyekkel foglalkoző ngyiľrtézó helyettesíti.
A vaľosĹizemeltetéssel foglalkozó ngyiĺtézők egłmást helyettesítik'

4. A szeľvezeti egvség szeľvezeti ábľáia (gľafikus)

5. Áz ĺitvosztály munkaľendie ía Hĺvatal do|gozóĺnak általános munkaľendie szeľint):

hétfőn 08uu_ 1800 óľáig
kedden 0800 _ |600 őtź,ig

szętdźn 0800_ 1630 óľáig
csütöľtökĺin 0800 _ |600 ótźig
pénteken 0800 _ 1330 óráig

A ledolgozott munkaidő nyilvantartźsa és ellenőrzése céljábó| azigyosztály jelenléti naplót
vezet. A jelenléti naplóban fel kell ttintetni a munkába állás és a munkábóI tźxozás pontos
idejét. A jelenléti napló vezetéséért az adminisrtrźrciős feladatokat ellátó ugyintéző a felelős.

Az ügyosztá|y đo|gozói a Hivatal épületében a munkaidőn tul az igyosztá|yvezető engedé-
lyével, hétvégén _ előzetes írásbeli bejelentés mellett _ a jegyzó engedélyével tartózkodhat-
nak.

A munkahelyérőlönhibájan kívĹil távol taľtózkodó dolgozó akadá|yoztatásrínak tényéről hala-
déktalanul köteles az ugy osztźtlryv ezetot értesíteni.

A betegségről szóló orvosi igazolást a dolgoző munkába á||ása első napján köteles a személy-
zeti vezetőnek átadni. Az átadás előtt az utolsó munkába töltött nap időpontj źÍ az ugyosztá|y-
vezetőnek attlppénzes lapon le kell igazo|rua.

6.Az ĺitvosztály ůitvfélfogadásĺ ľendj e

Ügyfelfogadás ideje: A Polglíľmesteľi Hivatal általános ügyfélfogadási ideje.

Ügyfélfogadás helye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.III' em. 315.310.

7.Értekez|etek ľendie:
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Azigyosztźl|yvezetőmindencsütoľtököntaft értekęzletet8őrátőI.

8.KĺiIső kancso|attartás:

Az ügyosztály dolgozőit az állampolgáľokka|, az önkormányzatí és más külső szervekkel,
intézményekkel és gazdasági taľsaságokkal való kapcsolattaľtásban a kulturált, hatékony,
gyors ügyintézésľe való tĺiľekvés, valamint a segítő szźndékkell, hogy jellemezze.

A hivatali dolgozók külső kapcsolattaľüísanak köľét és rendjét _ ideértve a képviselő-
testiilettel, abizottságokkal való kapcsolattaľtást is _ a jegyzó á||apítja meg és azigyosztéůy
ügyrendjében, illetve a munkaköri leíľásokb an szabőůyozza.

Az igyosztá|yvezeto feladatkorében eljarva kĺizvetlen kapcsolatbaĺ áIlhat az önkoľmźnyzat
intézményeivel, gazdasági taľsaságaival. Ennek során jogszabályban, önkormźnyzati hatźlro-
zatban, munkáltatói döntésben megllatátrozott adatszolgáltatast kérhet és adhat.

Az el|enótzésre jogosult feltigyeleti és külső szeľvekkel, a jegyzo és a polgármester taľtja a
kapcsolatot, illetve esetenként dönt a kapcsolattartó személyéről.

9. Záľó ľendelkezések

Jelen Ĺigyrend a Budapest Fővĺáĺos VIII. kerĹilet Józsefulírosi onkormźnyzat Képviselő-
testiilete á|tal .../2015. (X.17.) száműhatźttozatta| elfogadott, a Budapest Fővláros VIII. keľü-
let Józsefuaľosi Polgáľmesteri Hivatal Szervezeti és Mrĺködési Szabźlyzatának 1. számú fiig-
geléke.

A szervezeti egység aktualizált iigyrendjét az abban sztikségessé vtĺIt vźitoztatást követő 60
napon beliil csatolni köteles a ftiggelékhez.

Jelen ĺigyrend a jóvehagyását kĺivető napon lép hatályba, és a szervezeti egységnek illetve
j o gelő dj einek korábbi tigyrendj e hatá|y át veszti.

Budapest, 2015. szeptembeľ ......

dr. Hencz Adrienn
ĺjlgyosztéůyvezeto

A Gazdálko dási Ü gyo s ztá|y ngyr endj ét j óvíhagyom :

Danada-Rimlín Edina
jegyző
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Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének ]. sz. függeléke

rcÖzT E RÜrn' T.FE L Ü GYE L E T I
ticyoszľÁry

Ügy.endje

2015. szeptembeF...

Készítette:
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1.a) Szervezetiegvségmegnevezése:

Budapest Fővĺĺľos VIII. kerĹilet Józsefuarosi Polgármesteri Hivatal Közteľiilet-
felügyeleti Ügyosztály

Rövidített neve: Józsefuarosi KözteľĹilet-feliigyelet

1.b) A szelvezeti ewség címadatai:

Mfüödési helye: 1084 Budapest, József u. |5-|7. (hľsz: 352|8l0/N4)

Levélcíme: 1084 Budapest, József u. 15-17. (}ľsz: 352l8l0lN4)

Kĺj zterĹilet-felügyetet i |J gy osztály, telefon : 2 l 0-9 5 0 0, e-mail cím : j kf@,i kf. hu

1.c) A szervezetĺ eevsée ioeállása:

A Közterület-felügyeleti Ügyosztály nem önálló jogi szemé|y, a jegyzó közvetlen alá-
ľendeltségében a hivatal szewezeti egységeként műki'dik.

2. A szeľvezetĺ egvség általános feladat. és hatásköre:

Ellátja a Magyaľoľszág helyi önkormányzatairőI sző|ő 20|l. évi CL)o(xx. törvény
23. $. (5) bekezdés 4. pontjában meghatározott, és a 23. $. (7) bekezdése alapjźn a
Fővaľosi onkormányzat á|tal átadott, valamint a Jőzsefvźrosi onkoľmźnyzat és a Fő-
vlíľosi Rendészeti lgazgatősźę között létľejött megállapodásban szereplő feladatokat.
Különösen ideéľtve a köztertilet-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. t<irvény l. $. (4)

bekezdésébe, valamint a Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuarosi onkormźnyzat
Képviselő-testĹiletének a Józsefulírosi Közteľület-felügyeletľől sző|ő |912011. (rV.08.)
szźmlí önkormlínyzati renđeletébe foglalt feladatokat.

3. A Kiizteľĺilet.felüweletĺ Ügvosztálv engedélyezett létszáma tevékenvséeek szeľin.
ti bontásban. az azokhoz taľtozĺí feladat- és hatáskiiľökkel

3.a) Az ügrosztáůyłezető

3.aa) Az ĺĺryosztá|yvezető szakmai feladatellátására vonatkozó legfontosabb
jogszabályok felsoľolása

Ttiľvények:

Magyarors zźry A|aptorvénye
1. Magyarország he|yi onkoľmrínyzatairő| sző|ő 2011. évi CL)o(xx.

töľvény
2. A közterület-felügyeletről szóló |999. évi LXII. töľvény (a to-

vábbiakban Kftv.)
3. u egyes rendészeti feladatokat e|lźtő személyek tevékenységé-

ről, vďamint egyes töľvényeknek az iskolakeľülés elleni fellé-
pést biztosító módosításaról szőlő 2012. évi C)o(. tĺiľvény (a to-
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vábbiakban Rend. tv.)
4. akozszo|gá|atitisztviselőkľől sző|o2011. évi CXCIX. töľvény
5. a Munka Törvénykönyvéről szőlőf01-2. évi I. törvény
6. A kĺjzúti közlekedésľől szóló 1988. évi I. tĺirvény
7. A szabálysénésekľől, a szabályséľtési eljárásról és aszabáIysér-

tési nyilvantaľtási ľendszeľről sző|ő2012. évi II. törvény
8. Aközigazgatási hatósági e|jarás és szolgáltatás źlLta|énos szabá-

lyairól sző|ő2004. évi CXL. töľvény
9. Az infoľmációs önľenđelkezési jogról és az információszabad-

ságľól sző|ő20|l. évi CXII. tĺirvény
10. A hulladékĺól szóló 20|2. évi CL)O(XV. tö'rvény
11. A mozgóképről szóló 2004. évi II. tciľvény
|2. A BĹintető Tĺ!ľvénykönyvről sző|ő20l2. évi C. törvény
l3. A szerencsejáték szewezéséről szóló |99|. évi X)oilV. törvény
|4. Azźi|atokvédelméről szóló 1998. évi XXVIII. törvénv

Koľmányrendeletek:

1. A közszolgźiati tís*liselők munka- és pihenőidejéľől, az igazgatási
szĹinetről, a kozszo|gá|ati tisfuiselőt és a munkźůtatőt terhelő egyes
kötelezettségekľől, valamint a távmunkav égzésróI sző|ő 3 0 /201 2. (III.

7.) Kormanyrendelet
2. Az egyes közlekedési szabźl|ysértések miatt alkalmazarĺđő szabálysér.

tési péĺubírság, illetve helyszíni bíľság kötelező mértékéľől, valamint
a szabálysétésekľől, a szabá|ysértési eljárásról és a szabálysétési
nyilvantaľtási rendszerľől szóló 2012. évi II. töľvérrnyel osszefüggő
egyes kormányrendeletek módosításaró| 63/20|2. (IV. 2.) Kormány-
ľendelet

3. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványźróL sző|ő
21812003. (xII. l l.) Kormanyľendelet

4, A közúti árufisvarozáshoz, szeméIyszállításhoz és a közuti közleke-
déshez kapcsolódó egyes rendelkezések megséľtése esetén ki-
szabhatő bírságok összegéről, valamint a bírságolással össze-
fiiggő hatósági feladatokĺól szóló |5612009. (VII. 29.) Koľ-
mĺĺnyrendelet

5. A kĺizszolgźůati egyéni teljesítményéľtékelésľől szóló l0l20l3. (I.

2l.) Koľmĺĺnyľendelet
6. a szemé|yazonosító igazo|vźny kiadásĺáĺól és nyilvántartásźrő| sző|ő

t 68 / 1999 . (XI. 24.) Koľmĺínyrendelet
7. a kozbinonságra ktilönösen veszélyes eszktiztikľől szóló 17512003.

CX. 28.) Koľmĺányľendelet

8. a kedvtelésből tartott állatok tartásźtrő|' és forgalmazźsárő| sző|ő
4| l20 | 0. (II. 26.) Koľmányľendelet

MinÍszteľĺ rendeletek:

1. A k<izúti kĺizlekedésről szóló 1988. évi I. töľvény végrehajtásźtről sző-
ló 30/1988. (tV.21.) MT rendelet

2. A közúti közlekedés szabźiyairől szóló Il|975. (II. 5.) KPM-
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BM egyĹittes ľendelet
3. a keľékbilincs közteľiilet-felügyelet általi a|kalmazźsźĺa, a jár-

művek e|szźiLításźtra" valamint a felmerült költségekĺe vonatko-
ző szabá|yokról szóló 5512009. CX. 16.) IRM rendelet

4. Azutak foľgalomszabá|yozźsźról és a kĺjzúti jelzések elhe|yezé-
séről szóló f0l1984. (XII. 21.) KM ľendęlet

5. A közúti je|z(itáb|ák meglervezésének, a|ka|mazásanak és elhe-
lyezésének ktĺvetclmónyciľől szóló 8312004. (VI. 4.) GKM ren
delet

6. A rendészeti feladatokat el|źúő személyek és a segédfeltigyelők
által alkalmazhatő kényszeńtő eszközĺik igénylésének, átvétel-
ének és visszavételének szabályairőI, a térítés módjaról' a kény-
szento eszközök típusaiľa, fajtáira és az alka|mazásuh'ĺa, va|a-

mint a jelentéstétel és a kivizsgálás rendjére vonatkoző rész|etes
szabályokĺólszóló 8612012. (XII. 28.) BM rendelet

7. a kdzteľiilet-feltigyelet egyenruha e||átźLsáÍő|, a felügyelői jel-
vényľől és szolgálati ígazolvźnyrő| sző|ő 46l|999. (XII. 8.) BM
rendelet

8. a rcnđészeti feladatokat ellrátő személyek, valamint a fegyveľes
biztonsági őrtik ruhazati e||átásźtra vonatkozó részletes szabźr
lyokľól szőIő 7012012. CXII. 14.) BM rendelet

9. A közteľĹilet-feltigyelői intézkedések végľehajtasanak módjáról
és eszközeiről szóló 43l|999. (XI.26.) BM rendelet

l0. Az egyes közuti közlekedési szabáIyok.ła vonatkozó rendelkezé-
sek megséľtésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági
feladatokról, a bíľságok kivetésének részletes szabá"|yaiľól és a
bírságok fe|hasznáIásának rendjéről szóIő 4212011. (VIII. 11.)

NFM rendelet
11. A közszolgéůati tiszťviselők egyéni teljesítményéľtékeléséről

szô|ó I0l2013. (vI. 30.) KIM ľendelet

Főváľosi ktizryűlési ľendelet:

l. Budapest főváros kozigazgatási teľiiletén a jáľmúvel viírakozás ľend.
jének egységes kialakításrĺľól, a vaľakozás díjźtrő| és az i,lzenképtelen
jáľművek tláľolásĺának szabźtlyozásaľól szóló 30120|0. (VI. 04.) Főv.
Kgy. rendelet

2. A fővarosi ĺinkoľmĺĺnyzat tulajdonábarl źt||ő kdzterĺiletek haszná-
latátő| sző|ő 3120|3. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet

3. A fővarosi zcildfeltileti rendszeľbe tartoző zöldteľtiletek és zöld-
fe liil etek védelméľől, hasznźiataró l, fenntaľtás aró 1 é s fej lesztésé-
ről szóló |012005. (III. 8.) Főv. Kgy. ľendelet

4. A fővaľos konísztaságaról szóló 48lI994. (VIII. l.) Főv. Kgy.
rendelet

5. A fbvaľosi helyi közutak kezelésének és tizemeltetésének szak-
mai szabá|yairől, továbbá az utépitések, a közterĹiletet éľintő
kĺizmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolat bontások sza.
bźiyozásárőlszóló 3412008. (vII. 15.) Főv. Kgy. rendelet

6. Budapest füvaĺos közigazgatási terĹiletén a teherforgalom közle-
kedésének szabźlyozátsáľól szóló 5/20|3. (III. 8) Főv. Kgy. ren-
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delettel módosított 9212011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet

Onkormányzati ľendeletek:

8. Józsefuarosközigazgatásiteruleténajĺĺľmiĺveltöľténő vátakozźĺs
kiegészítő, he|yi szabáIyozásárőI szőIő 412014. (III. 8.) önkor-
mźnyzati rendęlettel módosított 26 120|0. (VI. 1 8.) önkoľmányza-
ti rendelet

9. A Józsefuaľosi onkormźnyzat fulajdonában lévő kĺizteriiletek
haszná|atźttől és használat.ának rendjéľől sző|ő 49/2013. (XII.
1 2.) önkoľm ányzati rendelettel módosított | 8 l20I3. (IV.24.) ĺin-
kormźnyzati rendelet

10. A józsefvárosi természeti környezet védelméről szóIó 28/2014,
(WI. 01.) Ónkormónyzati rendelet

11. A kozteľĹileteken szeszesital fogyasztásźnak tiltásaról szóló
4611999. (xII. 1.) önkoľmányzati rendelet

12. Budapest Főváros VIII. kBrület Józsefvárosi onkormányzat
Képv is elő -t e sttileténe k a Józ s efvár o s i KÓzterül e t-felügłel etr ő l
szóló 46/20] 3. (XI.}1,) számú Ónlarmónyzati rendelete

3.ab) Az iiryosztźiyvezető áItal ryakoľolt hatásktiriik (kiadmányozás), a hatás.
kör gyakorlásának módja

A kiadmlĺnyozás és az aláítás rendjéről sző|ő hatá|yos jegyzői utasítas szerinti
haüísköľľel rendelkezik.

3.ac) Az ĺiryosztá|yvezető feladatkiiľei

1. Az ugyosztá|yvezeto tervezi, szervezi, fuźnyitja és ellenőrzi az igyosztźiy
munkáját;

2. E||át1a az igyosztźt|y dolgozói tekintetében a jegyzó á|tal' átruhźuott
munkáltatói jogokat;

3. Felügyeli azugyosztály iktatási és irattározási tevékenységét;
4. A mindenkor hatályos belső normában foglaltak alapjan gyakorolja a ki-

admźnyozással, valamint a kĺitelezettségvá|Ialással, ltalványozással' el-
lenj egyzéssel, telj esítési gazolással kapcsolatos j ogköröket;

5. Az igyosztályt éľintően gondoskodik a képviselő-testiiletilbizottsági eli5-

teľjesztések el-készítésétő|'' a képviselő-testĹileti/bizottsági döntések vég-
rehajtasáľól, ellenőrzi a végrehajtást;

6. Részt vesz aképviselő-testtilet és az illetékes bizottságok iilésein;
7. Felelős a szo|gźt\at hatékony és jogszerŕĺ e||áttsáért, az erok és eszközök

racionáli s a|ka|mazásáért;
8. Felelős az adatkezelési, titokvédelmi és ügykezelési szabályok betartásá-

éľt és betaľtatásáért;
9. Javaslatot tesz az állomány jutalmazasaľa, fegyelmi felelősségre vonásá-

Ía)
10. Folyamatosan értékeli a keľület közbiztonsági, kĺiztisztasági he|yzetét,

javaslatot tesz a javitás éľdekébęn szfüséges intézkedések bevezetésére;
11. Rendszeresen e|Ienórzi a járművek és miĺszaki/technikaí eszkozok álla-
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potźLt, intézkedik a javitásra, kezdeményezi a szfüséges fejlesztéseket;

3.ad) A helyettesítés ľendj e és az eze|<hez tartoző felelősségĺ szabályok

Az ijgyosztét|yvezetot taľtós távollétében az źlta|źnos operatív ügyosztályvezetó-
helyettes, az ćita|tnos operatív ügyosztalyv ezetó-helyettes távollétében a közte-
rĹilet- feltigyleti ügyo s ztźiyv ezetó helyettesíti.

Taľtós tavollétnek M egy napot meghaladó távollét tekintendő.

A helyettesítést ellátó személy a helyettesítés során tett intézkedésekéľt ugyano-
lyan felelősséggel tartozik' mint az ügyosztályvezető.

3.b) Üryos ztáůyv ezető.helyettesek:

Az ld;gyosztźůyvezetó feladatellátását ügyosztźiyvezetó-helyettesek segítik, támogatják.

3.b/1) Az áita|ános operatív ĺiryosztályvezető.helyettes

Az źńta|źnos operatív ügyosztályvezetó-he|yet7es az Íigyosztályvezető źitalźnos helyet-
tese. Ügyosztźiyvezető-helyettes azigyosztźůyvezetóre vonatkozó normfü alapjźn' az
ügyosztályvezetőközsĺetlenalarendeltségében|átjae|feladatait.

Feladatköre az ijgyosztáIyvezető távollétében megegyezik az ugyosztá|yvezető fe|a-

datköľével, amelyet távollétében önállóan, egyébként az igyosztá|yvezető által meg-
hatźlrozott munkamegosztás szerint lát el.

Feladata kültiniisen:

l. KözvetlenüI itányitja a gépjármu elszállítással foglalkozó k<iaerulet-
felügyelőt,

2. Közvetlenül iľrányítja, felügyeli a közteľületi térfigyelő rendszer tizemelteté.
sével és mfüödésével kapcsolatos feladatokat,

3. A térf,rgyelő ľendszer mfü<idéséhez szfüséges méľtékben együttmfüödik'
kapcsolatot Ert a rendőrséggel,

4. Feltigyeli a térfigyelő diszpécseri feladatokat ellátó közterület-feliigyelő
szo|gá|ate||źLtźLsźft ,

5. Rendszeresen ellenőrzi a térfigyelő ľendszer és az ahhoz tartoző músza.
ki/technikai eszközök á|Iapotát, intézkedik ajavitásra, kezdeményeziaszfü-
séges fejlesztéseket.

6. Felügyeli és irrínyítja akozigazgatási téďrgyelő munkáját, figyelemmel kíséri
a jog- és szakszerii mfü<jdését, valamint a benne ta|áihatő technikai eszkö-
zĺik mfü ö dőképes ségé t, a|ka|mazhatősźryát.
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A kdzteľĹilet-felügyeleti tigyosztźiyvezető.helyettes az ugyosztá|yvezető szakmai he-
lyettese. Ügyosztályvezető-helyettes azügyoszüílyvezetőre vonatkozó normiáĺ< a|apjén,
az ijgy osztźůyv ezető kĺĺzvetlen alárendeltségében |átja e| feladatait.

Feladatköre az tigyosztá|yvezető és az á|talźnos operatív ügyosáályvezető-helyettes
távollétében megegyezik az ügyosztályvezetó fe|adatkörével, amelyet távollétében
ĺĺnríllóan, cgyóbkćnt azugyosztiiyvczctő ríltal mcghatőĺozott munkamcgosztĺĺs szcrint
lát el.

Feladata kĺiliinösen:

1. Iľźnyítja, feltigyeli és ellenőrzi a napi szo|gźůat kányításźtva| megbizott szol-
gźt|atir źny ítőkat, ktizterület-felügyelőket, valamint a lako s sági bej elenté sek-
kel, illetve az intézkedésekkel szemben benyújtott panaszok fe|do|gozására
kij elölt közteľĹilet-feliigyelőt.

2. Felelős a havi szo|gá|attervezetjogszabályban meghatźrozott hatłíľidőľe tör-
ténő elkészítéséért, a napi szolgźl|at szervezéséért, avá|tozások kezeléséért.

3. Feladata a munkavégzésre vonatkozó kimutatiĺsok hataridőre t<jrténő elkészĹ
tése.

4. Felelős a szeméIyre szabott, egyéni feladat meghatźtrozasľa iľĺányu|ő e|igazí-
tások taľtalmźÉrt és végrehajtźsáęrt, a beszámoltatĺísok szakszeru végrehajtá-
sáéľt, annak alapján a jtivőbeni feladatok megllatźrozasáért.

5. Tewezĺ az á||omźny éves szabadságát, engedé|yezi a szabadság kéľelmeket,
szfüség esetén él a munkáltatő szabadság kiadásaľa vonatkozó _ tĺiľvényben
me ghatáĺ ozott _ j o gával ;

6. Ellenőrzi a kĺĺzeľĹilet.feliigyelők által készített írásos dokumentumokat, fel-
jelentéseket, jegyzőkonyveket, bírságokat, indokolt esetben feliilvizsgálja
azokat;

7. Kivizsgálja az intézkedéssel szembeni panaszokat, a kéĺyszęntő eszkoz
hasznéiatát" illetve a személyes szabadságot korlátozó intézkedéseket, jog-
szabályban meghatźrozott esetekben továbbítja a rendőľségre;

8. Rendszeresen ellenőľzi a jármúvek és mtĺszaki/technikai eszközĺĺk źů|apotźú,
intézkedik a javítása, kezdeményezi a szfüséges fej lesztéseket;

3.c) Szolgálatiľńnyítőz

A szolgálatiranyító azugyosztá|yvezeto és az ügyosztźůyvezető-helyettesek alarendelt-
ségében látja eI feladatait, közvetlenüI fuźnyítja a közteľiilet-felügyelők napi szoIgéůa-

tát.

Feladata kültinösen:

1. a kdzteľĹilet-felügyelet teljes személyi állomĺĺnya tekintetében a szo|gá|at

tervezési. szerv ezési feladatok v égrehajtása,
2. a szerv ezet idei glenes szo|géůati feladatainak megszew ezése,
3. a célfeladatok teljesítéséhez szfüséges szolgźtlat szervezési feladatok végľe-

hajtása,
4. Hajtsa végre a szo|gźlatbavezénye|t köZteľi.ilet-feliigyelők e|igazításźú,

'ł1.
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5. EIlenőnzze a megjelent létszámot, nlhźzatot, felszerelést' szolgźůatí azonosí-
tót, igazo|ványt,

6. Adja ki a közteľĺilet-felügyelők részére a szo|gá|at e||átásához sztikséges
technikai eszközöket, feLszereléseket, okmányokat,

7. Határozza meg a közteľĹilet-felügyelő részére a jarÍĺfiftiráĺý, jétrórkoruetet,

8. Ismeľtęsse az illetékességi terulet á|ta|źnos szabálysértési, koztisztasági
he|y zetét, a lako ssági panaszokat,

9. Ha|állszzoll llleg világos és elérüet(j célokat, az eligazÍtásolr a kozteľtilet-
felügyelők javaslata a|apján is hatźlrozza meg az elvégzendő feladatokat, a
külön ellenőľizendő helyeket,

10. Ismertesse és bocsĺĺssa rendelkezésre a feladatok ellátísát segítő fęltételeket,
információkat, okmányokat, eszkö zoket,

11.Intézkedjen az ügyosztályvezetó és helyettesein által meghatźlrozott felada-
tok, célok közteľĹilet-felügyelők általi vé$ehajtásźra,

12. Ellenőrizze aszolgétlatban lévő kĺĺztęľület-felügyelők feladat végrehajtását,
13. Engedé|yezze a közteľület-felügyelők munkaközi szĹinetre t<iľténő bevonulá.

sát,
14. Szfüség esetén nyújtson segítséget a feltigyelői intézkedések jog- és szaksze-

nĺ végľehajtástůloz,
15. Kísérje figyelemmel a szo|gá|at és a feladatok alakulását. SzĹikség esetén in-

tézkedjen az etők, eszközök átcsopoľtosításról, összevonásaról, melyet je-
lentsen a közvetlen vezetőjének,

16. A szolgáIatfe|adatainak közteľületen tĺirténő irźnyítása, koordinálása,
17. Szo|gá|ata soľán a feladatok sikeres elvégzése érdekében a sztikséges méľté-

kig folyamatosan mfüödjön egyiitt avezetóivel, a Rendőrség és Polgĺírőľség
munkatĺírsaival.

18. Ellenőrizze a diszpécseri szo|gźiatot ellátókat, szĹikség esetén segítse a mun-
kájukat.

1 9. Hajtsa végre a köĺerület.felügyelők szo|gáiat végi beszámoltatását.
20. Abeszźtmo|tatźts keretében ellenórizze vissza a kiadott feladatok végrehajtá-

sát, a meghatározott célok megvalósulását.
2l. Vegye át és revíziózza a kdzteľĹilet-felügyelők által végrehajtott ĺntézkedé-

sekľől készített feljelentéseket, iratokat. SzĹikség és lehetőség esetén kiegé-
szítésľe, hianypótlás ra adja vissza.

ŻZ.Yételezze vissza a kdzterĹilet-felügyelők részére kiadott technikai eszkozi}-
ket, felszereléseket, okmĺĺnyokat.

23. Töltse ki, illetve folyamatosan vezesse a szo|gá|ati okmĺĺnyokat, statisztiká-
kat.

3.d) Az asszisztens:

Azigyosztźlyvezeto közvetlen aláľendeltségében végzi a titkłáĺsági adminisztrációt.

F'eladata ktĺltiniisen:

1. Érkeztetiés szignálásra előkészíti a beérkező postźú.
2. Áwęteti a szignéltiľatokat, vezetiés ťlgyelemmel kíséri a határidőket.
3. Postźyza a kiadmánvozásľa kerülő iratokat. előkészíti azkattźrozásta.
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4. Kooľdinálj a avezető és az áL|omány' illetve az áIlampolgárok, a tarsszervek
és egyéb személyek közti kommunikációt, szervezi a szfüséges megbeszé-
léseket, iigyfélfogadást, időpontokat egyeztet és taľt nyilvan.

5. Elvégzi az á||omány tájékorĺaásával kapcsolatos feladatokat (pi.: szabá-
|yozők ismeľtetése, oktatandó noľmák, kivonatok elosztása, tudomásul vé-
tel igazoltatása.

3.e) Aktizteľůilet.felügyelő:

Feladatait az ugyosztá|yvezető szakmai feladatellátásáľa vonatkoző, 3.u)
pontban meghatźrozott jogszabályok a|apjtn hivatalos személyként az e|igazí-
tás on me gh atár ozot1ak szerint |éÍj a e|.

Feladata küliintisen:

1. a köaeľiiletek jogszeni haszná|atźnak, akózteľiileten folýatott engedély-
hęz, illetve útkezelői hozzájźru|áshoz kĺitött tevékenységszabáIyszenĺségé-
nek ellenőrzése;

2. a kĺizterület ľendjéľe és tisztaságĺáľa vonatkoző jogszabá|y źital' tiltott tevé-
kenység megelőzése, megakadźůyozása, megszakítźtsa, megszĹintetése, il-
lefue szankcionálasa;

3. közremfütldés a közteriilet, az épített és a teľmészeti kĺirnyezet véde|mé-
ben;

4. közremfüödés a taľsadalmi bíĺnmegelőzési feladatok megvalósításában, a
közbiztonság és a k<ĺzrend védelmében;

5. kĺizremfüö dés az <inkoľmanyzatí vagyon védelmében;
6. közľemfüödés a kö,ztisztaságravonatkozó jogszabá|yok végľehajtásanak el-

lenőrzésében;
7 . kĺlzremfüödés állategészségĹigyi és ebrendés zeti fe|adatok ellátásában;
8. a mozgásábankor|átozott személy paľkolási igazo|vćny jogszenĺ haszná|a-

tanak és biľtoklásźnak az ellenőrzése.

3.Đ A szabályséľtési és közigazgatási üryintéző:

Kezeli a kĺizerület-felügyelők áttal kezdeménye zett intézkedéseket.

Feladata kiilönfisen:

1. Az ijgyirat végállapotbahe|yezéséig az ngyfeldolgozó rendszeľ segítségé-
vel önállóan e|végzi az uggye| kapcsolatos adatkezelési, továbbítási és
egyéb feladatokat.

2. E|végzi arászignźllt panaszok, beadvĺĺnyok kezelését, végrehajtja a
3. hozzájlłk rendelt munkafolyamatokat.
4. Figyelemmel kíséľi a hatrĺľidőket, intézkedik a hatrĺľidőhĺiz kötött, jogsza-

bályban előírt következményre (feljelentés, behajtás, stb.)
5' E|végzi az ügyekkel kapcsolatos adminisztratív teendőket.
6. Ir atĺáĺ ozza és selej tezé sre előkész íti a v é gźilapotu tigyiľatokat.
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3.Đ Segédfelĺigyelő:

A hivatalos személy tlímogatójaként segíti a köaerület-felügyelő munkáját. A segédfe-
lügyelő önálló intézkedési jogosultsággal nem rendelkezik, munkáját kizarő|ag akoz-
teľĹilt-feliigyelő j elenlétében és utasítasa szeľint végezheti.

Feladata küliiniisen:

1. A közterĺilet-felügyelő döntése alapjanfizikai értelemben fel- és leszereli
az elindulást gátló eszkön..

2. SzolgáIata e||átása sorłĺn vezeti a szo|gźiati gépjáľművet.
3. Azintézkedéssel érintett személy igényének megfelelőenátreszĺ a keľékbĹ

lincs alkalmazźsi dijat és a vonatkoző ĺormétban foglaltak szenntkeze|i azt.

3.h) oktatúsÍ/képzésireferens

Fe ladata kĺłlij n ii s en :

I . A felagłelői intézlredések elemzé s e -értékelés e
2. A z ü gł o s z t ály s z ahnai fe l ke s zük s é géne k fe l mé r é s e, mo nit or o z á s a
3. A monitoring tevékenység soránfeltórt témaktirtjkben oktatás végrehajtása
4. A képzések, tréningprogramok megszervezése, kommunilaźlása, ütemezése és

adminisztróciója
5. Tréningek eredményességének monitorozása
6. A fe l adat kôr é he z t ar t o zó .ü g,lfe I do l go z ó t ev é ke ny s é g
7. A korrupció megelőzéséhez, felderítéséhez sztilrséges feladatokvégrehajtása
8. Egléb, az ĺiglosztólyvezető, vagł helyettesei által meghatározott iratkezelé-
s i/ügłfel do l gozói feladat'

3.Đ Admínísztrdcílís/hdtralékkezelésíreferens

Feladata kíiliinösen:

1. A kiszabott btintetések és a befolyt összegek alakulásanak elemzése-értékelése
2. Az eredményesség j avításrĺnak felmérése, monit orozźsa
3. A felméľés, monitorozás soriín fehźtrt lehetőségek kapcsĺĺn abevezetęndő in-

tézkeđések oktatása az á|Iomźny tészére
4. A fe|adatával kapcsolatos statisztika vezetése, kimutatĺísok készítése
5. A feladatkĺiľéhez tartoző ügyfeldolgozó tevékenység
ó. A komlpció megelőzéséhez, felderítéséhez szükséges feladatok végrehajtása
7. Egyéb, azigyosztá|yvezető, vagy helyettesei által meghatálrozott iratkezelé-

si/tigyfeldolgozói feladat.

3j) 
^ 

helyettesítés ľendje és az eze|<heztartoző felelősségi szabáIyok

A szolgá|atirányítók, közteľiilet-felügyelők, a szabźiysértési és kozigazgatási ügyinté-
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zők, va\arĺlint a segédfeliigyelők azonos munkak<ĺrben, valamint az oktatźsiképzésl és

adminisztrá ciősl|tátta|ékkezelési referens egymást helyettesítik.
Az asszisztenst a szabá|ysértési és kĺĺzigazgatási ügyintézők kozĹil kijelölt személy he-
lvettesíti.

4.) Az íievosztálv munkarendie

4.a)

Azigyosztá|yvezető és az ügyosztá|yvezetó-helyettesek, az asszisztení az oktatási/képzési és
az adminisztrźpiőslhźttralékkezelési referens rendes hivatali munkaľendben teliesítik munka-
idej üket az a|ábbiak szeľint :

hétfő: 08.00.18.00 óľáig

kedd: 08.00-16.00 óráig

szerda: 08.00-16.30óráig

csĹitöľtĺik: 08.00-16.00óráig

péntek: 08.00-13.30 óráig

4.b)

A Közteľület-felügyeleti Ügyosztály táľsadalmi kcizszfüségletet kielégítő szolgálatteljesítési
tevékenységére tekintettel, rendeltetése folytrín munkaszĹineti napon is múködik. A munkaiđő-
beosztás _ a szo|gáIat ellátási feladatok figyelembe vételévęl _ hivatali és folyamatos (meg-

szakítĺís nélküli) munkarendben kerĹil meghatćtrozźsra.

A köztęrtilet.felĹigyelő, szo|gá|atiráĺyítő és a segédfelügyelő általánostól eltéľő munkarend-
ben, két havi munkaidőkeretben teljesíti munkaidejét.
A munkaidő beosztásaľakoztisztviselők esetében a közszo|gáIati tisztviselőkľől sző|ő 20l|.
évi CXCD(. töľvény ľendelkezéseit, munkavállalók esetében a munka törvénykönyvéríĺI szőlő
20|2. évi I. törvény rendelkezéseit kellalkalmazni.

A szolgálattervezetet (munkaidőkeľet) egy hónapra eIőte, minđen hónap 20-ig a kijelölt szol-
gá|atiráĺyitó készíti eI és az ügyosztályvezetóhagyja jővá.
A ledolgozott munkaidő nyilvĺĺntartása és ellenőrzése céljából az tigyosztźiy je|enLéti naplót
vezet. A jelenléti naplóban fel kell tĺintetni a munkába állás és a munkábó| tźwozźs pontos
idejét. A jelenléti napló vezetéséért aszolgá|atirźnyitő a felelős.

Azigyosztźiy ďo|gozćli a Kĺizteľiitet-fetiigyeleti Ügyosztźly rész&e kijelĺilt épületben a mun-
kaidőn ttú az ügyosztályvezető engedélyével taľtózkodhatnak.
A munkahelyéről önhibáján kívĹil tavol taĺtózkodó dolgozó az akadéiyoztatás okĺáról haladék-
talanul köteles az llgyosztáIyvezetot éľtesíteni.
A betegségľől szóló orvosi igazolást a do|goző munkába á|Iása első napján köteles a kĺizvetlen
vezetőjének źúaďnl. Az átadźLs ęIőtt az utolsó munkába töltött nap időpontját az iigyosztźl|yve-
zetonekatźlppénzes lapon le kell ígazo|rua.
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5.) Az üeyosztálv ügyfélfogadási rendie

Ügyfélfogadás ideje:
ugyrefiogaoas nelye:

HétÍőtől péntekig 08:00 és 16:00 óra köz<jtt
1084 Budapest, Német u.I7-I9.

6.) Eľtekezletek rendie

Az ugyosztá|yvezeto naponta eligazítja az llgyosztá|yvezetó-helyettest, félévente egy-
szeľ pedig állomanygytilést tart.

A kdzterĹilet-felügyelők részéľe az ugyosztźůyvezető, az igyosztźiyvezetó-helyettes
vagy a szo|gá|atirźnyítő szo|gźtlatot megelőzően eligazítást, bevonuláskoľ beszámolta-
tásttart.

7.) Külső kapcsolattartás

Az igyosztźtly dolgozóit az á||anpolgrírokkal, az ĺinkormźnyzati és más külső szer.
vekkel, intézményekkel és gazdasźryítfusaságokkal való kapcsolattaľtásban a kulturált,
hatékony, gyors iigyintézésľe való tĺirekvés, valamint a segít<ĺ szandék kell, hogy jel-
lemezze.

A hivatali dolgozók külső kapcsolattartásĺĺnak körét és rendjét _ ideéľtve a képviselő-
testtilettel, abizottságokkal való kapcsolattaľtást is _ a jegyző á||apitja meg és azl'j;gy-
oszttiy ügyrendjében, illetve a munkakĺĺri leírásokb an szabźiyozza.

Az igyosztźt|yvezető feladatkörében eljárva közvetlen kapcsolatban állhat az önkoľ-
mźnyzat intézményeivel, gazdasági tlĺĺsaságaival. Ennek során jogszabályban, önkor-
mźnyzati hatźlrozatban' munkáltatói döntésben meghataľozott adatszo|gźitatást kérhet
és adhat.

Az e||eĺórzésre jogosult felügyeleti és külső szervekkel, a jegyző és a polgiíľmester
tartjaakapcsolatot, illetve esetenként dĺjnt a kapcsolattaľtó személyéről.

8.) Záľó rendelkezések

Jelen tigyrend a Budapest Főviĺľos VIII. keľĹilet Józsefuĺíľosi onkoľmźnyzat Képvise-
lő-testülete á|tal. 24812014.(12.04.) szĺĺmú határozattal elfogadott, a Budapest Fővaros
VIII. kerület Józsefulĺrosi Polgĺĺľmesteri Hivatal Szervezeti és MűködésiSzabá|yzatá-
nak 1. szźtmtfiiggeléke'

A szervezeti egység aktualizźtlt tigyľendjét az abban sziikségessé váIt változtatást kö-
vető 60 napon belül csatolni kĺĺteles a ftiggelékhez.

Jelen ügyľend 2015. szeptember ZI-én lép hatályba.
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Budapest, 2015. szeptembeľ. . ....

IJgyosztźiyvezeto

A Köáeľĺilet-felügyeleti Ügyosĺály ügyrendj ét jóvĺáhagyom:

Danada-Rimán Edina
jegyző
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Ánt. to.E 1s1

A szervezeti egységekľe vonatkozó részletes
szabźiyokataszeĺ",ĺezetiegységekügyrendje
rogziti.

Áłt. to.g (5), Ávr.
13.$(2) a) gazdá|kodás - kiiltinös tekintettel kötvál, utalvá-

Avr. 13.í2). b
beszerzések lebonyolítasával kapcsolatos elj ĺĺĺĺĺs-
rend

Avr.l3.Q\"c

belft'ldi és kĺilÍi'ldi kiküldetések elrendelésével
é s lebonyol itźsáv aI, el szĺímo lásával kapc so lato s

kérdések

Ávr. 13.(2), d)
aÍIyag-éseszktizgazdá|kodásszrímvitelipoliti-
kában nem szabálvozott kérdések

Avr.13.Q\,e
r epr ezentáci ó s ki ađások felo sztas át, azok telj e sí -

tésének és elszámolásĺínak

Avr. 13

gépj ĺĺľmúvek igénybevételének és használatanak

vezetékes és rádiótelefonok haszná|ata

Avr. 13.(2). h

közérdektĺ adatok megismeréséľe irányuló ké-
relmek intézésének . továbbá a kötelezően kőzzé-

A kĺiltségvetési szeľv szabźiy1alarlságok keze|é-

A költségvetési szerv vezetoje k<iteles kockźvat-
kezelési rendszert mfü ĺidtetni.

BKÍ. 17.6(l
A belső ellenőrzési tevékenysé g szabá|y ozźlsi

A P oI gárme steri Hivatal SZMSZ-ének 2. sz. ft;ggeléke : szab ályzatok j e głzé ke

Szabá

Műktĺdéséhez kihatású

A belső kontľollľendszeľ műkiidtetéséhez

A szewezeti egységek ügyľend-
jei
Minőségirĺínyítási kézikĺĺnyv és

A költségvetési koncepció ké-
szítésével, a tar gy évi költségve-
tés tervezésével, a költségvetési
rendelet módosítasával kapcso-
latos feladat ok szabélv zata

Po l gárme st eri-j e gy zői kö zö s
utasítás - 4/2014.(XI.I7 .

A Józsefuiíľosi
által felügyelt költségvetési
szervek beszámolóival kapcso-
latos szabál

Közbeszeľzési és beszetzesi
Szabá|

Nemzetközi szabá|yzat

Anyag és eszkozgazdálkodási
szabéůvzat

Repľezentációs kiadások sza.
bál

Po l grĺrmest en-j e gy zői kö zö s
utasítás 3 /20| 4.(Xil.|9.
Vezetékes és rádiótelefonok
hasznźůata

AE-06 Közéľdekű adatkérés

ME-3 6 S zab źiýa|artságok keze -

lési rendi

ME-3 7 Ko cklázatkezelési e|jtlr á-
si ľend

Belső Ellenőrzési Kezl



BKn 3.$,6.$

Kö ks é gveté s i s zerv műkö dé s i fo lyamatainak

nyomvonala

Nyomonkôv e té s re nds zer é ne k e gł s é ge s s zerke -

A Szt. törvényben rilgzített alapelvek, éľtékelési
előírások a|apjánki kęll alakítani és íľásba kell
fo glalni a gazdá|kodó adottságainak, kĺjľĹilmé -
nyeinek leginkább megfelelő - a tĺiľvény végre-
hajtásĺĺnakmódszereit,eszkřĺzeitmeghatźroző-

Az eszkozok és a foľrások |e|tźrkészítési és leltá-

Az eszkozök és a források értékelési szabá|vozá-
sa

tas ľendjéľe vonatkozó belső

A könyvezetés és beszámolás készítésének biz.
tosításaSzt. 161.

1995. évi LXVI. Tv. 10.$

20II. évi CXCD(.6.$ A hivatal foglalkoztatottaira vonatkozó szabźiy-
zat

lnfoľmatikai rendszerek haszná|ata

P á|y ázatok előkészítésével, végĺehajtásával kap-

Noľmatíva igénylésének, felhasználasanak és
ellenőrzéséről szóló szabźů

t993. évíXCIII'tv. 2. Munkavéđelemmel kapcsolatos szabál
|996. évi )ooil. Tv. 19.

Nemdohánvzók védelméről szőIő szabá|1999. éví XLII. Tv.4lA

2003. évi C)o(V.tv.

Számvitelhez

Műkiidéshez további szabá

Ellenőrzési nyomvonal

Számviteli Politika
Le|tárkészité si és leltlíľozási
szabźi
Eszktizĺik és foľľások éľtékelési

í szabá
Pénz-és
zat

Számlarend
Felesleges vagyontĺĺľgyak hasz-
nosításĺĺnak, selejtezésének sza-
bál

Iratkezelésí szabźi

Kozszo|sźiati Szabá|
Informatikai Szabál

Az önkorm źny zatí fenntartású
intézmény ek noľmatív a igény|é -
sének, fe|hasznźiźtsrĺnak és elle-
nőrzésének rendiéről
Munkavédelmi
Tiĺzvédelmi szabá|
Nemdohánvzók védelm &ő| sző -
|ő szabźú

Helyi Esélyegyenlőségi Prog-
ram



Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének 3. sz. függeléke: az onkormányząt banl<szómla.
számai

SzĺnĺLÁ,TÍPusł BłľxszÁnĺlł.sz(nĺ IBÁNszÁľĺ 
i

K&H Bank Zľt.
Józsefuaľosi onkormánv-
zatFizetési szź.ľľ'|a

10403387-00028570-
00000000

HU76 I 0403387000285700000000 ioi
K&H Bank Zrt.

Józsefuaĺosi onkoľmany-
zatBgyéb bevételek be-
szedési számla

10403387-00028571-

00000009

HU7 1 10403387 0002857 1 0000000,
ei

!

i

K&H BaĺlkZrt.

Józsefu ĺáľosi onkormĺĺny-
zat Gépjálrmíiadó besze-
dési számla

10403387-00028572-

00000008

HU45 I 04033 87000285720000000
8

K&H Bank Zrt.
Józsefu arosi onkormanv-
zatLetéti szźm|a

10403387-00028573-
00000007

HUr 9 I 040338700028s730000000 i

7i

K&H Bank Zľt.

Józsefuĺáľosi onkoľmĺĺny-
zat A||arní hozzáj źrulźsok
a|szźtm|a

10403387-00028574-

00000006

HU90 I 0403 3 87000285740000000
6

K&ľlBankZÍt.
Józsefuarosi onkoľmany-
zat B ér|akások értékesíté -

se alszámla

10403387-00028575-
00000005

HU64 1 0403387000285750000000 ł
!si
t

K&H Bank Zrt.

Józsefuĺĺrosi onkoľmĺány-
zat Vegyes elkülönített
alszźlrria

10403387-00028576-
00000004

HU38 l04033870002857ó0000000 i
i4ĺ
I

!

K&H Bankzrt.

Józsefuĺárosi onkoľmĺĺny-
zatKozterulet bírság
a|szźtmJ'a

I 0403387-00028577-
00000003

HU12 I 040338700028s770000000 
I

!3i
i
l

K&HBaÍkZÍt.
Józsefutĺľosi onkormĺĺny-
zat Kisfalu Kft . Lakőhazi
bérb ęvételek alszźlm|a

I 0403387-00028578-
00000002

HU83 I 0403387000285780000000 ;

2i
i

K&H Bank Zrt.
Józsefu iáľosi onkoľmanv-
zatBirstry alszétanla

r0403387-00028s79-
00000001

HUs71040338700028s790000000 !

1l
I

K&H Bank Zrt.

Józsefu ĺáľosi onkoľmĺĺny-
zat Késedelmi pótlék
szźml/ra

I 0403387-00028s80-
00000007

HU36 1 040338700028s800000000 i

7i
i

K&H BankZrt.
Józsefu ĺírosi onkormány-
zat Épitményadó alszźmia

10403387-0002858 1-

00000006

HUl0 l 04033870002858 10000000 i

6i
i

K&H Bankzrt.
Józsefu iáľosi onkoľmĺĺnv-
zat Telekađ ő a|szźmia

10403387-00028582-

0000000s

HU8 I 10403387000285820000000 r

Isl
i
I



K&H BankZrt.

Józsefuaľosi Önkoľmány-
zat Iđe genbevételek el-

számolási alsztrria

10403387-00028583-
00000004

HU55 1 04033 8700028s830000000
4

K&H Bank Zrt.

Józsefuaľosi onkor-
mźnyzatA\Ianigazgatási
eljaľási illeték beszedési

számla

I 0403387-00028584-
00000003

HU29 r 0403 3 8 70002 8 5 840000000
nJ

K&H Bank Zrt.

Józsefuarosi onkormiĺny-
zatlFA beszedési
alszźtmla

I 0403387-00028585-
00000002

HU03 1 0403 3 87000285 8s0000000
2

K&H Bank Zrt.

TAMOP-5 .6.1c-rr/r
20||-OO02 p ĺĺy ĺzĺl
a|szélmla

1 0403387-0002858ó-
00000001

HU7 410403 3 8 700028 s 8 60000000

I

K&H Bank Zľt.

KMOP 5.1.1./B-12-k-
f0l2-000I Magdolna
negyed program III.

10403387-00028587-
00000000

HU48 r 0403 3 87000285870000000
0

K&H BankZrt.

KMOP-4.3 .2lA-13 Auró-
ľa utcai rendelőintézet

felújítasa a|szźrĺ:Ja

10403387-00028588-
00000009

HU43 1 0403 3 87000285 880000000

9

K&H BankZrt.

KMOP-2o12-5.5.01A
Eneľgetikai rekonstľukció

a|szźlmla

I 0403387-00028589-
00000008

HU 1 7 I 04033 87000285 890000000
8

K&H Bank Zrt.
TAMOP-3 .3 .2-08 I 1 -2008 -

0002 a|számla
10403387-00028590-

00000004

rru 7 f r 0 403 3 I 70002 I 5 900000000
4

K&H Bank Zrt.

Józsefu arosi onkormrány-

zat Kommunális adóbe-

szedési szám|a

10403387-00028591-
00000003

HU46 I 0403 3 870002859 1 0000000
a
J

K&H BaÍ'kZrt.

Józsefu aľosi onkoľmĺĺny-
zat Ko zígazgatási bírság

alszźrľ'Ja

10403387-00028592-
00000002

HU20 1 0403 3 87000285920000000
2

K&H Bank Zĺ.
Józsefuaľosi onkoľmány-
zat Kerékbilincs befizeté-

sek alszĺĺmla

I 0403387-00028593-
00000001

HU9 I 1 0403 3 8700028593 0000000
I

K&H Bank Zrt.

Józsefu ĺĺľosi onkormany-
zatGépjfu míielszá||ítás

alszánia

10403387-00028594-
00000000

HU65 I 04033 87000285940000000
0

K&H Bank Zrt.
Magánfózó áta|ány adőj a

beszedési a|sztrĺila
10403387-00028595-

00000009

HU60 I 0403 3 870002859s0000000
9



A kihiľdetés módja: kifiiggesztés
A kihiľdetés napja:

Rimán Edina
jegyző

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefváľosi onk ormányzat
... 120l.5, (IX...) önkoľmányzati ľendelete

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Miĺkiidési Szabályzatárő|sző|ó3612014.
(xI.06.) iinkoľmányzati rendeletének mĺĺdosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testülete aZ

Alaptöľvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyaľorsztlg helyi
onkormányzatairó| szőIó 2011. évi CLXXxx. törvény 53. $ (1) bekezđésében kapott
fe|hata|mazás alapjan a következőket rendeli el:

1. $ A rendelet 3. szźmű melléklete helyébe jelen rendelet 1 . melléklete lép.

2. $ A rendelet 4, számu melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

3. s E ľendelet 2015' szeptember 2Í-én lép hatályba és ahatályba lépését követő napon

hatźt|ytú veszti.

Budapest f0I5. szeptember

Danada-Rimán Edina
jegyző

az előterjes ńésh.sz. melléklete

Dľ. Kocsis Máté

polgármesteľ





l. melléklet

3. mellék|e t a 3 6 ĺ20 1 4. (xI.06.) önko rmány zati r endeleth ez

1. AZ oľxonvĺÁľyza.ľ ÁI,ľa'r, InÁľyÍľoTT xor,ľsÉcvETÉSl
SZERVEK

A B
Név Cím

1t Budapest Főváľos VIII. keľulet Józseťváľosi
onkoľmányzat Napraforgó Egyesített
Ovoda

1084 Bp. Tolnai L.u.7-9.

2. Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekióléti Központ

1081 Bp. Népszínház u. 22,

1 Józsefuaľosi Egyesített Bölcsődék 1083 Bp. Szisetvaľi u. l
llt. Józsefvárosi Esészsésiisvi Szo1sálat l084 Bo. Auróľa u.22-28.

2. AZ ONKORMANYZAT ALTAL ALAPITOTT GAZDALKODO
SZERVEZETEK

Név
I Józsefuárosi Gazdálkodási KozpoŃ Zrt.
2. REVS Zrt.
.,
J. Józsefuaľosi Gyermekek Udültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft .

5. RFV Józsefvaľos Kft.
6. Józsefuáľosi Esészsésközoont Kft .

- Mikszáth 4 Esészsé stisvi S zo l s áItatő és In satlanhas zno sító Kft .

8. Coľvin Sétánv Hasznosító és Uzemelteto Kft. ..v.a'''
9. Pollack téri Kozterületfelieszto- és Hasznosító Kft. ,,f.d.,,
10. Józsefváľos Közcjsséseiéľt Nonpľo ťĺt Zrt.
11 Józsefu áľo s Közbi ztons ágáért é s Ko ztiszt aságáért S zol gáltató E gyszemél yes

Nonprofit Közhasznú Kft.
12. Bárka Józsefváľosi Színhźtzt- és Kulturális Nonprofit Kft.





2. melléklet

4. melléklet a 3612014. (xI.06.) önkoľmányzati ľendelethez

AZ oNKoRMÁNYZAT oNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

1. o n ko ľm án y zati f e|zd atok e||átáls át é rÍ n tő en :

1.1.Tisztségviselők tészérereprezentáció, tisĺségviselők saját keretei, promóciós ajándékok
1 .2'Nęmzetközi kapcsolatok
1.3.PR tevékenységek keretében újság szerkesztése, kiadása, média figyelés, honlap szerkesztése,

rendezvények
1'4.Külon onkormányzatirende|et alapján kitüntetések, dicséretek adományozása
1 . 5 . Kül ön szabá|y zat al apj án j utal om' munkáltató i kö lc sön bi zto sítása
1.7.Civil szervezetek, alapitványok, egyházak, egyházi közösségek, jogi személyek,

magánszemélyek nem szociális rászorultsági alapon történő támogatása. kivéve, ha
önkormányzati kote|ező feladatell átásért támogatásban részestilnek, továbbá Budapesti
Önkormanyzatok Szövetsége tagdij, valamint a Rendorsé gtámogatása

1 . 8 .Nemzeti s é gi önkorm źny zatok p énzb el i tźlmo gatása
I.9.Az önkormanyzatáItaI alapított költségvetési szervek a|ka|mazottaińsz&e cafeteria és

htĺségjutalom biztosítása

2. oktatási' kiizművelődési' ĺfjúsági és spoľt feladatokat érĺntően:
2.I,oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok, ösztöndíj odaítélése, tanulmányi veľseny'

KLIK-től átv áI|aIt költsé gek
2.Z.Ovi-foci program
2. 3 . sportszeľvezetek támo gatása
Z.4.Turay Ida SzínházKozhasznú Nonprof,rt Kft. előadó-mrivészeti tevékenységének támogatása

3. Szociális' egészségügyi feladatellátással kapcsolatban:
3. 1 . Józsefvaĺosi káltya létrehozása, működtetése
3.2.Idősügyi Tanács műk<jdtetése
3' 3 . Eu- s adományok ľászorultakh oz v a|ó elj uttatásában való kĺjzreműködé s
3 . 4,P riv atizá|t házi orvo s ok rez s ikĺj lts é seinek átv á||a| ása
3 . 5 . TAMO P p á|y azatokho z kap c so ló dí fel adatok

4. Vagyonkezelési és váľosüzemeltetésĺ feladatokat érĺntően:
4.I.Kozteruleti és illegálisan elhelyezett kommunális hulladék elszállítás és gyűjtése
4.2.Tátsashtnaknak közteriĺlet-foglalási bevételből tcjrténő visszafizetés
4.3.Karácsonyi díszkivilágítás biztosítása

5. onkormányzatĺ tulajdonú, vagy ľésztulajdonú gazdasági társaságok áital' végzett
v 

^gy 
ongazdáIkodási és vagyonkezelési feladatokat érintően :

5.1.Törzsvagyon fejlesztése érdekében felújítások, beruházások elvégzése, pá|yźzatokbenyújtása
5.2.Jőzsefváľosi Gazdálkodási I(ozpont Zrt, áIta| végzerrdő üzleti vagyorural valrő gazdálkodás

(vagyonértékesítés, felúj ítások, beruházások)
5 . 3 . Corvin S étany telj es proj ekt lezár ásához kapcsoló dó feladatok
5.4.Magdolna negyed városrehabilitációs modellkísérleti progľammal kapcsolatos feladatok
5'5.Palotanegyed fejlesztéséhez kapcsolódó Európa Belvárosa Pľogram feIađataj





6, Egyéb feladatok
6. 1 .Hitel felvétellel' tilrlesztések, kamatok telj esítésével kapcsolatos feladat
6.2.Főépítészi feladatok (egyéb teľvek, koncepciók elkészítése' golyónyomok őľzése, koztéri

szobrok és műalkotások valamint emléktáblákkal kapcsolatos feladatok stb.), kivéve a
rcrÉsz

6 . 3 . Pľivatizált lrázi o ľvo s o k ľezs iko lts é geirrek átv áIlalása
6'4.Táľsashénakvissza és vissza nem téľítendő felújítási támogatásai, gźuvezeték felújításhoz

kölcsĺjn nyúj tás, panelpro gramban való ľészvétel
6'5'Szemünk fénye progľamban való részvétel
6. 6. Hő szol gá|tatás bizto sítása

7. onkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú gazdasági társaságok támogatását
éľintően

7.I.Báĺka Józsefvárosi Színház és Kultuľális Nonprofit Kft. teljes tevékenységének támogatása
7,Ż.F{Év 8 Zrt. teljes tevékenységének támogatása
7.3. Józsefváros Kozösségeiért NonprofitZrt.teljes tevékenységének támogatása
7.4. Józsefvárosi Gyermekek Üdtiltetéséért KözhasznuNonpľoÍit Kft. teljes tevékenységének
támogattsa

8. Hivatal míĺkiidésével kapcsolatban
8. 1'Reprez entáciő, uz|eti aj ándék, teľmészetbeni juttatások biztosítása
8. 2. Tanácsadói és szakéľtői feladatok ellĺításanak bizto sítása
8.3.Külön szabáIyzat szeľint hrĺségjutalom, és szakmai továbbképzésen és konferencián való

részvétel biztosítása
8 . 4. D iakmu ĺ.lka, p á|y tłzatok

9. Szociális és gyeľmekjĺitétĺ és egészségiigyi intézményekkel kapcsolatos feladatok
9. 1 . Kĺízislakások mtĺködtetése
9 .Z.Intenzív c s al áđme gt artő szo| gźtl tatás műkö dteté s e

9 .3 . I e|zőr ends zere s házi se gítsé gnyúj tás miĺködtetése
9 . 4.Hétv é gi szociáli s étkeztetés műkö dtetése

9.5.Házi segítségnyújtáson beliil fodrász, pedikűros, gyógymasszór, győgýomász biztosítása
9.6,A Biztos Kezdet progľam' időszakos gyermekfelügyelet, otthoni gyermekgondozás, hétvégi

iátszóhźn működtetése
g 3 .rÉĺpt<-Pro grammal kapcsolato s feladatok
9. 8.Egészségĺigyi Szolgálatban a foglalkozás egészségügy biztosítása

Az önként vá,IIaIt feladatok pénzugyi fedezete a mindenkoľi költségvetési ľendeletben
biztosított.





INDoKoLÁS

Általános indokolás

A rendelet-tervezet célia az sZMsZ aktua|izá|ásra szoruló 3. és 4' mellékleteinek módosítása.

Részletes indokolás

1. $ -2. $-hoz

A szewezeti átalakulásokľa (társasági formaváltás) tekintettel szĹikséges a mellékletek
aktuaIizáIása.

Szokásos jogtechnik ai zźlĺőľendelkezés. 
3'$-hoz



i


