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1. A támogatási pá|yćuatokkal kapcsolatos általiínos rendelkezések

Az ĺinkormźnyzat á|ta| e||átandó felađatok megvalósításáhozjelentős kiegészítő anya-
gi forľást jelentenek a kiil<inböző pźiyazatokon elnyerhető péĺueszközök.

Ezek minél szélesebb könĺ és a lehető legnagyobb összegben tĺjrténő elnyeľése érde-
kében szfüséges a lehetőségek felkutatásaról, apá|yźzatok benyujtásáról és megvaló-
sításaľól sző|ő szabźiyozźs elkészítése.

Minden szerv ezeti egység fe|adata, hogy:

a) segítse a dĺjntéshozó testületeket, szerveket és személyeket a benýjtott cĺnkor-
mányzatiprojektjavaslatok, illetve páIytzatok felelősségteljes elbírálásában,

b) meghatározzaa jővźůlagyott pľojektjavaslatok, illetve pá|yźzatokbenffitásanak
és megvalósításának terv ezését,

c) segítse a pá|yázati tevékenységet a pźiyéľatok figyelésében, előkészítésében,
kidolgozásában, benyúj tásában és megvalósításában,

d) a pá|yázatok benyújtĺĺsźůloz szfüséges pérr;ngyi forrás biztosítása, a pá|ytzat
elkészítése és benffitasa, valamint a megvalósítás és beszímoltatás áttekinthető
és ellenőrizhető módon történjen.

Ennek során biztosítani kell:

a) az ĺinkormźnyzatipá|yazati tevékenység törvényességét és szabáIyszeníségét,
b) az önkoľmźnyzat fejlesztési stratégiai céljainak megvalósulásélt, továbbá lehe-

tővé tegye
c) külső források befogadásával az oĺlkormźnyzati feladatok maradéktalan meg-

valósítását.

rÜroxos RENDELKEZÉsEK



1. POLGARMESTERI KABINET
A Polgáľmesteľi Kabinet feladata apo|gármester/alpolgáľmesterek tevékenységével kapcsola-
tos napi teendők elLátása, a Hivatal irźnyitásźlból adódó titkĺĺsági és kommunikációs feladatok
koordinálása,

ezen belül különösen

. e|látjaa polgáľmesteri/ alpolgiírmesteľi titkáľsági és adminisztrációs feladatokat;

. reprezentációs tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat;
o posta kezelésével kapcsolatos feladatokat;
o intézi és koordiná|ja a gazđá|koďási és humiín teľĹiletet érintő feladatokat, ideéľtve a

testiileti és bizottsági ülésekhez kapcsolódó előterjesztések és egyéb, a Polgármesteri
Kabinet vonatkozásában felmerĹilő feladatok ellátását is;

. nyilvántĄa apolgármesteri utasításokat;
o áttekinti a polgáľmester/alpolgáľmesterek részére érkezett küldeményeket' azokat

szignćtlj a, a|áir ásľ a e l őké szíti ;
. koordináIja a polgármester/alpolgáľmesterek feladat- és hatáskörébe taĺtozó ügyekben

az ugyintézé si tevékenys é get;

o áttekinti és véleményezi a polgármesterhezJa|polgármesteręt,hez érkező bizottsági és

képviselő-testületi előteľjeszéseket, jegyzőkönyveket;
o a képviselő-testĹileti ülések előkészítése során biĺosítja a szervezeti egységek és a

polgármest er l a|po|gármesterek közĺitti kommunikációt;
o el|átjaa polgĺírmesteri/alpolgáľmesteľi fogadóórálĺlĺal kapcsolatos feladatokat;
. szeÍvezi a polgármester/alpolgármesteľek lakossági kapcsolatait;
o kezeli a polgiĺľmesterila|polgźrmesteri pľotokoll-listát, e||źúja a polgármes-

tertlalpolgtttmesteľtérintőpľotokollĺĺľisfeladatokat;
. a szervezeti egységet érintő kłlzbeszerzésben k<jzremfüödik és adatot szo|géůtat;

. ellátja egyes projektek koordinációját;

. eLLátja a Magdolna Negyed Progľam III. hivatali szintri projektkoordinárciőját és pénz-

ügyi menedzsmentjét;
o részt vesz a pźůyźnatťĺgyeléssel kapcsolatos tevékenységben;
. koordináIja a sajtó részérő| érkező _ a polgáľmesteľt/alpolgiírmestereket érintő _ meg-

kereséseke t, résń. vesz a polgáľmest eril a|polgźtrmesteń inteľj tlk szervezésében;

. sajtófigyelést végez a polgráľmesteľt/ alpolgármesteľeket és az Önkormányzatot érintő
saj tóhírek tekintetében;

. sajtóanyagokat és háttéranyagokat készit, ĺisszeállítja a kapcsolódó szakmai anyago-
kat;

. koordiná|ja, e|emzi, archiválja az onkoľményzatotéľintő média-megjelenéseket;

. nyomon kciveti a keľĹilet marketingsttatégiájáĺak kidolgozását;
o ĺisszeállítja és a cimzettek részéte továbbítja az egyes sajtómegkeresésekkel kapcsola-

tos sajtómeghívókat;
o közremfüödik az egyes renďeményel<hez, sajtótájékoztatők.hoz kötődő sajtójelenlét

szervezé sében, e l l átj a az iigy intézé si feladatokat ;

. kapcsolatot taľt az önkoľmźnyzati intézmény-és cégvezetőkkel a sajtómegkeresések
vonatkozásában;

o kapcsoĘatot tart az írott és elektronikus sajtóban érdekelt munkatarsakkal későbbi mé-
dia-megj elenések célj ából;



javaslatot tesz a kulturális programok nyomtatott formában, elektronikus, illetve egyéb
úton tĺiľténő népszerusítése érdekében az tjnkormźnyzat honlapjának szerkesztésével
és taľtalmával kapcsolatban, valamint kapcsolatot taľt a helyi újságok és médiumok
szeľkesztőségével
testvéľviárosi kapcsolattartásra vonatkozó szewezési feladatok ellátása.

2. JEGYZŐr xłľrľnľ
A JegyzíSi Kabinet a jegyző közvetlen felügyelete a|á tartoző szęwęzęti egység. Kĺjzvetlentil
segíti a jegyző és az a|jegyző munkáját, e||átja a Hivatal egészével kapcsolatos jogi, épület-
iizemeltetési, személyügyi és szewezési feladatokat, ezen feladatkĺirök tekintetében döntésre
előkészíti a jegyző hatásköréb e tartoző ügyeket. E|Iátja a Minőségirĺínyítási Rendszer működ-
tetésével kapcsolatos feladatokat.
AJegyzői Kabinet vezetője koordinációs tevékenységet végez és felügyeleti,vezetési jogköľe
van a Személyügyi Iroda, Belső Ellátási Iľodą Szervezési és Képviselői lroda, Ügyviteli Iroda
tekintetében, valamint a vonatkoző jegyzői utasítasok szerint a Jogi Iroda tekintetében.

A jegyz(5 és aza|jegyzíS munkájźú közvetlenül segíti a jegĺzőilaljeryzői titkárnő-üg1ĺintéző,
aki:

E||átja a jegyzí\la|jegyző feladataival kapcsolatos szeľvezési és ügyviteli, valamint
szükség szerint önálló ugyíntézői teendőket. Nyilvríntaľtástvezet a jegyzőlaĘegyző
munkaköréhez kapcsolódó hatáĺidős feladatokľól, fi gyelemmel kíséri a határidőket.
Keze|i a jegyzóla|jegyzó időbeosztását az otutlook Naptáľ haszná|attxa|.
E||źńjaabeérkezó napi posta és kimenő levelek érkeztetésével, iktatásával,
irattźrozźtsával kapcsolatos feladatokat.Leiýa, sztikség esetén e|ókészíti, összeállítja a
j egy ző kimenő leveleit.
Nyilvantaľtást vezet a jegyzőhözlaljegyzőhozérkezettiigyiratokľó|' akózérdekú beje-
lentésekről, panaszokról. Gondoskodik azok ügyintézésre való továbbításźIÍő|. Részt
ve sz a j egy zőneV alj e gy zonek címzett panaszo s ügyek, l ako s sági bej elenté sek kivizs-
gáIásában, és írásbeli megvźiaszolĺásában; kapcsolatottartaziigyfelekkel.
Előkészíti a jegyzoila|jegyzői fogadóórĺĺkat. Esetenként jegyzőkönyvetkészít atźrgya-
lásokról. Gondoskodika jegyzola|jegyző ügyfélfogadásan felmerült ügyek intézéséri5l.
Sztikség szerint résztvesza jegyzőila|jegyzői progľamokon, helyszíni szemléken.
Ko ordinálj a a j e gy zo / a|j e gy zó á|ta| |r'tszignált e gye di ügyeket. E l őké szíti a j egy -
zőila|jegyzőianyagokat,beszźtmolókat,e|(5terjesztéseket.
Gondoskodik a nyugdíjba vonuló, valamin húség- és jubileumi jutalomban részestilő
munkatĺĺľsak kcĺszöntésével kapcsolatos feladatok ellátásríról.
E||átjaa jegyzőlaljegyzóvendégeinekésügyfeleinekfogadásával,vendég|átásáva|
kapcsolatos teendőket. Gondoskodik a reprezentáció megszerv ezéséroI, a kciltségek
előíľás szerinti elszámolásaról, valamint rendszerezi az jegyzőneVa|jegyzíĺnek járő
kĺizlĺinyöket, folyóiratokat, napilapokat és gondoskodik az esetleges hirĺnyok pótlásá-
ľól.
Részt vesz aképviselő-testület és az illetékes bizottságok ülésein.
Felelős aJegyzői Kabinet źita|használt gépi beľendezések kaľbantaľtásának, javitásá-
nak bejelentésében' valamint a hivatalvezetoititkárság irodaszeľeinek megrendelésé-
ben és kezelésében.
A Jegyzői Kabinet tekintetében előkészíti a szükséges személyügyi és ellátási jellegű
adatszo|gélltatiísokat, jelentéseket, gondoskodik a munkaidő nyilvantartás vezetéséről.
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o Ktlzľeműködik a Jegyzőí Kabinetvezető feladatköréhęz kapcsolódó titkársági, ügyvite-
li feladatok ellátásában.

2.1.^. Y ezető j ogtanácsos (Jeryzői referens)

2.|J. e||átja az onkoľmźnyzat peres és nem peres eljárásaiban a képviseletet, jogerős bí-
rósági ítéletek végrehajtásźnakkezďeményezését, kivéve az önkormźnyzati gaz-

dasági tlĺrsaságok feladatai kĺiľébe tartoző ügyekben; (1983. évi 3. tcĺrvényeĘű
rendelet ajogtanácsosi tevékenységről l. $ és 5. $, apolgári perrendtaľtásról szóló
1952. éví III. tv. 67. $)

2.|.2. ellátja a jegyzó által kiszignált egyedi Ĺigyek jegyzói utasításoknak megfelelő
koordiná-lását, jogszeniségének vizsgźlatźú, az e|jźrő szakmai szewezeti egység-
gel kapcsolatottart; (1983. évi 3. törvényerejű rendelet ajogtanácsosi tevékeny-
ségről 1. $ és 5. $)

2.|.3. e|Iátja a jegyzői tĺ!ľvényességi véleményezés megvalósu|ásźůloz sziikséges Hivata.
lon beltili jogi koordinációs tevékenységet; (1983. évi 3. töľvényeĘrĺ ľendelet a
jogtanácsosi tevékenységről 1. $ és 5. $)

2.I.4. a Hivatal szervęzeti egységeinek - az előterjesztések előkészítését is beleéľtve - a
jog-szabźiyok helyes a|ka|mazásában segítséget nyújt; (1983. évi 3. töľvényerejií
rendelet ajogtanácsosi tevékenységľől l. $ és 5. $)

2.|.5. egytittmúködik a Hivatal szervezeti egységeivel a kiilső és belső ellenőrzések során

feltáľt hiányosságok kiküszĺibölésében. (1983. évi 3. törvényeĘű rendelet a jog-
tanácsosi tevékenységľől 1. $ és 5. $)

2.I.6. ellátjaa képviselő-testületi előterjesztések előkészítői és ügyosztályi jogi szignálást
kcjvető jogi kontrolljáu (1983. évi 3. törvényeĘiĺ rendelet a jogtanácsosi tevé.
kenységről 1. $ és 5. $)

2.|.7 . a szerződéskötés elnevezésu e|jarás szeľint e|Iátja a jogi felülvizsgálati feladatokat
az onkormźnyzat/ Polgármesteri Hivatal szerződései tekintetében; (1983. évi 3.

töľvény-erejű rendelet ajogtanácsosi tevékenységről 1 6. $).

2.|.8. helyi jogalkotás elnevezésú eljárás szeľint e||átja a kodifikációval kapcsolatos fela-
datokat, rendelet-tervezeteket tarta|maző előterjesztések esetén az e|óterjesztések
készítése elnevezésű eljárás szerint el|átjaa képviselő-testületi és bizottsági előter-
jesztések jogi szempontú véleméĺyezésével kapcsolatos feladatokat; (1983. évi 3.

töľvényerejti rendelet ajogtanácsosi tęvékenységről 1. $ és 5. $)

z.|.g.e||átja a hagyatéki hitelezői igényekkel kapcsolatos jogi feladatokat a PénzĹigyi
Ügyo sztáIlyal egyĹittmúkcidve;

2.|.B. Kőzblztons á gĺ ľefe rens

2.|.lO. ellátja a tĺirvényben meghatĺĺľozott katasztrőfavédelemmel, honvédelemmel, polgári
védelemmel, hŻvédelemmel, lakosságvédelemmel kapcsolatos önkoľmányzatl fe-
ladatokat,

2.|]1.közľemfüĺidik a polgáľmester katasztrőfźk elleni védekezésľe való felkészülési, a
védekezési, ahe|yreá|lítás szakmai feladataiban, valamint a rendvédelmi és honvé-
delmi feladatok végľehajtásában,

2.|.I2. feladata a helyi szintű katasztľófavédelmi feladatok szakszetu ellátásanak elősegíté-
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2.I.l3. a felkészülési időszakbanteruezési és szęrvezési, a védekezés idoszakában döntés-
előkészítési és koordinációs, valamint a helyreállítás időszakában kaľfelméľési és
ellenőľzési felađatokat |át e|,

2.|.|4. ellźtja a polgármester, a jegyző egyedi utasításában meghatározott feladatokat.

2.2. Jogilroda

Képviselő.testület és bizottságai műkiidésével iisszefĺiggő feladatok:
2.2.|. e|Ittjaa képviselő-testĹileti és a bizottsági előterjesztések előkészítői és ügyosztályi

jogi szignálást kovető jogi kontľollját;
2.2.f. el|átja a képviselőtestiileti jegyzők<ĺnyvek utólagos jogi kontrollját;
2.2.3. külön felkéľésre a kialakított szakmai koncepció alapulvételével ellátja a Képvise-

lő-testület ľendelet-teľvezeteinek jogszabály-szerkesztési elveknek megfelelő for-
mőtba ĺintését, megszöveg ezését és elkészítését;

2.2.4. speciális feladatkĺirökben képviselő-testtileti előteľjesztéseket készít;
2.2.5. a képviselő-testiileti előterjesztésekkel ö'sszefüggő kérdésekben jogi álláspontot

alakít ki szóban vagy jogi szakvéleménytkészít email tltján.

HÍvatalkooľdĺnácĺós és előkészítő tiirvényességi feladatok:
2.2.6. el|átja a jegyző á|ta| |<lszĺgnált egyedi tigyek jegyzői utasításoknak megfelelő ko-

ordinálását, jogszeľűségének vizsgźiatźÍ, az eljárő szakmai szervezďi egységgel
kapcsolatot tart;

2.2.7. e||átja az onkoľmźnyzat és a Polgĺĺľmesteri Hivatal szerzódéses jogviszonyaira
vonatkozó jogi kontrollt, ide nem éľtve - a jegyzó eltéľő írásbeli utasítása hianyá-
ban - amegbízásos jogviszonyban dolgozőjogászok (tigyvédek) szeruődés szerinti
feladat-ellátási kötelezettségének köľébe taftoző tigyeket (yi.: szerzodések);

2.2.8. e|Iźtja a jegyzői törvényességi véleményezés megvalósulásához szfüséges Hivata-
lon belüli jogi koordinációs tevékenységet;

2.2.9. a Hivatal szervezeti egységeinek - az előterjesztések előkészítését is beleéľtve - a
jogszabáIyok helyes a|ka|mazásában segítséget nyijt; egyiittműködik a Hivatal
szervezeti egységeivel a külső és belső ellenőľzések soľĺĺn fe|tźrt hianyosságok ki-
ktiszĺibtĺlésében;

2.2.10. e||źtja a közérdektĺ adatkéľések minősítésével kapcsolatos feladatokat, valamint a
kĺizéľdekú adatkérés teljesítését a Hivatal szewezeti' egységeinek bevonásával;

2.2.||. jegyző felkéľése a|apjźnrésztveszaz onkoľmźnyzatKoza|apítvźnyainak, Alapít-
ványainak ülésein.

Eryéb feladatok:
2.2.13. a szerzőđéskĺjtés elnevezésű eljarás szerint ellźttja a jogi feltilvizsgálati feladatokat

az onkoľmányzat/ Polgiíľmesteri Hivatal szerződései tekintetében;binosítja a
nemzetiségi önkoľmanyzatok törvényes működését, íľásbeli előterjesztéseinek
előzetes jogi kontľo|Ijźlt, résn. vesz az ülésen, azon jelzi amennyiben törvénysér-
tést észlel, áttekinti a nemzetiségi ĺinkormlányzatok szerződéseit, jegyzők<inyveit;

2.2.|4. a nemzetiségi önkoľmányzatokkal fenntaľtási és haszná|ati szetzodések előkészíté-
se, gondozása, annak melléklęteivel együtt,

2.2.|5. a nemzetiségi önkormźnyzatok<ka| kötendő egyĹittmfüödési megállapodások előké-
szítése, gondozása,



f.2.I6. belső noľmaalkotás rendje elnevezésű eljáľás szerint áttekinti a belső normĺák ter-

vezetét, ellátja a belső normák nyilvántaľtásźxal, felttlltésével, utasítások,intézke-
dések rendszeres feliilvizsgá|atáv a| kapcsolatos feladatokat;

2.2.|7. etlátja a Polgármesteri Hivatal Szeruezeti és Működési Szabá|yzat módosítźstwa|,
naprakészentartásétva|kapcsolatosfeladatokat;

2.2.|8. helyi jogalkotás elnevezésueljĺáľás szerint ellátja a kodifikációval kapcsolatos fe-
ladatokat, rendelet-tervezeteket tartalmaző előterjesztések esetén az előterjesńé-
sek készítése elnevezésű eljarás szerint e||átjaa képviselő-testtileti és bizottsági
előteľj esztések j ogi szempontú véleménye zésév e| kapcsolatos felađatokat;

2.2.19. az önkormáĺyzatkozbeszeruéseit bonyo|itő gazdaságí táĺsasággal kapcsolatot tart

fenn. Feladata akozbeszeľzési közreműkĺidőkkel kapcsolatos koordináló felada-
tok ellátása, intézkedési jogosultság akozbeszeruési ésbeszerzési ügyekben a Hi-
vatal szervezeti egységei felé (adatkérés, tájékoztatétskérés stb.), valamint ellátja a

Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság döntése a|apjarl a Hivatal által bonyolí-
tottkĺizbeszeruésekkelkapcsolatosfeladatokat;

2.2.20. aszervezeti egységet érintő kozbeszerzésben kĺizľemfüödik és adatot szolgáltat;
2.2.2I. ellátja a hivatall/önkoľmányzati szerződések évenkénti felülvizsgálatźnak

ö sszhivatali koordinálását;
2.2.22. nyilvĺĺntartja az ĺĺnkormźnyzatil|livata\i szerzodést biĺosító mellékkötelezettsége-

ket, negyedévente javaslatot készít a mellékköte|ezettségek érvényesítéséľe vo-
natkozőan;

2.2.23. el|átja az a|jegyzó egyedi utasításában meghatźtrozott feladatokat

2. 3. S zemély iigłi Iro da

Fő tevékenysége a jegyzo és a polgármester munktitatőijogköľéből adódó feladatok ellá-
tása. Tevékenységi kclre: munkaerő biztosítása, munkaerő-gazđá|kodás, munkakörteľve-
zés, munkakĺjr-értékelés, az embeľi erőfonás és a szakismeret fejlesztése, teljesítményér-
tékelés, minősítés, ösztönzési ľendszer mfüĺjdtetése, javadalmazás, szociális és jóléti fela-

datok ellátása, munkatigyi kapcsolatok.
2.3.|.ellátjaazá||áspá|yźzatokkalkapcsolatosfeladatokat;
2.3.2. előkészíti akiĺevezéseket, munkaszerződéseket, továbbá ezek módosításait, át-

sorolásokat, megállapí tja az illetményeket, pótlékokat, haladéktalanul továbbít-
ja a munkaügyi1ratokat a Magyar Államkincstár (MÁK) Illetményszámfejtési
egységének, és a munkavégzés feltételeinek biztosítása érdekében megteszi a
sztikséges tájékoztatast az érinteľt belső szervezeti egységek felé;

2.3.3. összeállí$a és kezeli a személyi anyagokat;
z.3.4. napľakészen vezeti akozszolgá|ati a|apnyilvźntartast, központi adatszo|gá|ta-

tástvégezakozszolgálatinyilvĺĺntartásadataibő|;
2.3.5. munkáltatói igazolásokat állít ki;
f .3 .6. e||ź.ĺja a fegyelmi ügyek megindításával kapcsolatos feladatokat;
2.3.7. munkaügyi tárgýperes ügyekben kapcsolatot taľt a jogi képviselővel, sztikség

szeľint adatot szo|gá|tat, iratbetekintést biztosít, az iigyet nyi|vtntaĄa;
2.3.8. ellenőrzi a munkaidő nyilvantaľtásokat' szabadságok kiadását, nyi|vźntartja a

hivatalvezetők, tisztségviselők, ügyosztály- és iľodavezetőkszabađságát;
2.3.9. e||źfija a célfeladat kiíľásával és a rendkívüli munkavégzés elrendelésével kap-

csolatos feladatokat, a céljutalom, valamint a tulmunka díjazásźnak kifizetésé-
ről intézkedik:



2.3.|0. e|Iátja a betegállománnyal, valamint atáppéĺu számfejtésével kapcsolatos fela-
datokat, továbbítja a távolmaľadási jelentéseket a MAK Illetményszámfejtési
egységének, illetmény tíIfizetés esetén fizeté,si felszólítĺĺst ad ki;

2.3.l|. e|Iźúja az adőnyi|atkozatokkal, valamint az éves adóbevallással kapcsolatos fe-
ladatokat, tájékoztatja a munkatarsakat, nyi|atkozatokat kér be és továbbítja a
MÁK Illetményszámfejtési egységének;

2.3.|2. e|Iátja a taľsadalombiztosításhoz kapcsoló feladatokat;
2.3.12.|. ellátja a GYES és GYED állománnyal kapcsolatos feladatok, t'ájékoz-

tatja a munkatársat az igény e|hető ellátásokról, kiadj a a ťlzetés nélküli
szabadságot, annak megszűnését kĺivetően állomanyba he|y ez, j elent a
vÁr fele;

2.3.|2.2. a munkatars kéréséľe a nyugdíjhoz szfüséges szolgálati, illetve jogo-
sultsági időt megkéri, sztikséges munkált atői ígazolásokat kiállítja;

2.3.|2.3. nyilvántaľtja a Nyugdíjbiztosító jogosultsági idő beszámitásźrő| szó|ő
határozatait;

2.3.|3. mfüĺjdteti a cafeténa rendszert aKozszolgá|ati SzabáIyzatban foglaltak szerint;
2.3.13.|. javaslatot tesz juttatások kĺirének meghatározásźra, tájékoztatja a mrrn-

katiírsakat, biztosítja a cafeténa-nyilatkozatok leadását, a hasznźůt
szoftveľ adatokkal feltĺilti, jogosulatlan igénybevétel esetén fizetési fel-
sző|ítást ad ki;

2.3.|3.2. feladást készít a cafeténajutüatások kifizetéséhez aPéĺlz:lgyi Ügyosz-
tá|y részére;

2.3 .|3 .3 . elIátja az ezzel kapcsolato s adatszolg źůtatási feladatokat;
2.3.14. e||źija az egyéb juttatásokkal kapcsolatos feladatokat;
2.3.|5. e||źltja a munkába járás kĺiltségtéľítésévelkapcsolatos feladatokat;
2.3.|6.e||átja a tanulmányi szerzíĺdés megkötésével kapcsolatos előkészítő feladato-

kat, nyilviĺntartja az igénybevett munkaidő kedvezményeket, intézkedik az źt-
v źl|alt tandíj kiťrzeté séről ;

2.3.l7.e||átjaaťlzetés előleg felvételével kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési fe-
ladatokat;

2.3.18.e||źújaazáIlani kezességvállalással kapcsolatos nyilvlíntaĺási és tájékoztatási
feladatokat;

2.3.18.|. e||átja és kooľdiná|ja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kap-
csolatos feladatokat, felszólít vagyonnyilatkozat tételľe, vagyonnyilat-
kozatokat óiz, nyilv źntart és kezeL;

2.3.18.2. e||átja a minősítéssel kapcsolatos feladatokat, a minősítés hatáľidőben
töľténő elké szítésé t bizto sítj a;

2.3 .I9 . mfüödteti a telj esítményéľtékelési rendszeľt;
2.3.20. részt vesz a szewezeti célok kitťzésében' nyomon követi a kiemelt célok leké-

pezését a v ezetoí beszímolók alapj án;
2.3.2|. koordinálja a teljesítményéľtékeléssel kapcsolatos vezetői feladatokat, előké-

szíti a nyomtatvĺĺnyokat, a negyedéves előrehaladási jelentéseket, valamint a
teljesítményértékeléseket hatláridőben bekéľi, az értéke|ések eredményét ösz-
szegzi;

2.3.22.e||átjaa juta|mazással kapcsolatos feladatok ellátása, juta|mazási elvek előké-
szítése, munkáltatói döntés tlĺmogatása a szfüséges kimutatások elkészítésével,
jogosultságbő|Iĺĺzźtrt foglalkoztatottak szűrése, kifizetésről t<ĺľténő intézkedés;

2.3.23. e||átja a kittintetések adományozásáva| és címadomĺínyozással kapcsolatos
munkajogi feladatokat, kimutatásokat készít, javaslatokat bekér, az átadásĺ rcn-
dezvény szervezójével kapcsolatot taľt és egyiittmfüödik;



2.3.24.e\Iátja a jubileumi és húségjutalommal kapcsolatos feladatokat, e|okészítí a
munkáltatói intézkedéseket, egyezteti a munkáltatói étađást;

2.3.f5.|étszámnyilvántaľtást vezet, kimutatásokatkészít, külső vagy belső megkeľe-
sésre adatot szoIgá|tat a személyĹigyi nyilvantaľtás adataiból;

2.3.26. elLátja a prémiumévek programban résztvevők jogviszonyával, juttatásaival

kapcsolatos feladatokat;
2.3.27. e||źúja a kőzfoglalkoztatottak jogviszonyával kapcsolatos teljes köni Ĺigyinté-

zést;
2.3 .28 . ellátj a a továbbképzé s s e l kapc solato s fe ladatokat ;

2.3.29. e||źtjaa jogviszony megszűnéséve|lmegsziintetésével kapcsolatos feladatokat;
2.3.30. ellátja a szociális és jóléti feladatokat;
2.3.3I. e|Iátja a nyugdíjas köztisztviselők támogatásával, segélyezéséve|, kapcsolattar-

tásával kapcsolato s feladatokat;
2.3,32. ellátja a kegyeleti támogatassal kapcsolatos feladatokat,
2.3.33. ađatszo|gá|tatast teljesít ajźndékozźlshoz, ünnepi rendezvények lebonyolításá-

hoz-
2.3 .3 4. munkavédelemmel kapcsolato s feladatok ellátasában közľemfü ĺ!dik;
2.3.35. eLlátja a munkavédelmi feladatokkaljogszenĺ ellátásanak binositását és kooľ-

dinálását a munkavédelmi feladatokat ę||átő köztisztviselővel együttesen,

munka- és útibalesetek nyilvántartásźń, baleseti ellátást nem igénylő események
nyilvántartását, baleseti jegyzőkönyvek kiállítását, ellenőrzését és továbbítását
a MAK Illetményszímfejtési egységének;

2.3.36. résftvesz abinonságos munkavégzés és munkafeltételek ellenőrzésében;
2.3.37 . ellátja az esé|yegyenlőség biztosításával kapcsolatos feladatokat.

Polgáľmesteľ munkáltatóĺ jogkiĺrének ryakoľlásából adódĺĎ feladatok ellátása
2.3.38. a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgáľmesteľek jogviszonyával kapcso-

latos okiľatok előkészítése, illetmény megállapítással, költségtérítéssel,
cafeténával kapcsolatos feladatok, valamint egyéb személytigyi feladatok e11á-

tása,
2.3.39. a lőzsefvárosi KöĺerĹilet-felügyelet és Vaľosüzemeltetési Szolgálat vezetőjé-

nek kinevezésével, illetmény megállapításáva|, átsorolásával, kinevezés módo-
sításával, ki)zszo|gá|ati jogviszony megszĹintetésével kapcsolatos feladatok el-
|źńása, valamint egyéb személyügyi feladat hivatali koordinálása.

2.3.4O. az önkormányzati intézméĺyvezetőkköza|ka|mazotti jogviszonyával kapcsola-
tos feladatok ellátása, pá|yźzatok kiírása, kinevezés és annak módosítasa, il-
letmény megállapítás, átsorolás, közszolgálati jogviszony megszĹintetése, va-
lamint egyéb személyügyi feladat hivatali koordinálása. Az önkoľmanyzati in-
tézmények gazdasági vezetojénekmegbizźtsával, kinevezésével, illetve a meg-
bizás visszavonásával és a felmentésével kapcsolatos feladatok ellátása.

Eryéb általános feladatok
2.3.4|. a Polgármesteri Hivatal személyĺigyi előirĺĺnyzatainaktetvezése, havonta likvi-

ditási ütemteľv készítése, féléves és év végi beszrímoló elkészítéséheztájékoz-
tatásésaďatszo|gźitatatásazIroďatevékenységiköľéből'

2.3.42.az iroďa tevékenységi köľéhez kapcsolódó teljesítés igazolások elvégzése és

uta|vźnyozási jogk<ir ellátása a vonatkozó helyi szabá|yozéts szerint,



2.3.43. a munkáltatói jogkoľ gyakorlásával kapcsolatos munkaügyi tárgý Qegyzői,
jegyzői-polgáľmesteń közös) utasítások, szabźt|yzatok' rendeletek, illetve ezek
mellékleteinek előkés zitése.

2.3.44. munkáltatói döntés előkészítés, fe|jegyzések készítése, sztikség esetén jogi
szakvélemény bekérése, munkatáĺsak jogviszonyát érintő munkáltatói tájékoz-
tatók kiadása,

2.3.45.beszerzési eljáľás lefolytatása a Személyügyi Iroda feladatkörébe tartoző ugy-
ben,

2.3.46. személyügyi, illetve munkajogi tarey,űképviselő-testü1eti, bizottsági előteľjesz-
tések előkészítése,

2.3.47. közremfüĺidés és adatszo|gźůtatźs a szervezeti egységet érintő közbeszerzési
eljaľásban,

2.3.48.Tudásbazison a SzemélyĹigyi k<izlöny mappa katbantartása, nyomtatványok
fr i s s íté se, információk, tźú ékozt.atók e lhe lyezé se,

2.3.49. álláskeresőktź$ékonatasa, benffitott önéletrajzok nyilviĺntartása.
2.3.50. szakmai gyakorlat lebonyolítása tekintetében felsőoktatási iĺtézménnyel meg-

állapodás előkészítése, kapcsolattartás a felsőoktatási intézménnyel és a jelent-
kezőkkel.

2.3.5I. az irođa tevékenysé gét érintő folyamatok kialakítasa.
2.3.52.szewezetęt érintően: éúszervezés előkészítésében, munkakörök kialakításában,

munkaköri kĺivetelmények meghatźlroztsában való részvétel, munkakör térkép
elkészítése, szervezeti felépítés váItozása esetén, az ezze| szfüségessé váló in-
tézkedésekbeneljárószervezetĺegységektajékoztatása.

Ktizfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok
2.3.6|. éves szinten a kĺizfoglalkoztatás inínyelveiľe, keretszámairatervezetetkészit,

előzetesen konzultĺĺlva a Munkaügyi Központtal
2.3.62. az elfogadott éves kerĺileti kcĺzfoglalkoztatási irányelvnek és a Munkaügyi

Kĺizpont által elfogadottpá|yźnati táÍnogatásoknak megfelelő módon szervezi a
kerületi közfo glal k o ztatźst

2.3.63. elkészíti a keľülęti rövid és hosszabb távu kĺizfoglalkoztatási pá|yázatokat,
azok végrehajtását nyomon követi, ęlőkészíti a hatósági szerződéseket

2.3.64. ügyfélszolgźiatot múködtet, fogadja a Munkaügyi Központ által keruleti ktiz-
foglalkoztatásra közvetített álláskeresőket, a megfelelő foglalkoztatási helyre
irźnyítja

2.3.65. e|jźn a munkavállalásľa jelentkező álláskeresők munka-egészségügyi alkal-
mas sági v izs gálatának l ebonyo l ítása érdekében

2.3.66. akilzvetített személyekről havi adatszo|gźitatástbiztosít a Munkaügyi K<iz-
pont ľészére

2.3.67. segítséget nyujt a fog|a|koztatóknak, p|. páůyázatok benyujtáséůloz, pá|yazati
tĺĺmogatások igényléséhez,figye|emmel kíséľi ahatźtrozott idejű munkaviszony
megszúnésének idejét

2.3.68. a Munkaügyi Központ eljĺĺľás ľendjének megfelelő módon előkészíti a havi el-
számolásokatakeľületifoglalkoztatőkadatszo|géitatásaia|apjźn

2.3 .69 . elkészíti a foglalkoztatással kapcsolatos kötelező j elentéseket,
2.3.70. elkészíti apélytuatok benýjtáséůloz szĹikséges dokumentáciőt, e||átja apá|yá-

zati tźmogatások igény|éséhez szfü séges elszámolások előkészítését.

2.4. Belső Elllźtósi Iroda



Üzemeltetési feladatok:
2.4.I. vezetékes telefonhálózat és végponti elemek iizemeltetése, új igények ügyin-

tézése, mellékek igény szeńnt áthe|yezése.
2.4.2. vezetékes telefonháló zat a|kozpontj ainak Ĺizemeltetése,
2.4.3. mobil telefonok rendszerben tartása, szoLgźt\tatőval kapcsolattaľtás

(+beszerzés),
2.4.4. kábelteleví ztő há|őzat tizemeltetése,
2.4.5. irodagépek tizemeltetése (iratmegsemmisítő),
2.4.6. sokszorosító beľendezések tizemeltetése, a szerzođéses kaľbantaľtó céggel va-

1ó kapcsolattaľtás
2.4.7. a hivatali gépkocsik üzemeltetésével, ktilső-belső tisztíttatźsáva|lesnétikai

kaĺbantaľtásźtva|l,futó- és tervezetIjavíttatásávaĺ, egyéb szerviz-munkákkal
, kapcsolatos feladatok intézése

2.4.8. egyedi kérések (pl. polc, zárcsere) kivitelezése, szerelése.
2.4.9. a fenti üzemeltetési tevékenységekhez szfüséges anyagmegvásárlása,
2.4.|0. általános irodaszeľ megrendelések ĺisszeál|itása, teljes bonyolítás,
2.4.| I. bé|yegző, névj egykáľtya elkészíttetése,
2.4.lf . oklevéltaľtók beszerzése
2.4.I3 . általanos nyomtatványok, megrendelés, telj es bonyolítás,
2.4.|4. speciális nyomtatvány ok beszeruése, könyvkotészet megrendelése,
2.4.t5. nagy értékú és kis éľtékű targyi eszk<izĺik beszeľzése (bútoľ, műszaki cikk,

anyag és segédanyag, szersztlm, stb.),
2.4.t6. napilapok, folyóiratok megľendelése, nyilvántartźsa, kiadókkal folyamatos

kapcsolattaľtás, számlfü ügyintézése,
f .4.|7 . hivatali reprezentáciő beszeruése, kiosztása, nyilvántartása
2.4.18. ME-35 Eredményességet mérő mutatószĺímok kezelése az uzemeLtetési cso-

poľt tevékenységét érintő adatgyĺĺjtési és adatszolgáItatási feladatok
2.4.19.ME-f6 Gondnoksági feladatok ellátása elnevezésű eljaľás szerinti áru-

szo|gáItatźtsiigényeknyilvĺĺntaľtásáva|kapcsolatosfeladatok
2.4.20. készlet-nyilvĺíntaľtási, valamint abevéte|ezett készletek kezelésével kapcsola-

tos feladatok
2.4.2t.vezetékes telefonhálózat hivőszám, végpontok nyilvźntartása' faxvonalak

nyilvántartása
2.4.22. mobil előfizetések nyilvántaľtása,
2.4.23. vezetékes telefonok költségeinek (magan és hivatalos) nyilvántaľtása, a szám-

lák online követése
2.4.24. a PIN-kódos telefonálás bevezetésével külső szerzodo fellel való kapcsolat-

tartás,
2.4.25. a telefonos PIN-kódok kezelése'
2.4.26. a meglévő mobil telefonok kĺiltségeinek figyelése, nyilvantaľtása, a telefo-

nokkal kapcsolatos iigyintézés,
2.4.27 . gépkocsik adminisztľációja, futás kilométer, uzemanyag fogyasztás, költsé-

gek nyilvant artása, szttmlźk el l enőľzé se,

2.4.28. a Hivatal berendezési és felszerelési targyak, éptilettartozékok nyilvántartása
a Pérzügyi TJgyosztállyal közöseĺ, |e|tátozás előkészítése, lebonyolitása, az
adatok feldol gozás a, a P énzljgyi Ügyosztállyal ktlzö sen,

2.4.29. selejtezés előkészítése, lebonyo|ítása, az aďatok feldolgozása, a Pénaigyi
Ügyo sztállyal kĺlzösen,

2.4 .3 0 . ru]ďárkęze|é s, raktáľnyi lvántartás, vonalkó do s bevezeté se,



2.4.3I. a Hivatal központi épĹiletének, és telephelyeinek takarítása_ szeru(ĺđottpaft-
neľľeI'

2.4.32. ľovar- és féregmentesítés megrendelése' megszerv ezése,
2.4.33 . rendezvények, bizottsági- és testĹileti ülések feltételeinek biztosítása,
2.4.34. egyéb iinnepek megĹinneplésének előkészítése, lebonyolítása tálts szeweze-

tekkel e gyĹittmfü <idve,
2.4.35.a rendenényekkel kapcsolatos beszerzések (virag, koszorú, éte|, ital, kellé-

kek, stb. nregvétele),
2.4.3 6. oklevelek előkészítése
2.4.37. helyiség átrenďezés'berendezés, előkészítés, hangosítás biaosítasa.
2.4.38. munkahelyi meleg étkeztetés és biifé feltételeinęk biztosítása, kapcsolattartás

aszerzódó céggel
2.4.39. a napi ütemezett és azad hoc személy- és teherszěi|itások elvégzése, e|végez-

tetése' (bútoľmozgatási és költöztetési feladatok)
2.4.40. hivatali gépkocsi-hasznźllat engedélyeztetése magáncéIűhaszná|atra
2.4.4|. Üzemeltetési csopoľt feladatkĺjrébe tartoző szárlr:ťrźk kezelésével kapcsolatos

felađatok (éľkeztetés, telj esítés igazo|ás előkészítése)
2.4.42. számlareklamáciőval és a pénzĹigyi teljesítésekkel kapcsolatban felmerĹilt

problémfü megoldiĺsa,
2.4.43. ellátmĺĺny-kezelési feladatok
2.4.44. szeméLyszźllítási feladatok biaosítása (gépkocsivezető)
2.4.45. portaszolgálat felĹigyelete, fegyveľes őrzési feladatok ellátásanak megľende.

lése
2.4.46. információs táblrík (névtĺíblák) fńssítése
2.4.47 . lift tizemeltetése, kaľbantaľtasa
2.4.48. a Hivatal á|talhasznált épiiletekben lévő helyiségek - előzetes felmérés alap-

jźn_ javítási munkáira vonatkozó éves kaĺbantaľtási terv elkészítése
2.4.49.javítasi munkfü épületen belül; ide éľtve a külső irodáinkat is, kis kaľbantaľ-

tas, a lehetséges kĺilső közremfüödő megbízása, kiviteleńetés,
2.4.50. klíma ľendszerek tizemeltetése, szakcéggel való kapcsolattartás,
f .4.5|. víz-, csatomaľendszerek iizemeltetése, karbantartása' felújítása,
2.4.52. elektromos há|őzat tizemeltetése. kaľbantartásu a szerződéses karbantaľtó

céggel kapcsolattaľtás
2.4.53. lámpatestek bérlése
2.4.54. az épületek köriili jźrda, parkoló takaritása, télen csúszásmentesítés, hó elta-

karítás,
2.4.5 5 . közĹizemi és egyéb szźlrcl/Lźk folyamatos ellenőrzése,
2.4.56.kivitelezéshezpél:ľ;ugyif edezetbiztosittatása,
2.4.57. a munka vá||a|kozásba adásakor a kivitelező a|kalmassági vizsgá|ata,
2.4.58. a munkfü pénziigyi fedezetének vizsgá|ata, az eset|egesen szfüséges e|jará-

sok lefoIytatása (pl. bizottsági előterjesztés) a kĺizbeszerzésí referenssel
együttműködve

2.4.59. vagyon és épületbi ztositás
2.4.60. nagy éľtékű és kis éľtékú tagyi eszkĺizök beszerzése,
2.4.6|. kultuľális feladatok e||átása és rendezvények lebonyolítása, valamint kerületi

kitĺintetések átadása tekintetében szfüség esetén a Józsefuaros Közösségeiéľt
Nonprofit Zrt-ve| történő együttmfüĺldés,

2.4.62. hivatali feladatellátást szolgáló vagyon (ideéľtve agépjźrmuveket is) biztosĹ
tásźilv aL, kźr.r endezésével kapc so l ato s ĺi gyek ellátás a,



2.4.63. kiktildetés kĺlltségeivel, illetve saját gépkocsi hivatali célú használatźxa|'kap-
csolatos feladatok ellátása,

2.4.64. aszervezeti egységet érintő kozbeszerzésben közreműködik és adatot szolgál-
tat és a mĺĺszaki tartalom elkészítése

2.4.65. a Hivatal terembeosztásának a Microsoft outlook a|ka|mazásával tĺiľténő ve-
zetése,

2.4.66. a képviselő-testĹileti és bizottsági tilések, valamint egyéb rendezvények esetén

gondoskodik arľól, hogy az ülés/rendezvény helyszínéiil szolgáló teľem ajtaja
a rendęzvény idejére nyitva legyen, valamint köteles az i|éslrendezvéĺy vé-
gén a terem ajtaját bezáľni,

Közteľület-felügyelettel kapcsolatos feladatok vonatkozásában:

2.4.67. ellátja a közterület-felügyelet felađatellátását szo|gá|ő gépjáľművekkel
kapcsolatos iizemeltetési és karbantaľtási feladatokat (naponta elleĺőrzi, hogy a gép-
jáľművek megfelelnek-e a forgalomban történő ńszvéte| feltételeinek, indítónaplóban
indítja és adja |<l aszo|gá|atbavezényelt jáľmiĺveket, kezeli a męnetleveleket)
2.4.68. a kerékbilincsek és jármúvek kaľbantaľtása
2.4.69.közteľĹilet-feliigye1ők egyenľuhájának és egyéb kiegészítő felszeľeléseinek be-

szetzése, nyilvantaľtása, tiĺľolása, kiosztása

Infoľmatĺkai feladatok:

A Polgáľmesteri Hivatal számítástechnikai rendszerével kapcsolatban:
2.4.70.azinf ormatikaíhá|őzatüzemeltetése,fejlesztése

2.4.70.|. tizemeltetni a LAN-WAN hálózatot
2.4.70.2. segítség nyújtás ahźiőzat źta|ak,stásźnak, továbbfejlesztésének tervezé-

séb en a feLhasznál ó i i gények e|ózetes fe l méré s ével é s ľend s zer ezésév el,
a v árhatő teľhel é s me ghatźn ozásźx aI;

2.4.70.3. a kiilső száILítő áIta|készíte|t rendszerdokumentációt kezelése, aváIto-
zások folyamatosan nyomon követése, aháIőzaton történő módosítasok
dokumentálása.

2.4.70.4. folyamatos háIőzat feltigyelet, a rendelkezésre á|lő eszközök (hźńőzat

felügyeleti szoftveľ) segítségével nyomon követni ahźiőzati eseménye-
ket.

2.4,7|. Haľdver beiizemelés és bővítés
2.4.7I.I. abá|őzatí eszközĺik, szźlmitőgépek és peľiféľiák üzembe á||ítása
2.4.7|.2. ahálőzati kiszolgálók telepítésének figyelemmel kíséľése és infoľmá-

ciógffi tés a későbbi problémamentes üzemeltetés éľdekében;

2.4.7 | .3 . kliens gépek telepítóse, csatlakoztat ása a há|őzathoz;
2.4.7|.4. periferiĺĺk, nyomtatók, szkenneľek, multimédia eszkĺizĺik, esetleges

mágnesszalagos adattlĺĺolók iizemeltetése
2.4.7 2. rendszeľ adminisztráció é s integĺáció

2.4,72.l. javaslat tétel arra, hogy milyen komponensekkel (ideértve a szervere-
ket, klienseket és peľiféľiakat) lehet a felhasználók igényeit legjobban
kielégíteni;

2.4.7f .2. konfigurálj a a háLőzat szervereit, illetve segítséget nyújt a külső szá||í-

tóknak ezeĺ szolgźitatás teljesítésében, kidolgozza a kliensekľe vonat-
kozó telepítési irányelveket;



2.4.72.3. amak meghatiírozása,hogy mely alkalmazásokat kell lokálisan, illetve
kĺizpontilag telepíteni megvizsgálva mindkét lehetőség előnyeit és hát-
rźnyaít;

2.4.7 2.4. felhasználói jogosultsági koncepció kidolgozása,
2.4.72.5. a szerverek adminisztľá|źsa, konfigurálása

2,4.73, operációs rendszeľek és fe|használói szoftveľek kezelése
f.4.73.l. telepíti afe|hasznźtIó gépén az étlta|ahaszná|t, az illetékes személy(ek)

á|tal j őv źůlagy ott opeľáci ó s rendszereket és felhasználói szo ft vereket ;

2.4.73.2. kialakítja és a felhasznźt\ői igények szeľint bővíti azt$ felhasználók tel-
jes induló kliens-kĺirnyezetét, beleértve a jogosultságok kiosztását a
sztikséges rendszerek haszná|atźůloz, a fe|véteLt az elektronikus levele-
zőrendszeľbe, atźtrterilet kiosztását és amegfelelő kĺinyvtlĺrszerkezetek
|étrehozását:'

2.4.73.3. folyamatosan figyelemmel kíséľi a Megrendelőnél használt opeľációs
rendszerek és standard szoftverek új verzióinak megjelenését, e|emzé.
seket készit az t$ veruiők bevezetésének lehetőségéről illetve szĹiksé-
gességéről;

2.4.73.4. szfüség esetén próbatelepítéseket végez, feldeľíti arégi és aztĄ vęrziők
között esetleg előforduló kompatibilitási problémfüat, kül<jnös tekintet-
tel a különboző verziők egyidejű hasznźiatźnak buktatóiľa;

2.4.73.5. egy-egy t$ verziő fľissítéséről hozott döntés esetében megteľvezi az tt-
állás forgatókĺĺnyvét;

2.4.73.6. a mźr meglévő termékek új verzióihoz hasonlóan e|végzi az eddig még
nem használt új szoftveľeszközök bevezetés előtti tesaelését is, tapasz-
talataivaltźlmogatvaabevezetésľőlhozottdöntést;

2.4.73.7. a nem jogtiszta szoftverhaszná|atot ľendszeresen je|zi és törekszik a
jogfisztaságbiztositásétra.

2.4.73.8. rendszeresen biztonsági másolatot készít afe|használók szervereken tá-
ľolt adatairól, igény esetén visszaallít egyes tiĺjlokat e másolatból;

2.4.73.9. megtervezi a mentési stratégiát és minden kiszolgáló esetében meghatá-
rozza a mentések gyakoriságát és kĺiľét;

2.4.73.10. speciális funkcionalitású @l: banki átutalást végző) munkaállomások
ęsetén gondoskodik kliens-oldali adatok mentéséről is, amennyiben a
felhasználó ezt igény|i.

2. 4.7 4. adatb ázis ađmini sztráci ó
2.4.74.I. AmennyibeÍL az adminisztráciőhoz szfüséges infoľmációk rendelkezés-

ľe állnak telepíti, üzemelteti és karbantaľtj a aďatbázis-szoftvereit;
2.4.74.2. közreműködik az alkalmazésok üzemeltetéséhez elengedhetetlen adat-

bazis- fejlestési és felügyeleti eszkĺizĺlk kivá|asztásában, telepítésében
é s admini s ztr áciőj tlb an;

2.4.74.3. a részletes ľendszerterv a|apjźn igény esetén véleményezi az adatbźais
ťlzikai modelljét;

2.4.74.4. afe|használói követelmények a|apjźnmeghatźrozó módon kĺizremfüö-
dik az adatblŁisokat érintő hardver-konÍiguráció (rľocesszoľ-
architektura háÍtéttttrak, há|őzat, adatbiztons ági eszkozök, stb.) kivá-
lasztásában, ezekkel ĺisszefiiggésben vélem ényezi a beruházási teľvet;

2.4.74.5. amennyiben a szfüséges infoľmációk rendelkezéstę állnak közremfüĺj-
dik az adatbázist befolyásoló operációs rendszerek paraméteľeinek
meghatiíro zásában, konfi gurálásában és beállítás źtban;



2.4.74.6. közreműködik az Infoľmatikai SzabáIyzatkia|akításában, és részt vesz
a v onatkozó biztons ági elő íľás ok betaľtás ában, é s b etaľtat ásáb anl'

2.4.7 5. felhasználói tĺĺmogatás
2.4.75.|. A felhasznáIői tźmĺogatás az informatikai ľendszer használóinak töľténő

segítség nyrijtas a felmerülő napi problémák megoldásával.
2.4.7 6. felhasználói helpdesk

2.4.76.I. a haĺdver hibák azonosítása, a hibas gép továbbítása a garaĺcitĺt nyujtó

a|vźt|La|kozó felé,
2.4.76.2. minden meghibásodott eszkoz - (p1.: monitor, nyomtató), amelynek ja-

vítása szźmitógép szervizes ismeľetekkel nem megoldható _ továbbítá-

sa a szakszerviz felé,
2.4.76.3, a helyszínen megoldható rendellenes haľdver miĺködések kezelése (p1.:

patroncseľe),
f.4.76.4. a szoftverhibfü azonosítása (pl.: kézi adatbázis indexelés, registľy állĹ

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

újratelepítés)'
2.4.76.6. törekszik a fe|használók támogatásáľa problémáik megoldásával kap-

csolatban,
2.4.77.a Polgĺĺľmesteri Hivatal informatikai rendszerével kapcsolatban tizemeltetés,

a rendszer fejlesztése.
2.4.7 8. telefonkönyvek (online is) aktualiz áIása, kaľbantaľtása,

2.4.79.informatikai tareytl testiilęti, bizottsági előterjesztések készítése, ahatátoza-
tok végrehajtźsa,

2.4.80 . infoľmatikai proj ektek előkészítése, lebonyolítása,
2.4.8|, informatikai stratégia készítése és kaľbantaľtásą
2.4.82. a GISPÁN rendszer bevezetése, üzemeltetése, karbantartása, a folyamatos

fejlesztési, igazítási feladatainak ellrźtása, egyes nyilvantaľtásainak fľissítése,

2.4.83. eszközbeszerzések lebonyolítása, koordinálása (ált. kozbeszeruési eljaľás ke-

ľetében).
2.4.84. önkormányzati, hivatali feladatok infoľmatikai, számitástechnikai tźrnogatźr

Säo

2.4.85. a számítástechnikai rendszer üzemeltetésével tisszekapcsoltan diszpécser

szo|gźtlrat műkö dteté se,

2.4.86. felhasználói igények a|apján dígitaLizá|źtsok, nagy mérettĺ anyagok nyomtatá-

Sä'

2.4.87. a hivatali belső Intľanet fejlesztése, kaľbantart'ása,

2.4.88. inteľnet elérhető sé g és alkalmazással kapcsolato s tevékenysé gek,

2.4.89 . a hźiőzat fej le szté sben, menedzselé sb en v aIő r ésm éte|,

2.4.90. fogyóeszközök, kellék beszetzések ügyintézése,
2.4.9|. számítastechnikai eszközök karbantaľtásával kapcsolatos ügyintézés,
2.4.g2.folyamatos segítségnyújtás a felhasználók részére szoftver ďkalmazások,

számítástechnikai pľoblémak tátrgyában,
2.4.9 3 . me glévő é s új, bevezetendő a|ka|mazások felhasználó inak oktatása.

onkormányzat honlapi ával kapcsolatban:
2.4.94. az énntett szervezeti egységek kéľésére közérdekú adatok honlapon tĺirténő

kozzétételében való k<izľemfüödés kül<inös tekintettelaz információs önĺen-
delkezési jogról és azinformációszabadságról szóló 20II. évi CXII. töľvény-

benfoglaltközérdekrĺadatokvonatkozásálban,



2.4.95. bizottsági és képviselő-testĹileti ülésekľől készültjegyzőkönyvek, bizottsági
és képviselő-testĹileti d<jntések wwwjozsefuaľos.hu honlapon tĺjľténő kozzé-
tételének technikai-informatikai segítése,

2.4.96. a megjelentetni kívrĺnt hivatali infoľmációkéLta|akítása megfelelő formátumba
(elsősorban pdf) és feltĺĺltése,

2.4.97. a honlap taľtalmi kaľbantaľtása a telefonkönyv szinkľonizéúásavonatkozásá-
ban.

Téľfigyelő, távfelügyeleti és kozteľĹilet-feltigyeleti rendszetgazdai feladatok:

2.4.98. Térfigyelő rendszeľľel kapcsolatos informatikai feladat:

2.4.96.I. A rendszergazda végzi a térfigye|o rendszeľ műszaki és szźtmitástechnĹ
kai berendezéseinek, egyéb eszkĺjzeinek folyamatos felügyeletét és hiba-
e|htritásźú;

2.4.96.2. Feladata a rendszer minden elemének (kültéri és központi eszközök,
számítő gépek, monitorok, v ezér|ők, há|őzati eszkĺizök, sztinetmentes
tápegység, klímaberendezések) beszerzésével, karbant artásérya| kapcsola-
tos iigyintézés, folyamatos kapcsolattaľtás aszo|gá|tatőlbeszá|lítő cégek-
kel;

2.4.96.2. A rendszer koaxiális és optikai vezetékes, valamint vezetéknélküli átvi-
te|ihá|őzatĺĺnak felĹigyelete, kapcsolattaľtás a telepítő és kaľbantaľtó cé-
gekkel;

2.4.96.3. A ľendszer felhasználóinak adminiszttáciőja, folyamatos tĺĺmogatás, ok-
tatási

2.4.96.4. A térfigyelő mfütidtetéséhez szfüséges rendszeľbeállítások (időszinkľon,
togzítés, kameľa Ĺizemmódok (preset pozíciők' pásztźzás, őqźrat, PTZ,
videofalak) szfüség szerinti egyedi beállítások elvégzése;

2.4.96.5. Esętenként a rögzítettesemények kezelése, mentése, archiválása;
2.4.96.6. Fejlesztés (mint például a jelenleg folyó bővítés, áta|akitás) sonín aktív

részvétel a projekt lebonyolításában, kapcsolattaľtźs a szo|gá|tatő és az
üzemeltető illetékes szeľvekkel;

2.4.96.7. Kapcsolattaľtas és ügyintézés ktilső szervezetekke|,táĺsasházakkal a ktil-
tén eszkozĺik (kamer a, v ezetélrúléiő zat, arÍenrla, stb. ) engedé|y ezteté sé -

vel, tizemeltetésével kapcsolatban;

2.4.97. Közigazgatási kamerrák és a képeket fogadó, feldolgozó egység feladatai

2.4.97 .|. E||átja aközigazgatási kameník, az allhoz kapcsolódó átviteli ľendszer, a
monitor szoba és a kapcsolódó technika műszaki és infoľmatikai feltigye-
letét és karbantaľtását, a hibaelháľítást;

2.4.97.2. Bővítés esetén intézkedik abeszetzésľe, telepítésre.

2.4.98. Távfelügyeleti rendszerľel kapcsolatos feladatok

2.4.98.I. A riasztó tavfeliigyeleti rendszer minden műszaki elemének (központi
vevőberendezés, ľádiós vevő, antenna, számítőgép) folyamatos felügyele-
te, karbant artása, hibaelhĺáľítás ;



2.4.98.2.

2.4.98.3.

2.4.98.4.

2.4.98.5.

2.4.98.6.

2.4.98.7.
2.4.98.8.

A távfeliigyeleti ügyfelek adatainak kezelése, adminisztľáciőja, adatok
rogzítése a kĺizponti ľendszerben;
Ügyfél bekĺjtés esetén kapcsolattaľtás a telepítőkkel, beállítás és felpľog-
ramozźs a kozponti vevőkĺizpontban;
A távfeliigyeleti események listáinak napi ellenőrzése (hiba, betörés,
tesztjel).
Ügyfelekkel való kapcsolattartás, kiértesítés hiba esetén, adategyeztetés,
eseménylista készítés és szolgáltatás;
Az önkormźnyzati objektumok ľendszeres riasztó karbantaľtásának felü-
gyelete, kapcsolattartás a kaľbantartó céggel;
A rendszer eszközeinek nyilvlĺntart ź.sa, lelttr ;
A kiépített lépcsőházi kamerarendszeľ műszaki feliigyelete, karbantartá.
sa, hibaelhétrítźs. A kamera rendszerből történő mentés esetén részvétel
és segítségnyújtás a rendőrségnek.

2.4.99. Beléptető és egyéb ľendszerekkel kapcsolatos feladatok

Ellátja a beléptető rendszeľ, a Paľkolás-üzemeltetési Szolgálat jegykiadó automatáira
telepített segélyhívó rendszer, a hĺĺĺom téren felszerelt hangos kamerák és a Budapes-
ti K<izlekedési Központ forgalomirźnyítő kameráinak képét továbbító rendszeľ felü-
gyeletét, karbarftartását és a szfüség szerinti hibaelhaľítást.

2.5. Szervezési és Képviselői lroda

2.5]. a Képviselő-testiilet és bizottságai ülésének előkészítése' megszervezése: szetveze-
ti egységek tźljékoztatása az ülések időpontjaľól, esedékes napirendek ö'sszeállítása,

meghívó elkészítése,postázási és pótpostĺĺzási feladatok elvégzése,
2.5.2. az ülés lebonyolítása: forgatókönyv elkészítése, sztikséges adminisĺráciő biztosi.

tźĺsa,
2.5.3. az ülések anyagainak hangkazettájábő| jegyzőkönyvi kivonatok, jegyzókönyvek

készítése, érintettek felé töľténő továbbítasa,
2.5.4. bizottsźlgi és képviselő-testiileti ülésekľől készült jegyzokönyvek, valamint bizott-

sági és képviselő-testületi döntések mint adatok szo|gáLtatása a
wwwj ozsefu aľos.hu honlapon tĺĺrténő kozzététel céIjábő|,

2.5.5. sZMsZ a|apjźn az e|oterjesztések, meghívó, jegyzőkönyv bekĺjttetésľe elokészíté-
Sgt

2.5.6. az e|készítettjegyzőkönyv kontrollja, annak továbbítása a jogszabá|yban meghatá-

rozott szerveIďlez,
2.5.7. rendeletek kihirdetése, és továbbítása a jogszabá|ybaĺmeghatározott szeľvekhez,
2.5,8. folyamatos közremfüĺjdés a bizottsági iilések előkészítésében, hangfelvétel készí-

tésében, illetve kivonat és jegyzőkönyv készítésében,
2.5.9. a helyi rendeletek joglárba töľténő felvezetése, amelynek hatályosítása testiileti

ülések után szfüség szerint folyamatosan tĺjľténik. A jogtáľon keresztül a hatályos
helyi joganyag minden szewezeti egység szźtmźtra egységes szeľkezetben elérhető

a T:\INoľmák\Rendeletek mappában,
2,5.|0. a |ejáĺt képviselő-testĺileti hatáĺozatok begyiĺjtóse, amelyből havonta elkészíti a

po 1 gáľmest erí táj ékonatőt.
2.5.11. a képviselői kérdésekkel, valamint interpellációkkal kapcsolatos hivatali feladatok

eLlźúása,



2.5.I2. szfüség szerint egyéb előteľjesztések készítése, illetve levelezés bonyolítása a pol-
gáľmester, a jegyzo' illetve az aljegyzó élta| źtadott anyagokban

2.5.|3. bizottság źLtruhźLzott hatáskönĺ dĺintéseiről szóló előterjesztések készítése feléven-
ként'

2.5 .I 4. tigyfelek részére rendeletek kiadása,
2.5.| 5. hitelesített kivonatok kiadása,
2.5.16. a nemzetiségi önkormźnyzatok munkájanak segítése, testÍileti üléseinek jegyző-

ktirlyvczési fęlatlatai, és ,az ehhez kapcsolócló aclminisztratív feladatok ellátása
megbízási szerződéssel foglalko ztatott munkavállalón keresztiil,

2.5.17. szakmai segítségnyrijtás a nemzetiségi önkormźtĺyzatok jegyzőkönyvezési és
egyéb fe|ađatihoz,

2.5.|8. a nemzetiségi ĺinkoľmźnyzatok testĺileti üléseiľől késziilt jegyzőkönyvek jegyziĺí
tĺĺľvényességi kontľollra előkészítése, továbbítása a jegy ző részére,

2.5.|9. a nemzetiségi önkoľmźnyzatok testĹileti Ĺiléseiről készült jegyzőktinyvek továbbí-
tása az illetékes Kormányhivatal részéte.

2.5.20. a Keľületi Erdekegyeztetó Tanács ülésekľe, vezetoi éľtekezletekre, tisztségviselői
megbeszélésękľe jegyzőkönywezető biztosítása, továbbá arögzített hanganyagból
jegyzőkönyvek készítése,

2.5.2I. ľendezvények szervezése:
2.5 .22. közmeghall gatás szeľvezése, lebonyolítása
2.5.23. képviselők, külsős bizottsági tagok vagyonnyilatkozatával kapcsolatos tevékeny-

ség,
2.5 .24. képviselők részére hivatalos küldemények postazá sa a zźtrt fakkba,
2.5.25. képviselők, kiilsős bizottsági tagok tiszteletdíjával kapcsolatos teendők e|Iátása,
2.5.26. a képviselők testületi munkában, illetve a bizottsági tagok bizoÍtsági munkában

töľténő részvételének folyamatos fi gyelemmel kísérése
2.5.27. a szewezeti egységet éľintő kozbeszeruésben közremfü<idik és adatot szolgá|tat.
2.5.28. bizottsági elnökök titklírsági feladatainak e||átźsa,
2.5.29. abízottsźryi elnökök tevékenységével kapcsolatos napi feladatok ellátása,
2.5.30. abizottsági elnöktik postajának kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása,
2.5.3|. abizottsźlgi elnökĺik részére érkezett ktildemények áttekintése, szígnáIása, aláírásra

tĺiľténő ęlőkészítése,
2.5.32. bizottsági elnĺikök fogaďőőtáíval kapcsolatos feladatok ellátasa,
2.5.33. a Képviselői Iľoda ľecepciós feladatainak elléúétsa,
2.5.34. a képviselők, külső bizottsági tagok és a szeľvezeti egységek közötti kommuniká-

ció biztosítása,
2.5.35. Képviselő-testiilet és bizottságainak üléseivel kapcsolatos kézbesítői feladatok el-

Iźúása,
2.5.36. képviselők, külső bizottsági tagok postĺíjával kapcsolatos feladatok e|Iátása (igény

szerint)
2.5.37. a képviselők fogadóóľájáva| kapcsolatos feladatok e|Iátása (igény szeľint)
2.5.38. a képviselők szźnnálra technikai és egyéb adminisztratív segítség nyújtása,
2.5.39. a hivatal szervezeti egységei részére tĺirténő fenymásolás (központi fénymásoló.

ban),
2.5.40. testvérvaľosi kapcsolattaľtásľa vonatko ző szervezési feladatok e||źtása.

2.6. itgłvíteli lroda



2.6.1. A Magyar Posta Zrt. á|ta| kézbesített, a Főpolgáľmesteri Hivatalból és a Kormány-
hivatalból érkęzett un' ,,rövid utas'' küldemények átvétele a postai jegyzék és a
kézbesítőokmany szerint,

2.6.f. az vÍ;. ,,rövid utas'' kiildemények kézbesítése a Főpolgáľmesteľi Hivatalba és a
Koľmanyhivatalba,

2.6.3. a beérkezett kiildemények éľkeztetése, és átadása a szervezeti egység részére az
iratkeze\ő rendszerből kinyomtatott érkeztető lista a|apjźn, vagy szignáIźsi jegyzék
a|apján iktatasra źúaďás,

2.6.4. a Hivatal szervezeti egységeitől érkezett iratok továbbítĺĺsi módja szerinti csopor-
tosítása (posta tltján,,,ľövid utas'', belső posta),

2.6.5. a postrín felađandó tértivevényes és ajanlott levelek ragszálmrna| töľténő ellrátása,

majd a ragszámos és kozönséges levelekľől az elektronikus fe|adőjegyzék elkészí-
tése,

2.6.6. aszervezeti egységek egymásnak küldi'tt iratainak átvétele, érkeztetése, és átadása

az iratkezęlő rendszerből kinyomtatott érkeztetési lista alapjan, vagy szignálási
jegy zék a|apjźn iktatásľa átadás,

2.6.7. aziktatásra átvett anyagok ikÍatása - abeérkezés napjan de legkésőbb az azt k<jve-

tő munkanap - M elekÍronikus iratkezelő rendszerben (iratokat elózményezi, e|Iźltja

iktatószámmal és egyéb azonosító ađatokkal, csatolja vagy szerelri az iratokat)'
előadói ívben ttiľténő továbbítása a szervezeti egységek felé,

2.6.8. az elektronikus iľatkezelő rendszer adatbźuisanak folyamatos nyilvántartźsa és ak-
b,n|izá|ása,

2.6.9. azugyiratok ügyiratpótló alapjan irattarból, határidőből tĺirténő kiadása _ azlrat-
kezelési SzabáIyzatban meghatarozotthatźltldĺĺn belül _ és a kiadás tényének rög.
zitése az elektronikus iľatkezelő rendszerben,

2.6.|0. ablatfuidő-nyilvantaľtás vezetése az elektľonikus iľatkezelő rendszerben, az ene ki-
jelĺilt iigyiratok határidőbe helyezése, és az aktuális hataĺidőben lévő ügyiratok to-
vább ítas a az ijgy intézoků'öz,

2.6.1|. az írattárban e|he|yezett anyagokról naprakész nyilvantaľtás vezetése az elektľoni.
kus iratkezelő ľendszerben,

2.6.|2. az eIintézett ügyiratok _ az ugyintézó az ügyiľat lezźtrására vonatkozó ügykezelői
feladatainak elvégzése, és az elektronikus fuatkeze|ő rendszerben az iraÍIározás té-
nyének ľögzítése után - átmeneti iratĺátrba helyezése azirattźrl tételszámnak meg-
felelően,

2.6.|3. az átmeneti irattĺíľban lévő, de még nem selejtezhető Ĺigyiľatok áthelyezése aKoz-
ponti Iľattáľb a az irattźlrl tételszámnak megfelelően,

2.6.|4. az Atmeneti és Kozponti Iľattarban elhelyezett tigyiratok szakszeľű taľolásaľól t<iľ-

ténő gondoskodás,
2.6.15. az évenkénti selejtezés előkészítése és végrehajtása,
2.6.16. a Hivatal kör-, fej- és névbélyegzőinek nyilvántaľtása, éves felülvizsgáIata, bé-

|yegzók selejtezése a Belső Ellátási Irodával együttmfüödve'
2.6.17. a minősített iratok kezelése a hatályos anyagi jogszabá|yoka|apjźtn,
2.6.|8. a Hivatal Iľatkezelési Szabźiyzata és az irattźtn teľv elkészítése a szewęzeti egysé-

gekkel töľténő egy eztetés a|apjźn,
2.6.|9. aszervęzeti egységet érintő kozbeszerzésben kcizreműk<idik és adatot szo|gá|tat.

2.6.20. Budapest VIII. keľület területén belĹil a Hivatal szervezeti egységei źůtal e|őkészi-
tett kézbesítendő kiildemények kikézbesítése a címzettek részéte,

2.6.2|.a VIII. kerĹilet terĹiletén kívĹil eső de állandó kézbesítési feladatok ellátása - kĹ
emelten a Személyügyi Iroda és a Pénzügyi Ügyosĺá|y á|ta| ktildendő iratokľa vo-
natkozóan-, illetve sĹiľgős iratok kézbesítése,



2.6.22. a Budapest Főváľos Kormanyhivata| VIII. KerĹileti Hivatala hatáskörébe tartoző
eljarásokhoz szfüséges és a Hivatal őrzésében lévő ügyiratok átadása a Keľületi
Hivatal részére és az ezze| kapcsolatos egyĹittmfüödés.

3. BELSO ELLENORZESI IRODA
A belső ellenőrzés független, targyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység,
amelynek célja, hogy az Önkoľmźnyzat, a Hivatal és a helyi nemzetiségi önkormĺĺnyzatok
miĺködését fejlessze és eredményességét nĺivelje' a célok elérése éľdekében rendszerszemléle-
tíi megközelítéssel és módszeľesen értékeli, illetve fejleszti az e||enorzott szervezet irlĺnyítási
és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére, különö-
sen a költségvetési bevételek és kiadások tewezésének, felhaszná|ásának és elszĺímolásának,
valamint az eszkozokkel és foĺrásokkal va|ő gazdá|kodásnak avizsgá|atára.

A belső ellenőľ bizonyosságot adó ellenőrzési és az á||aĺIIháztartásért felelős miniszteľ által
közzétętĺbelső ellenőrzési standardokkal <isszhangban lévő tanácsadási tevékenységen kívül
más tevékęnység végrehajtásába nem vonható be.

A belső ellenőrzés feladata:
3.1. elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, míĺ-

ködésének jogszabá|yoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint
míĺködésének gazđasélgosságát, hatékonyságát és eredményességét,

3.2. e|emezni, vizsgálni a rendelkezésre źiIő eľőforrásokkal való gazdźikodást, a
vagyon megóvását és gyaľapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a
beszámolók valódiságát,

3.3. a vizsgá|t folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, kĺivetkeztetéseket és
javaslatokat megfogalmaznl akockźzatitényezók, hiányosságok megszĹinteté-
se, kiküszöbölése vagy cscikkentése, a szabá|ytalanságok megelőzése, illetve
feltĺĺrása érdekében, valamint a költségvetési szeľv mfüödése eredményessé-
gének növelése és a belső kontrollrendszeľek javítása, továbbfejlesztése érde-
kében,

3.4. nyilvrĺntaľtani és nyomon kĺjvetni a belső ellenőľzési jelentések alapjan megtett
intézkedéseket,

Tanácsadó tevékenység keretében ellátandó feladatok ktiltin<isen:
3.5. vezetók tálmogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, éĺtékelésé-

vel,vizsgálatáva|,kockázatánakbecslésével,
3.6. pénzigyi, tźrgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való éssze-

rűbb és hatékonyabb gazdálkodásľa irányuló tanácsadás,
3.7. avezetőség szakéľtői tźtmogatásaakockźzatkezelési és szabálýalanságkezelési

rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos
továbbfej lesztésében,

3.8. tanácsadás a szervezeti strukturak ruciona|ízá|ása, a vá|tozásmeneđzsment te-
riiletén;

3.9. konzultáció és tanácsadás a vezetés részére a szervezeti stratégia elkészítésé-
ben;

3.10. javaslatok megfogalmazása a költségvetési szerv mfüödése eľedményességé-
nek nĺivelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdeké-
ben, a kĺiltsé gveté si szerv be l ső szabáIy zatainak tarta|mát, szerkezetét il letően.



3.1l. éves bontásban nyilvántartást vezetni a kĹilső ęllenőľzések javaslatai alapjĺán

késziilt intézkedési tervek végrehajtásarőI a kialakított eljárási rend szerint.

4. vÁRoSFEJLESZTnsl És ľoÉľÍľľsZI ÜGYoĺZT^LY
Azíjgyoszttiyvezető _ egyben fóépítész - iĺányításával e||átja az keriileti önkormanyzat épí-
tésügyi feladatainak előkészítését, közremfüödik a polgármester hataskĺlrébe utalt építésiigyi
eljarások lefolýatásában. A keriiletfejlesztési projekteket előkészíti és koordinét|ja, sza|<nai-

lag felügyeli a pľojektben ľésztvevő szeľvezeteket, figyeli ap,iůyatzati lehetiĺségeket.

4.I. Főépítészi Iroda
4.I.|. A helyi ĺinkormĺĺnyzat építésügyi felađatával kapcsolatos dtjntések előkészítése,

kĺizľemfüödés a polgáľmesteľ feladatkörében felmerĹilő építésügyi feladatokban
4.1.2. a kerület helyi építési szabźiyzatának és településrendezési terveinek előkészítésé-

vel,felülvizsgáIatáva|ĺisszefü ggőfeladatokel|átása
4.t .3 . nyilvantart ást v ezet a teleptilésľendezési eszkozĺlkről
4.|.4. gondoskodik a hatályos teleptilésrenđezési eszkĺizĺiknek az önkoľmźnyzat honlap-

j an tĺĺrténő kozzététe|érő|
4.|.5. tźljékoztatást ad a hatályos telepiilésľendezési eszköz<lkben foglaltakľól, ennek ke-

ľetében javaslatot tesz atelek beépítésének feltételeire a településkép és az épitésze-
ti orökség megóvásával és minőségi alakításával kapcsolatban

4.I.6. szakmai konzultációt biztosít a 4.|.5. pontban meghatźtrozott követelmények telje-
sítése érdekében

4.|.7. e|Iátja a Kĺizponti Teľvtanácsot a helyi építési szabá|yzattal kapcsolatos informáci-
ókkal

4.1.8. segíti a helyi építészeti- műszaki tervtanács mfüödtetését, gondoskodik az ezze|

tisszefüggő nyilvántaľtás vezetéséről
4.I.9. ellátja az ĺlnkoľmányzatkulturális ĺiľtikség védelmével kapcsolatos feladatait
4.1.l0. előkészíti az önkormźnyzathelyi építészei értékekvédelmével kapcsolatos szabá-

|yozźĺsát, figyelemmel kíséri aĺnak éľvényesülését, gondoskodik az azokka| össze-
fiiggő nyilvĺĺntartás vezetéséről

4.|.|1. előkészíti a keľület terĺiletén létesíthető rendeltetések kĺiľét és a ľeklámok elhelye-
zésére vonatkozó követelményeket meghat fuoző cinkoľmányzati döntéseket

4.|.|2. előkészíti a polgármester településképi bejelentési eljaľással, településképi véle-
ményezéssel, valamint településképi kĺltelezésselkapcsolatos állásfog|aLásźú

4.I.L3. előkészíti a kerĹiletben köĺeľĹileten' illetve közteľületrőI |átsző módon elhelye-
zendó múvészeti alkotásokkal kapcsolatos döntéseket

4.1.I4. részt vesz a keľĹilet teleptiléspolitikai, teleptilésfejlesztési, teleptilés tizemeletetési
és az ingatlanvagyon-gazđźůkodási programjanak elkészítésében, egyeztetésében,

tovźbbá az ágazati koncepciók keľületet éľintő részeinek összehangolásában és vé-
|eményezésében

4.2.|5. a szervezeti egységet éńntő kozbeszętzésben kĺĺzreműködik és adatot szoIgá|tat

4.2.16. a szeÍ\Iezeti egységben keletkezeh| szerzóďések esetén előkészíti szakmai és a
pénzügyi telj esítés ígazo|ást

4. 2. Vdrosfej lesztésí lroda
4.2.1. Településfejlesztési stratégia kidolgozása, szak'ĺnai feltigyelete
4.2.2. Településfejlesztési pľojektek előkészítése és szakmai képviselete (pl: EUB II'

Palotanegyed kozlekedés és köZteľĹilet fejlesztés, Józsefuaľosi pályaudvar fejleszté-
se)

4 .2.3 . P źůy ázatfigyelé s s e 1 kap c solato s feladatok el|źtása



4.2.4. Pá|yazatok előkészítése, pá|yźnatírás, projektmenedzsment _ sziikség szerint
egyĺittmúködve a Hivatal más szeľvezeti egységeivel

4.2.5. Teleki téľi piac fejlesztésének projektszintű szakmai felügyelete
4.2.6. Részvétel a fuľisztikai stratégiai fej lesztések kidolgozásában
4.2.7. Rév 8 Zrt. szakmai felügyelete az újonnan induló projektek esetén
4.f.8. Részt vesz a hivatalon belüli terĹileti és települési információs rendszerek kialakítá-

sában és szakmailag felügyęIi az ágazati részeket-egyĹittmfücidve a hivatal mas
szervezeti egységeivel (téľinfoľnratika)

4.2.9. aszervezeti egységet érintő kozbeszerzésben k<ĺzremfücidik és adatot szo|gá|tat
4.2.|0. a szewezeti egységen keletkezett szerzóďések esetén elkészíti a szakmai és a

p énzugy i te lj esíté s igazo|ást

5. G AZD ÄLKoDÁsI ÜcyoszľÁly
Azadottszakźryazathoztartoző feladatokat ĺisszefogó szervezeti egység, melynek irányítója és
vezetóje az ugyosztźtlyvezetó, Az igyosztźiyvezető szervezi és ellenőrzi az ugyosztály mun-
kájźLt.
Általanos feladatköre az tinkormányzativagyonnal va|ő gazdá|kodrás jogszabáLyoknak megfe-
lelő gyakorlásanak biztosítása, az ĺinkormźnyzat részesedésével mfüödő gazđaságí tlĺrsasá-
gokkal valő lrnpcsoląttąrtás, a társasógokfeletti tulajdonosi jogok glakorlásánakvégrehajtá-
sa.

5.1.
5.l .1. K<izteľtilet haszná|atĺhozzźljźlrulássokkal kapcsolatos feladatok ellátása
5.|.f. Tĺĺľsashĺĺzi felújítási pźůyázatohkď kapcsolatos feladatok ellátása
5. 1 . 3 . Önkoľmany zatí tu|ajdono si hozzájaľulásokkal kapcsolatos feladatok
5.|.4. Ingatlanvagyon nyilvrĺntaľtás vezetése, kezelése
5.1.5. Iť1túlźzas,helyi támogatassal kapcsolatos ügyintézés
5.|.6. A vagyongazdźůkodással megbízotígazdasági tĺáľsaság feladat e|Iźtźsźxa|

kapcsolatos szerződésének kezelése, a feladat ellátás ellenőrzése aszeruodés-
ben foglaltak, és a hatályos jogszabrílyi rendelkezések alapjrĺn

5.|.7. AJózsefvárosi Gazdállroddsi Kozpont Zrt. számláinak ellenőrzése, teljesítés.
igazolás elkészítése amegbízási szerződésben foglaltak teljesülése ftiggvényé-
ben

5.1.8. A szervezeti egységen keletkezett szerzłĺďések esetén a teljesítés igazolás e|-
készítése

5.l.9. Tulajdonosi jogkcirből eredő feladatok koordinálása az önkoľmányzati tulajdo-
n,ű gazdasági táľsaságok tekintetében

5.l.10. Aszewezeti egység feladatait érintően kozbeszeruési eljáľásokban és kĺizbe.
szerzési érté|úatźrt el nem érőbeszerzési eljáľásokban való részvétel

5. 1 . 1 1 . ez vj Teleki téľi piac üzlethelyiségeinek hasznosításával kapcsolatos felada-
tok ellátasa

5.I.I2. Corvin Sétany Program lezźtrźsáva| kapcsolatos feladatok koordinálása

5.2.

5.2.|. Az önkoľmźnyzat kiziáľólagos fulajdonában źt||ő gazdasági trírsaságok vonat.
kozésában a feladat ellátás körében szakmai tÁnogatź.s biĺosítása, aberuhźľ;á-
sokhoz kapcsolódó koordinációs tevékenység ellátása, a megvalósulás tizemel-
tetői szempontú nyomon követése

5.2.2. Paľkolás tizemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.



5.2.3 . Parkolóhely megv źĺlrtással kapcsolatos feladatok ellátása.
5.2.4. K<izľeműkĺidés a foľgalomtechnikai eljarásokban.
5.2.5. Utca névtáblfü cseréje' pótlása, újak beszerzésére, elhelyezésére vonatkozó

feladatok ellátása.
5.2.6. Zöldfeltiletekkel, zöldteľületekkel kapcsolatos feladatok ellátása.

5.2.7. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása.
5.2.8. KöZut nem közlekedési célú igénybevét eIéhez sztikséges tulaj donosi hozzájá-

rulással kapcsolatos feladatok ellátása.
5.2.9. Önkoľmanyzat źůtaI kötdtt általános vagyon- és felelősségbiĺosításľa vonatko-

ző szerződésekkel ĺisszeftiggő feladatok ellátása.
5.2.10. Aszervezeti egység feladatait érintően kozbeszerzési eljaľásokban és kĺizbe-

szeruési érté|<hatźrt el nem étőbeszeruési eljarásokban való ktizremíikĺidés'
5 .2.| 1 . Egyéb várostizemeltetéssel ĺisszefiiggő feladatok e||átása.
5.2.|2. ĺzUj Teleki téľi piac Ĺizemeltetéséből eredő fenntaľtói feladatok ellátása.

6. PÉNZÜGYI ÜGYoSZTÁLY
Az adott szakźęazathoztaľtoző több iľodát összefogó szervezeti egység, melynek iranyítoja és

vezetoje az igyosńá|yvezető. Az ugyosztá|yvezető szervezi és ellenőrzi az igyosztály mun-
kźLjáĺ-, az igyosúá|yvezetonek koordinációs tevékenysége és felügyeleti jogköre van a Költ.
ségvetési és Pénzügyi Felügyeleti lľoda, Számviteli és Pénzügyi lroda, Adótigyi Iľoda tekinte-
tében. A Pénzügyi Ügyosztá|y tájékoztatja a szal<ĺlai ügyosztályokat a követęlések pénziigyi
teljesítéséről.

6.1. Költségvetési és Pénziigłi Felĺigleleti lroda:
6.1.l. a helyi szabźiyzat ďapulvételével a keľületi kĺiltségvetési koncepcióhoz adat és

információ bekérése, a bekiildött adat és információszo|gá|tatźs szakmai felül-
vizsgá|aÍa, koncepció tervezet összeállítlásą testiileti előteľjesztés elkészítése,

6.|.2. átrneneti, ideiglenes gazdrĺlkodasľól szóló rendelet-tervezet elkészítése,
6.|.3. Fővarosi onkormĺĺnyzat és keľületi tinkoľmźnyzatokat osztottan megillető be-

vételek forrásmegosztasi rendelet-tewezet szakmai felülvizsgálata, Képviselő-
testiilet véleményezéséhez előterjesztés és hatarozat e|készitése, elfogađásźú
követőenhatáľidőbenFővĺĺľosionkoľmĺányzatnakahatźrozatmegkĹildése,

6.|.4. a helyi szabá|yzat alapulvételével a ktĺzponti költségvetési tamogatás igénylé-
se, a szolgáltatott adatok ellenőrzése, keriileti szintií összesítése és továbbítása,
évente az ĺłht.-ban rogzitett időpontokban a költségvetési tĺĺmogatások felül-
vizsgáIata (lemondrĺs, pótigénylés) a kiadott szabźt|yzatban foglaltak figyelembe-
vételével, analitikus nyilvĺĺntaľtásą

6.|.5. éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez a költségvetési támogatĺĺsok keľii-
leti szinhĺ elszámoltatása, elszámolása,

6.|.6. költségvetés tervezés előkészítése a helyi szabá|yzatban foglaltak alapulvételé-
vel,

6.1.7. intézmények költségvetési tervezetének felĹilvizsgálata, javitása, Polgármesteľi
Hivatal és az onkormźnyzat költségvetési tervezetének elkészítése a Hivatal
belső szeľvezetinek közľemiĺködésével,

6.1.8. kerületi költségvetési terv elkészítése (testiileti előterjesĺés, rendelet-tervezet),
6.1.9, éves költségvetési rendelet elfogadása után a KGR progľanrmal a k<ĺltségvetési

nyomtatvĺĺnyok kitöltése Hivatalra és onkormányzatta, azintézmények felé in-
tézkedés, kitöltött nyomtatványok, jóvahagyott e|őirźnyzatok ellenőrzése, javí-
tása,

6.1.10. Polgármesteń Hivatal és az onkormźnyzatjóvahagyott költségvetési előirrĺny-



zatainak szetvezeti egységenként való részletes (kiemelt e|oirźnyzatonként és
rovatonként) feldolgozása, szervezeti egységek kiértesítése, a Hivatal egységes
feldolgozása könyvelésre t<irténő átadása,

6.1.1 1 . költségvetési és végrehajtási rendelet többszöri módosításának elkészítésę a he-
Iyiszabá|yzatbanfoglaltakfi gyelembevételével,

6.1.l2. kciltségvetés módosító rendelet elfogadása tltán az érintett intézĺnények és Hi-
vatal belső szewezeti egységeinek értesítése a módosítasľól, ajóváhagyott elői-
rźnyzatok'ről,valamintkĺinyvelésret<irténőátadása,

6.1.l3. keľületi és intézményenkénti - költségvetési szerkezeti bontásban-költségvetési
e|őir ány zatok analitikus nyi lvántaľtása,

6.|.l4. költségvetési szervek, gazdasźęi társaságok, Polgármesteri Hivataljóvĺĺhagyott
költségvetési előirányzata a|apjźn a likviditási ütemterv bekérő elkészítése,
majd az aďatszo|gáltatás után a kerületi szintĺĺ likviditási ütemterv elkészítése'
annak havonkénti keľületi szinttĺ ĺisszesítése,

6.1.15. keriileti pénzmaradvány és kciltségvetési rendelet tervezet elkészítése, feldol-
gozásaintézményenkéntaszabźl|yzatbanfoglaltakfi gyelembevételével,

6.1.|6. keľiileti torzsadattźrl nyilvĺĺntaľtás (tv-i előírás), alapítő okiratok, módosítások
bejelentése a Miík felé,

6.l.I7. kciltségvetési szervek bankszímlanyitásaival, megsziintetéseivel kapcsolatos
intézkedések, źfa köľbe való bej elentés,

6.1.18. nemzetiségi önkoľmĺínyzatok k<iltségvetési és átmenti gazdá|kodásáľól szóló
hatźtrozatainak, költségvetési koncepciójĺĺnak és költségvetésihatźrozatanak el-
lenőrzése. ,a nemzetiségi ĺinkoľmźnyzatok elemi ktiltségvetésének elkészítése,
a költségvętés módosításara vonatkozó hatźltozati javaslatok, jegyzőkönyvek
pénzügyĹköltségvetési szempontból történő ellenőrzése, az irásbe|i előteľjesz-
tések előzetes pénzĹigyi fedezet igazo|ása

6.I.|9. a nemzetiségi önkoľmźnyzatok kĺiltségvetési besziímolóinak készítésével kap-
csolatos feladatok e|látása,

6.1.20. nemzetiségi önkormĺínyzatokjegyzőkĺinyveinek pénzügyi-költségvetési szem-
pontok szerinti ellenőrzése, azírźsbe|i előteľjesztések előzetes pénzügyi fede-
zetigazoIása

6.|.2I. nemzetiségi önkoľmrĺnyzatok pźiyźľ:atinak benyújtásahoz, szoveges-szakmai
elszámolásához segítség nyúj tás, telj es kĺiľĹi pénzngyi feladatellátás,

6.|.22. a ktiznevelési töľvényben meghatátozott KIR rendszerhez pénzngyi ađatszo|-
gá|tatás teljesítése,

6.| .23 . kciltségvetési szervek tészére az tlnkorm źnyzati tźtmogatás leutalása szabá|yzat
szeľint,

6.I.24.intézményi, féléves, éves szĺjveges beszĺímolók elkészítése előteľjesztés for-
májźlban,

6.|.25. a költségvetési szervek, gazdasági tfusaságok gazdálkodásĺának figyelemmel
kisérése, elemzések készítése, javaslatok készítése,

6.l.26. költségvetési szervek és gazdasági tarsaságok részéľe pét:zugyi, költségvetési
segítségnýjtás,

6.t.27. nem rendszeres juttatasok és külső személyi jellegű juttatások, megbízásiszer-
ződések béľszrímfejtése, elnyert pźiyázatokhoz kapcsolódó személyi jellegrĺ
juttatások számfejtése, egyéb juttatasok, vá|toző bérek számfejtése, egyeztetése
a szttrĺwiteli nyilvantaľtásokkal, feladása a Mfü felé. A kifizetésekről év végi
adőigazoIttsok kiadlísa, j övedelem igazolások kiadása,

6.|.28.vezető ńszéróI éirvhźzotthatasköľben elle4jegyzési jogkĺir, valamint bankszĺĺm-
l a felętti a|áír ás j o go sultság gyakorl ása, v agy kiadmanyo zźs gy akorlása,



6.|.29.testĺileti-bizottságí előterjesztések készítése, véleményezése pénzügyĹ
koltségvetési szempontból,

6.1.30.szabá|yzatokkészítése,aktvalizá|ása.
6.1.31. hagyatéki pénzügyek iĺtézése, k<iztemetés nyilvantartlísa, utalása,

6.I .32. gondozási díj akkal kapcsolatos tigyintézés,
6.1.33.jóváhagyott költségvetési rendelet megküldése a kciltségvetési szerveknek és

gazdasági társaságokn ak, az elemi költségvetési bekérő elkészítése,
6.1.34.adatszo|gáltatásban,infoľmációszo|gá|tatásbanközreműködés,
6.1.35. oNpcIrĺ és az ebr 42. rcndszer folyamatos figyelése, PénziigyiLJgyosnáIyra

vonatkozó adatszo|gá|tatás,
6.|.36.nemzetiségi ĺinkormanyzatok elemi költségvetésének rcgzítése a KGR rend.

szeľben.

6.1.37.költségvetés az önkormźnyzat hivatalos honlapjan történő megjelenítéséről
gondoskodás,

6.1.38. költségvetési felügyeleti szervi támogatások analitikus nyilvantartásának vęze-
tése, egyeztetése a költségvetési szervek gazdasźęivezetóiveL, a számvitellel a

helyi szabályozásban foglaltak megfelelően,
6.I.39.a nemzetiségi önkormźnyzatok vonatkozásábaĺ az átmeneti gazdálkodásról

szőlő hatźrozati javaslat, kĺiltségvetési koncepció pénzügyi költségvetés részét
képezó hatźrozatíjavaslat,eredeti költségvetésről szóló hataľozati javaslat és a

szźtmszakj melléklet elkészítése a nemzetiségi önkoľmźnyzatok elnökeivel
együttműkĺidve,

6.|.4}.nemzetiségi önkormanyzatok pénzngyi-gazdasźryi feladataival kapcsolatos fe-
ladatok,

6.|.4|.önkormanyzatí és Polgáľmesteľi Hivatali gépkocsik ilzemarryag noÍna elszá-
molással kapcsolatos feladatok,

6.I.4z.kiküldetési rendelvény a|apjanvégzet1elszĺímolások és annak rögzítése a KIR
rendszerben,

6.|.43.rendszeres illetmények, személyi jellegrĺ megbízási dijas szerződések analitikus
nyilvántaľtásanak vezetése, nem rendszeres és külső személyi juttatasok nettó

ĺisszegét :rlrtalrmaző analitikus kimutatások készítése,
6.|.44. cafętéiakeľetében L<lfizetett juttatások KIR ľendszeľben töľténő feladása
6.|.45.a kerékbilincseléssel és kcizteľület feliigyelettel kapcsolatos bankfoľgalmi ügy-

intézői feladato k e l látása
6.I.46.a kerékbilincseléssel és közteľĹilet felügyelettel kapcsolatos bevételre vonatko-

zó PEK anyagok és egyedi utalások elektronikus megktildése a közterület felü-
gyeleti ügyosztálynak

6.I.47. a kerékbilincseléssel és közteľtilet feltigyelettel kapcsolatos megrendelések, kö-
telezettségvállalások nyilviíntaľtása

6,1.48. a keľékbilincseléssel és közterĺilet felügyelettel kapcsolatos szźrriźk rogzítése,
utalvĺínyrendelet kiállítása

6.|.49.a kerékbilincseléssel és ktizterulet felügyelettel eszközeinek le|tźrozásélban va-
1ó részvétel

6.1.50. a kerékbilincseléssel éS közteľĹilet feltigyelettel kapcsolatos főkönyvek analiti-
ktkegyeztetése.

6.2. Szómvíteli és Pénziigłi Iľoda
6.2.|. a Polgĺíľmesteri Hivata|, az Önkormányzat és a nemzetiségi önkoľmanyzatok

jogszabá|yi előírások szerinti számviteli ľendj ének kialakítása,



6.2.2. az onkorm źnyzat számviteli könywezetése (fokĺinyvi és analitikus), előzete-
sen kontíro zott bev ételek és kiadások ellenőrzése,

6.2.3. éves számszaki költségvetési beszámoló elkészítése, önkoľmányzatvonatkozá-
sában a MAK felé,

6.2.4. havi, negyedéves, éves egyeztetések, év végi éľtékelések e|végzése,
6.2.5. költségvetési szervek havi, éves szźtĺnszaki beszámolóinak felülvizsgá|ata, e|-

lenőľzése, jővzhagyása a KGR rendszeľben,
6.2.6. zćnszőtmadás kćszítćsc,
6.2.7 . egyszenĺsített éves beszámoló elkészítése és kozzététe|ę,
6.2.8. havi pénzforgalmi és negyedéves méľlegjelentés készítése (Önkoľmanyzat) a

MAK felé,
6.2.9 . beruhazási statisztikai j elentések készítése,
6.2.|0.|e|tźrozás' selejtezés megszervezése, bonyolítása, targyi eszk<izök, készletek

analitikus nyilvántaľtásának vezetése,
6.2.l |. átmeneti le g szab aď péľr;eszko zĺik leköté se,
6.2.|2. a Hivatal belső szervezeti egységeinek havonta nyújtott pénzfogalmi adatszol-

gá|tatás,ill.egyediigényeka|apjźnadatszolgáltatás,
6.2.|3.pénnźrosi feladatok e|látása az onkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a

nemzetiségi ĺjnkoľmany zatok tekintetébe n,v alutapénzttíľľal kapcsolato s felada-
tok ellátása, bevételi utalviĺnyrendeletek és kontíľlapok elkészítése,

6.2.14. az önkormźnyzat és a Hivatal bérfeladásrínak elkészítése, kontírozása, kĺitele-
zettsé gv á||alás é s telj e síté s,

6.2.| 5 . Hivatal i, önkoľmlínyz ati, ťlzetési szźtĺľ/'źk bank szerelé se,
6.f .|6. átadott pénzeszkozök, tlĺmogatások analitikus nyilvántartása, elszámolások fi-

gyelemmel kísérése,
6.2.17 . munkáltatói kĺjlcsön (lakásépítési és vásárlási) nyilvlíntaľtása,
6.2.18. bejövő átutalĺĺsos szźm|źk iktatĺĺsa, utalványľenđelet elkészítése, pénzügyi ren-

dezése, k<jtelezettsé gvállalĺásho z tov ábbítás,
6.2.|9. szociálpolitikai segélyek nyilvántartása, utalása, a kapcsolódó kĺiltségvetési

tiĺmogatások leigénylése,
6.2.20. helyi és ťĺatalhźľ;asok lakásépítési támogatás nyilvántaľtása és ügyintézése,
6.2.2l. kapcsolattaľtás a ktinywizsgálókkal, bankszĺámlavezető hitelintézette|, intéz-

ményekkel és egyéb szervezetekkel'
6.2.22. helyiség-lakás óvadék, bérleti jogviszony megváltás, közteľület foglalás, egyéb

vevők, analitikus nyilvántaľtása, számlázása, hátra|ékosokĺól kimutatás készí-
tése az illetékes szewezeti egységek részére, kĹilönbĺlző fizetési felszólítĺĺsok
küldése,

6.2.23. költségvetési fedezetek igazo|źsa, érvényesítés,
6.2.24.pźůyázatokbenyujtásahozadatszo|gźltatźs,
6.2.25. tĺĺrsosztályok ľészére i11, a kciltségvetés tervezéséhez adatszo|gáůtatás, szfüség

esetén közremfüĺidés a kĺiltségvetés elkészítésében,
6.2.26.vezętő részérő| átnlhźzott hatáskörben utalvĺányozas, ellenjegyzés gyakorlása,

telj esítések igazo|źsa,
6.2.27. fe|hata|mazott személyek bankszźtĺria feletti a|éńrás jogosultság gyakorlása,

utalásoknál banki a|źirő,
6.2.28. tarsashazaknak nyujtott felújítási támogatások utalás előkészítése, visszatérí-

tendő tĺĺmogatás, kcilcsön nyilvantartása, ígazolások kiadása. Hátľalékosokľól
kimutatás készítése a szervezeti egységek részére.

6.2.29. Polgármesteri Hivatal a|ka|mazottjai részére kifizetett Íizetéselőlegek analitikus
nyilvlíntaľtasą vĺÁr fehdĺás készítése. Igazolások kiadása,



6.2.30. Corvin-Sétány Program, a Teleki téri piac, a Jőzsefvźtrosi Egészségtigyi Szol-
gálat komplex fejlesztése projektekkel kapcsolatos és az egyéb projektekkel
kapcsolatos pénzĹigyi feladatok ellátása,

6.2.31. EU-s páIyazatok elszámolásával kapcsolatos feladatok, kapcsolattartás a
Rév8Zrt-ve|. A tewezett e|oirźnyzatok felhaszná|ásźnak analitikus nyilvántaľ-
tása,

6.2.32. Áfa 1<inkoľmźnyzat és Hivatala) és rehabilitációs (Hivata|)hozzájárulás beval-
lásainak elkészítése. PáIyázatokhoz szfüséges taľtozásokĺa vonatkozó igazo|źr
sok beszeľzése,

6.2.33. negyedéves, féléves, haromnegyed éves és éves szĺiveges tájékoztatźls készítése
a Hivatali és az önkormáĺyzati k<iltségvetés teljesítéséről,

6.2.34. negyedéves, féléves, haľomnegyed éves és éves szémtszakj tájékoztatás készí-
tése a Hivatal, az önkormányzatí és a kĺiltségvetési szervek kciltségvetésének
teljesítésérő1,

6.2.35.Eu-s (MNP III és egyéb ) pá|yázatok analitikus nyilvĺántartása, kapcsolódó
szerzőđések kĺjtelezettség nyilvántartásbavétele, kapcsolódó szźlmlák és egyéb
kifizetések iktatása, utalványrendelet és kontírlap elkészítése, a szźlm|źlk és

kapcsolódó anyagok ellenőrzése,főkönyvi kĺinyvelése, a támogatások leigény-
lése illetve abban való kĺizľemiĺködés'

6.2.36. teľmészetbeni juttatások és reprezentźpiős kiadások analitikus nyilviĺntaľtása,
6.2.37 . szerzőďések, kcĺtelezettségvállalások analitikus nyilvántaľtásą
6.2,38. e|őirźnyzatok kontírozása, kĺinyvelése, egyeztetése
6.f.39. IGK Zrt. bonyolításában végzett feladatokľa jóvahagyott e|őirányzatok fel-

hasznźĺIásźnak analitikus nyilvántartésa, fokĺinyvi könyvelése, koordinálása a
Kft-vel kt'tött szeruőďésben meghatáľozott kereteken belül, önkoľmányzati va-
gyonnyilvantartás egyeztetése a vagyonkateszterľel, lakás-helyiség analitikus
nyilvántaľtással,

6.2.40. Ct-Ecostat integrált ľendszerben tĺiľzsállomany kaľbantartása,
6.f.4I. bírságok, építési igazgatási kĺivetelések analitikus nyilvántaľtása,
6.2.42. bizottsági, testtileti előterj esztések készítése,
6.2.43. tĺíľgyévi nyitĺĺsi és zźtási kĺinyvelési feladatok az önkormányzat esetében,
6.2.44. záĺszźrnadáshoz, I. félévi és negyedéves beszámoLőhoz táb|źzatok osszeźů|ítá-

Sä'

6.2.45. aĺralitikfü vezetése, főkönyvi könyveléssel tĺinénő egyeztetése a számlarend-
ben me ghat źr ozottak szeľi nt,

6.2.46. önkoľmanyzathoz tartoző állami hozzájáru|ás számla és munkáltatói kölcstin
a|szttm|a számviteli k<ĺnywezeté se,

6.2.47. éves számszaki ktjltségvetési beszámoló elkészítése a Hivatal vonatkozásában,
havi és negyedéves jelentések, beszámolók elkészítése,

6.2.48. nemzetiségi önkormrĺnyzat beszźlmolóinak risszeállítása, a kĺitelező analitikus
nyilvantaľtások vezetése, főkönywel ttiĺénő egyeztetése,

6.2.49.nemzetiségi önkoľmĺĺnyzatok pénzforgalmi jelentés és negyedéves mérlegje-
Ięntés összeállítĺĺsa a MAK felé,

6.2.50. nemzetiségi önkoľmányzati bankok szerelése, nemzetiségi bankok éspéttztźrak
kontírozása, könyvelése,

6.2.5I. nemzetiségi önkoľmrĺnyzatok bevallásainak elkészítése, NAV felé megkiildése,
ezze|kapcsolatos egyéb könyvelési, utalási tétetek iktatása, kontírozása, köny-
velése a Ct-Ecostat rendszeľben,

6.2.52. Teleki téri piac bevételi szttm|ae|őźi|ítása,
6.2.53. ľészvétel az éves számsza]<l költségvetési beszámoló elkészítésében a Hivatal



vonatkozásában,
6.f.54. analitikus nyilvantartások egyeztetése a főkönywel, tételek rendezése a Ct-

Ecostat rendszerben,
6.2.5 5 . tntásdíjj a| kapc so lato s feladatok e l látas a,
6.2.56. kapcsolattaľtźs a szźtmlravezeto bank helpdesk osztályával ill. szá'||ítői paľtne-

rekkel, egyenlegkĺizlő levelekkel kapcsolatos feladatok e||átása"
6.2.57.befejezettberuhazások aktiválásával kapcsolatos feladatok ellátása,
6.2.58. vevőszánrlfü kiállítása, magźncélú vezetékes tclcfonhaszná|at továbbszámlá-

zźsa,ĺyí|vántartása,
6.2.59. kapcsolattaľtas ügyfelekkel, hivatali szervezeti egységekkel, önkormányzatin-

tézményeivel,
6.2.60. Polgáľmesteri Hivatal kötelezettségvállalás analitikus nyilvántartás vezetése,
6.2.6|. önkoľmányzat nevében kĺjtelezettséget vállalókľól féléves beszámoló készítése

a Polgármester és a Jegyzo felé,
6.2.62. Polgáľmesteri Hivatal bejĺĺvő szźtmlrźk és egyéb kifizetések előkészítése, utal-

ványrendelet, kontírlap elkészítése,
6.2.63. nettó 5MFt feletti cinkoľmányzati szerzódések kozzététe|e,
6.2.64. részvétel az éves szttmszaki költségvetési beszámoLő e|készitésében az <jnkor-

mtny zat vonatkozásában,
6.2.65.targyi eszköz és kisértékú táĺgyi eszköz beruhazással ill. felújítással kapcsola-

tos számlák feldolgozása atźtrgyi eszkoz modulban: szźlm|źl< kötelezettségvá|-
laláshoz kapcsolasa, eszközök bevéte|ezése, pénzügy felé történő feladása,
kontírozása, aktiválás átvezetése, éľtékcs<ikkenés elszámolása, főkiinyv felé
feladása negyedévente. Készletmodul és taľgyi eszkoz mođul törzsállomanyok
kaľbantartása,

6.2.66, cinkoľmĺányzat esetében a bejövő szźlĺriźk és egyéb kiťrzetések előkészítése,
utalványrendelet, kontíľlap ęlkészítése,

6.2.67. helyi adók kontírozásą főkönyvi könyvelése, kapcsolódó állomanyok könyve-
lése, egyeztetése,

6.2.68 . nettó finan szír ozás kö'nyvelése, e gy eztetése
6.2.69. egyéb pénztrĺľosi feladatok e||źúása
6.2.70.kerékbi1inccse1, kĺizterület feliigyeleti feladatokhoz kapcsolódó kihelyezett

péluáľi feladatok ellátása
6.2.7l.kerékbi1inccsel, közteľĹilet felügyeleti feladatokhoz kapcsolódó ellátmríny-

előleg kifizetése, elszámoltatása, nyilvĺĺntartása
6.2.72. kerékbilinccsel, kĺizteľület felügyeleti feladatokhoz kapcsolódó szigoru szźlm-

adású nyomtatványok nyilvantaľtása, kiadása, kezelése és elszámolása
6.2.73. keľékbilincs és ktizterületi feladatokhoz kapcsolódó készpélu bevételek keze-

lése
6.2.7 4 . keľékbili ncc sel kapc solato s száml źzási felaďatok
6.2.7 5. behaj tast kezelő programban engedélyek ro gzitése
6.2.76. Ct-ECOSTAT rendszer pénztźn modul kezelése
6.2.77. a kerékbilincseléssel és közteľĹilet felügyelettel kapcsolatos főkönyvek analitĹ

kźtk egyeztetése.

6.3. Adóiigĺí lroda
6.3.|. idegenben kimutatott, adók módjaru behajtaĺdó köaartozások (kilzigazgatási

bíľság, péĺubírság, helyszíni bírság, ígazgatási szolgá|tatási díj, hu|Ladékgazdźi-
kodási díj ), saj át szabźůy sértésí hatźtrozatokban kimutatott tartozások, gyeľmek-
tartásdíj behajtásą fizetésí felszólítás kiküldése, a behajtási eľedmény visszaje-



lentése, oNKADo programban rogzitése, fizetések folyamatos ellenőľzése,
munkabérek' j árandóságok és egyéb követelések letiltása;

6.3'2.helyszínibehajtás, foglalási jegyzőkönyv (ingóvégĺehajtás végzése és a lefoglalt
ingóságok értékesítése (árverés) _ onálló bírósági végľehajtó szerzőďés szerinti
megkeresése),

6.3.3.szabályséľtési hatóság tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátésa (lefoglalt'
illetve elkobzott dolgok nyilvántaľt ása, őrzése, megseÍnmisítése stb'),

6.3.4.adó-és értékbízonyitvany kiállítása (ingatlan énékbecslések készítése), helyszíni
szemle lefolytatása

6.3.5. összehasonlító éľtékadat megkérése Nemzeti Adó- és Vámhivataltól
6.3.6, adóbevallások alapjan az ađő kivetése (előírása) és felülvizsgálata (építmény-,

és telekadó , magánszemélyek kommunális adója vonatkozásźtban), kivető, törlő
és mentességet megállapítő hatźrozatok elkészítése, j ogerősítése

6.3.7.építmény-, és telekadó, magánszemélyek kommunális adója oNKADo prog-
ramban torténő rtĺgzítése (feladatból adódó)

6.3.8. idegenforgalmi adó bevallások feldolgozása, abeťlzetések nyilvántartása
6.3.9. folyó szám|źk (szám|aegyen1egek) kibocsátásával kapcsolatos munkálatok elvég-

zése
6.3.10. méltĺĺnyossági eljarások lefolýatása, a kedvezmények e|bírá|ásźú követően ha-

tátozat készítése, jogerősítése (az engedé|yezett részletťĺzetés teljesítésének fo-
lyamatos ellenőľzése' nem teljesítés esetén behajtási cselekmény foganatosítása)

6.3,||.atúlfizetési kéľelmek figyelemmelkísérése, adőző kérelmére azok visszautalás-
ra tĺjrténő előkészítése

6.3.12.környezettanulmarlyi e|jáĺások lefolytatása adókedvezmény, helyi adó méLtá-

nyosság esetén,
6.3.13.helyi adóban félévente behajtási cselekmények foganatosítása (fizetési felszólí-

tás küldése hátralékos lista alapján, munkabérből letiltás kezdeményezése, bank-
szźnriźtr a inkas szó kibo c sátás)

6.3.t4. hátralékos ügyekben _ szfüség szeľint _ az fuatok előkészítése és továbbítasa
cinálló bírósági végľehajtóknak, fe|számolási eljráľás alatt lévő ügyekben kĺivete-
lés felszámoló felé ttiľténő bejelentése

6.3. 1 5.adóellenőrzések lefolýatása
6.3.16 gépjárműadó, telekadó és építményaďő, magánszemélyek kommunális adója

határozat minták megszeľkesztése az oNKADo pľogram szövegszerkesztőj e se-

gítségével (feladatvég zéshez kapcsolódó)
6.3.17.adőigazolások kiadása (szeľencsejáték engedéIyhez, ingatlan vásarláshoz, pźL-

lylŁatokhoz, lakásvásáľláshoz, stb.)

6.3.18.adóigazo|ás kiadása bírósági eljarás személyes költségmentesség, illetve
illeték-felje gyzésijog engeđélyezése iľlínti kérel emhez
6.3. 1 9.analitikai ós könyvelési napló készítése
6.3.20.e|évn1t adóhátľalékok törlése
6,3,2I.|00 Ft alatti tételek rendezése
6.3.22.oNKADo program-módosítás ainak átvezetése (verzió betĺiltés)
6.3 .23 . gépj árműadó, építményadó, telekadó, idegenfoľgalmi adó, bírság, késedelmi
pótlék beszedési sztĺm|źl<ľabeérkezett péĺuforya|om lekcinyvelése, idegenben
kimutatott tntozásokbefizetéseinek lekönyvelése, illeték szám|ttrabeérkezett

péĺuforya|om lekönyvelése, tovább utalása
6.3.24. a nem azonosítható befizetések átfutó nyilvántaľtásba helyezése, az ismeretlen

tételek rendezése, ľendeltetési helyére töľténő továbbítása, átfutó-napló vezetése
6,3.25. adóbevételek utalása az ĺinkorm źnyzati ktlltségvetési számlára



6.3.26. az évkozivéitozźsok adónemenként (visszautalás, visszatéľítés, törlés) történő
lekönyvelése

6.3.27 . az adőhátralékosokról, előírásokľól' befizetésekről adónemenkénti
megbontásban félévenként zělrźsi ĺisszesítő készítése
6.3.28. zźnási feladatok: havonkénti zźrlati összesítő, negyedévenként információs
j elentés, felévenként eredmény-kimutatás készítése
6.3.29. a M.A.K. á|talkért listak hatíľidőben töľténő továbbítasa
6.3.30. kiadási napló vezetése
6.3 .3 I . kivonatok, bizonylatok őrzése, selej tezése
6 .3 .3 2. túlfi zetések utalása a me gfelelő szám|źtr a határ ozat a|apj źn
6.3.33. KekKH adahĺá|tozás feldolgozasa és rcgzítése, az adatlapok folyamatos

feldo|gozása) az évkĺjzi változások átrezetése, előíľó és tĺirlő hatźrozatok
készítése, mozgáskorlátozottak mentességéľe vonatkozőhatźrozatok készítése

(gépj áľműadó vonatkozásában)
6.3 .3 4. gépjfumíiadó, hátralékos adózók behajtási elj aľás megindításanak

kezdeményezése (fizetési felszólítás küldése hátralékos lista alapján, munkabérből
letiltás kezdeményezése, bankszámlara inkasszó kibocsátrís) gépjáľmti forga-
lomból történő kivonása, végrehajtási jog tĺirzskönyvbe töľténő bejegyzése

6.3 .3 5 . oNKADo progľam.módosításain ak źńvezetése (verzió betdltés),
6.3.36. onkormanyzati adőhatőság á|ta| rendszeresített foľmanyomtatványok
előkészítése)
6.3.37. havonta oNKADo progľamból adóslista készítése, helyben szokásos módon
toľténő kőzzététe|e
6.3.38. ęgyes adónemek megszűnésével, illętve új adók bevezetésévelkapcsolatos
kampanyfeladatok elvégzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni
v é gr ehajtźtsi feladatok e||átása
6.3.39. ügyfélfogadás
6.3.40. đesńil|źiő-berendezés fulajdonjogávalkapcsolatos adófeladatok e||átása

l Contľolling ľefeľens
6.4.I. azutalvźnyozással, kötelezettségvállalassal összeftiggő kontrolling feladatok ellátása. 
6.4.2. a Polgáľmesteľi HivataL, az onkoľmĺínyzat és a Józsefuiáľosi nemzetiségi ĺinkoľmrány-

zatok belső kontrollrendszerének mfüödtetésével kapcsolatos feladatok koordinálása
és ľészfeladatok ellátás ában könemfüödés

. 6.4.3. a külső és belső ellenőrzéssel kapcsolatos egyedi jegyzói utasítások elkészítésének és
v égr ehajtás anak ko ordinálása

6.4.4. ellenőrzési nyomvonalak elkészítésének, aktua|ízáIásrínak koordinálása
6.4.5. a Polgármesteri Hivatal, az onkoľmźnyzat és a nemzetiségi tinkormányzatok kocká-

zaÍkeze|éstľendszerénekazirźnyitźlsaésmfü ödtetése
6.4.6. a banki utalás folyamatábaÍI az utalás <isszegszertíségének, a hatályos utasítás szerint

kijelöltek áIta|i aláírźlsának, a terhelendő bankszámlasziímnak, a jogosult bankszámla-
j számźnak' esetlegesen apźlyázati zźlraďékoIás meglétének ellenőrzése.. 6.4.7. aPéĺuigyíIJgyosnźĺlyt érintő szabźiyzatok valamint, azigyrend és munkakciri leÍnĺ-

sokelkészítésében,aktualizźl|źsábanvalôrészvétę|, 6.4.8. aPéĺľlťrgyi Ügyoszályt érintő ellenőrzésekkel kapcsolatos intézkedési terv előkészíté-
sében, végĺehajtás tbaĺ v aIő közľemfüödés

6.4.9. az intézkedési teľv végrehajtásról szóló jelentés elkésztése a jegyz(i és az e|Ienőrzést
végzó szerv felé

6.4.|0. aPénzngyiÜgyosĺály érintő jogszabáIyvá|tozások figyelemmel kísérése



7. HÁ.TósÁcr ticyoszľÁĺ,y
Az lsgyosńtiy jegyzoi hatósági _ kivételesen ĺinkormźnyzati hatósági - hatáskĺjľben eljaró
szervezeti egység. Feladatait haľom irodlíra tagoltan végzi
_ jegyzőí keľeskedelmi hatósági, jegyzői kĺ!ľnyezetvédelmi, jegyzői állatvédelmi, jegyzői
biľtokvédelmi, a fakivágási ügyekben önkoľmányzati hatősági j ogkörben
- jegyzőihagyatéki hatásköľben, illetve anyakÓľryv vezęLoi fcladatokat lát el,
- jegyzői építésĹigyi hatósági feladatokat lát el.

7.1. Epítésiigli lroda
Első fokú építéstigyi hatósági jogkörök gyakorlása, illeték megállapítása. Első fokú általános
építésügyi hatóságként jár e|, dĺĺntéseit az ETDR tltjánhozzameg:
7.IJ. építésiengedélyezési,
7.|.2. ĺjsszevontengedélyezési
7.1.3. fennmaradási engedélyezési
7 .l,4. hasznáIatbavételi engedé|yezési
7.l.5. bontási engedélyezési
7.I.6. engedély hatáIyánakmeghosszabbítása iľanti engedélyezési
7.l.7. jogutódlás tudomásulvételi
7 .|.8. hasznźĺ|atbavételi tudomásulvételi
7.t.9. oľszágos építési követelményektől való eltéľés engedélyezési
1.I.rc. kotelezési
7.l.||. végrehajtási
7.I,I2. szakhatósági,
7 .t .t3 . veszélyhelyzet esetén sziikségess é vźilő építési tevékenység tudomásulvételi

eljarásokban,
7.7.|4. jogszabáIyokban meghatźrozott esetben és módon építésügyi hatósági szo|gá|tatást

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

vatalból folytatott eljarás esetén az oÉNy-ből megismerhető ađat, tény, állapot,
vagy helyszíĺi szemle a|apjźn a telken meglévő építmény vagy önálló rendeltetési
egység jogszeniségére vonatkoző adat, tény igazolása céljáből az Etv.3a.$ (5) be-
kezdése elepjĺán hatósági bizoĺyítvźnyt állít ki

Első fokú építésügyi hatóságként _ az engeďélyezési eljarással clsszefüggésben - jogosult az
építési tevékenység jogszeľíĺségének ellenőrzésére.

7.I.|6.Engedélyezési tigyekkel összefiiggó e||enőrzési és kötelezési eljiĺľások, az épitési
munka végzésének helyszíni ellenőľzése, hatósági ellenőrzések folyatasa

7.|.|7.Engedélytő1 eltéľően épített építmény fennmaľadásrának engeďé|yezésekor építési
bírságot szab ki

7.1.I&.jogszabályban meghatarozott esetekben és módon elrendelheti a telek bekerítését, to-
vábbáazeĺgedé|ynélkĹiliépítményhasznźlatmegszĹintetését

7.|.|9.El kell rendelniejogszenĺtlen vagy szakszerut|ęn építési tevékenység esetében az
építési tevékenység-végzésének megsziintetését, vagy a20|3.januaľ l-je előtt indult,
folyamatban Iévó e|jáĺások esetén a jogerős és végrehajtható építési engedélynek és a
hozzátartoző, jővźhagyott engedélyezési terveknek megfelelő állapot kialakítását.

7.1.20. a2O|3.januáľ l-je előtt indult, folyamatban lévő eljarások esetén szabályossá tételi
kötelezettség nem teljesítése esetén haladéktalanul intézkedik a bontásról.



7.I.2I. A végľehajtható k<jtelezettséget - annak nem teljesítése miatt a kötelezett terhére ha-
tósági úton, a felmerülő költségeket megelőlegęzve - maga végeńetheti el, a költsé-
gek erejéig, azok megtérítéséig az érintett ingatlanĺa je|zźllogsogot jegyeńethetbe az
ingatlan-nyilvantaľtásba. A munkálatok tíirésére kĺĺtelezheti azt, akj akadáIyozza az
elrendelt munkálatok elvégzését.

7.|.22.Intézkedik a jogerős, és végrehajtható kötelezettségek teljesítés elmaľadása esetén a
Ket, ÉTv és a 19312009. (IX.l5.) Koľm. ľendelet szerinti végrehajtásra,

7.|.23.MegáIlapítas, illetve a jővźhagyás előtt véleményezi azi||etékességi terĹiletén a helyi
építési szabá|yzatot és a teleptilésrendezési terveket.

7.|.24. A helyi rendelet, a KT és abizoÍtsági előteľjesztések előkészítése

Egyéb hatósági feladatok:

7.I.25.Yezeti a jogszabá|yban meghatźnozott építésügyi hatósági nyilvántaľtásokat (kivéve
a település rendezési nyilvántaľtást)

7.|.26. Epítésügyi szakhatóságként mfüödik közre más hatóságok engedé|yezési ügyeiben.
7.I.27. azenés táncos rendenények mfüödésének biztonságosabbá tételéľől szóló koľmány-

rendelet szeńnt általanos építésügyi szakhatósági elj árást folytat.
7.|.28. külfrldi állampolglĺľok ingatlan szerzésével kapcsolatos nyilatkozatok előkészítése
7 .|.29. a szervezeti egységet éľintő kiĺzbeszerzésben közremfüödik és adatot szo|gá|tat
7 .|.30. szakhatóságként jaľ telekalakítasi engedélyezési e|jźrás esetén
7 . I .3 1. utcanéwáltozások, házszálmr endezé s, cími g azo|źs

J egyző feladatkörébe tartoző feladat:

7 .| .32. kijzítkeze|ői igazgatas i j el legtĺ feladatok e||átása

7.2. Igazgatási Iroda
7.2.1. keľeskedelmi tevékenység végzéséhez mfüödési engedély kiadása, bejelentések

nyilvantaľtásba vétele, nyilvĺĺntaľtások vezetése, hatósági ellenőľzések lefolytatása
7.2.2. az ipan, szo|gá\tatő tevékenység végzéséhez, valarrint a kciľnyezetre és egészségre

veszélyes anyagok és készítmények ra]<tźtozésźtra haszná|t telepľe telepengedélyek
kiadása, bej elentések nyilvantaľtásba vétele' hatósági ellenőrzések lefolytatása

7.2.3. a nem tżleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek nyilvantaľtásba vétele
7.2.4. tizleti céItl sztůIźtshelyek engedélyezése, bejelentések nyilvlántartásba vétele, ellenőr-

zések lefolytatása
7 .f .5. ktizérdekű kérelmekkel, panaszokkal, bej elentésekkel kapcsolatos elj ĺĺľas
7.2.6. piacok, vásárok és bevásarlóközpontok engedélyezése, nyilvantaľtásba vétele, elle-

nórzése, vásarcsaľnokok hatósági nyilvĺínt artásba vétele, ellenőrzése
7.2.7. állattaľtássa|, á||atvéđelemmel kapcsolatos jegyzői hatósági hatáskörök gyakorlása
7.2.8. Józsefuiĺrosi Aľanykoszorú szakmai kitĹintetés odaítélésének előkészíto fe|adatai
7.2.9. a szervezeti egységet érintő kiĺzbeszerzésben közremúkcjdik és adatot szo|gźůtat
7.2.10. önkormiĺnyzati tulajdonú köaerĹileten jáľda létesítésének, átépítésének engedélyezé-

se
7 .2.||. tarsashazak nyilvĺĺntaľtása
7 .2.|2. zenés, tánco s rendezvények engedél y ezése, ellenőrzése
7.2.|3. az iroda tevékenységét éľintő ügykĺiľben beadványok kivizsgálása, hatósági eljáľások

1efolytatása
7 .2.1 4. binokvédelmi tigyek elbírálása
7 .2.| 5. a ta|áIt dologgal kapcsolatos iigyintézés ellátása



7.2.|6. a helyi ľendelet, a képviselő-testületi és a bizottsági előterjesztések előkészítése
7.2.|7. jegyzó tźrsasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátása

Első fokú környezetvédelmi (szak)hatóságként:

7.2.|8. kozremfüĺiđik és eljar más hatóságok engedélyezési ügyeiben
7.2.|9. e|jźtr zaj- és panasz ügyekben
7 .2.20. zajhatźrértéket á||apítmeg, zaj-és rezgésbírságot szabhat ki
7.2.2|.hozzájźltu\ást adhat akor|átozás a\á eső kivitelezési munka végzéséhez
7.2.22. szakhatóságként mfüodik kĺizre más hatóságok engedélyezési ügyeiben
7.2.23. aszervezeti egységet érintő kozbeszerzésben köuemfüödik és adatot szo|gáItat

7.2.24. ellátja a nem közterĹileti ingatlanon elhagyott hulladék e|szźll|ításźwal és ríľtalmatlanĹ
tásával kapcsolato s jegyzói hatósági feladatokat

7.f .25. ellźľĺjaa fiík, és fás szfuűnovények védelmével kapcsolatos hatósági feladatokat
7 .2.26. elLátja aparlagfü elleni közéľdekű védekezés j egyzői hatósági feladatait
7 .2.27 . v ízgazdä|kodási feladatok ellátása.

7.3. Anyakönyvi Iroda
7.3.| A töľvényben meghataľozottak szerint adatokat rcgzit az elektronikus anyakönyvi

nyilvantartásban, kiállítja az anyakonyvi okiratot, teljesíti az aďatszo|gáltatásokat, ha-

táÍido nélkül (5rzi azilletékességi teľületén tĺjľtént anyakönyvi eseményeket tartalma-
ző papír alapú anyakönyveket és bettĺrendes névmutatókat. Kĺĺzremiĺködik a hrázas-

ság megkĺitésében, valamint abejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében. Dönt a há-

zassági néwiselési forma iranti kéľelemľől. Az adatok bejegyzésľe iľanyuló eljarás-
ban teljesítettbejegyzését követően okiratot állít ki.

7.3.2 Hivatalból anyakönyvezni aMagyaľországontöľtént születést és halálesetet, ha beje-
lentésre kĺitelęzett nincs, vagy akcitelezett a bejelentést elmulasztotta.

7 .3.3 Az eIőtte tett apai elismerő nyilatkozatot az apaí elismeľő nyi|atkozatok nyilvantaľtá-
sában rogzíti, azaláírtpéldrĺnyát megküldi a születést nyilvantartó anyaktinywezeto-
nek, illetve ahazaianyakönyvezéstvégzo hatóságnak. A megszületett gyermekre tett

apai elismeľő nyilatkozatte|jeshatá|yaesetén a rĺigzítésselegyidejűIegaz adatokat
az elektronikus anyakcinyvbe is bejegyzi.

7.3.4 Ahźzasságkötési szándékbejelentéséről és abejegyzett élettarsi kapcsolat létesítésé-
ľől jegyzők<ĺnyvet vesz fel. Ahźuasságkötés és abejegyzett élettársi kapcsolat létesí-
tésének időpontját a hlĺzasulókkal, illetve felekkel folytatott egyeztetést követően tűzi
ki.

7.3.5 Ął|áitJaahźzastźrsakkal, illetve felekkel, a tanúkkal, továbbá a tolmáccsal együtt a

hazasságkötési, illetve bejegyzett élettĺírsi kapcsolat létesítéséről szóló lapot.

7 .3.6 Kĺizreműkö đík aházasságkötés, illetve bejegyzett élettĺĺrsi kapcsolat hivatali helyisé-
gen kívĹili létesítésénél.

7.3.7 Hazasságkötésnél, bejegyzettélettarsi kapcsolat létesítésénél történő közremfüĺjdést
megfagađja,ha ahazasságkötésnek, bejegyzett élettarsi kapcsolat létesítésének aka-

dálya van.

7.3.8 Születés anyakonyvezésekor a szülők sztiletési és hazassági anyakönyvi bejegyzésé-



nekaz elektronikus anyakĺinyvbe t<jrténő bejegyzése érdekében megkeresi a születést
és hazasságk<ités nyilvźtĺtartő anyakonywezetotvagy ahazai anyakönyvezést végzó
hatóságot. 2010. évi I. tv. 57lA. $ (1)

7.3.9 A hazasságkdtési szándék, illetve abejegyzett élettláľsi kapcsolat létesítése irĺĺnti
szándék bejelentésékot azérintett személyek szĹiletési anyakönyvi bejegyzésénekaz
elektronikus anyakĺinyvbe töľténő bejegyzése érdekében megkeresi a születést nyil-
vantaľtó anyakönyw ezetőt v agy a hazai any akrinyvezé st v é gző ható ságot.

7 .3.|0 A haláleset bejegyzése esetén az e|ha\t születési anyakönyvi bejegyzésben szereplő
adatainak az elektronikus anyakonyvbe töľténő bejegyzése éľdekében megkeresi a
születést nyilvantaľtó anyakönywezetotvagy ahazai anyakonyvezést végzó hatósá-
got.

7 .3.I| Ha az elhaltnak halálakor házassźąa vagy bejegyzett éIettźrsi kapcsolata źů|t fenn, az
elhalt házassági vagy bejegyzett é|ettáľsi anyakönyvi bejegyzésben szereplő adatai-
nakaz elektronikus anyakönyvbe ttiľténő bejegyzése érdekében megkeľesi ahźzas-
ságot vagy abejegyzett életĺáľsi kapcsolatot nyilvantaľtó anyakönywezetőtvagy a
hazai arry akonyvezést v é gzo ható ságot.

7 .3.I2 Az e|ha|thźzastźtrsa vagy bejegyzett éIeÍtźtrsa születési anyakönyvi bejegyzésében
szereplő adatainak az elektronikus anyakönyvbe t<ĺľténő bejegyzése éľdekében meg-
keresi a szĹiletést nyilvĺĺntaľtó anyakönyw ezetot v agy a hazai any akönyvezést v égzó
hatóságot. 20|0. évi I. tv. 58/A. $ (3)

7 .3.I3 A ttiľvényben meghatarozott kötelező adattovábbitástvégez, az arra jogosult ľészére
adatigéĺy|és alapjrán adattovábbitźstvégez,vagy az anyakĺinywezető az arra jogo-
sult kéľelmére ható ság i bizony itv ányt ál l ít ki.

7 .3 .I4 A statisztik átőI sző|ő t<irvényben meghatáro zott adatgyujtéssel kapcsolatos feladatai
teljesítése céljából az anyakönyvi eljárás soriín kezeli anépmozgalmi adatszolgźita-
tás köľébe tartoző adatokat.

7.3.I5 Az elektronikus anyakĺinyvben keze|t ađatok teljes kĺĺrét kĺizvetlen hozzáférésse|
jogosult átvenni, továbbá akizźrő|agapapira|apú anyakönyvben nyilvlĺntartottađa-
tot, valamint az arryakonyvi alapiratot jogosult megtekinteni.

7.3.t6 Ércsíti a gyámhatóságot, ha a gyeľmek sziiletését az apa adatai nélkiil anyakcinyvez-
ték, az apa adatait adattovábbítás teljesítése utrín jegyzi be a születési anyakĺinyvbe,
ha a gyermeket ismeretlen sziilőktő| szétrmaző talált gyermeknek kelltekinteni, vagy
kiskoru személy kĺit hrĺzasságot.

7.3.l7 Más anyakĺinyvvezető, idegenĺendészęti hatóság, külképviselet, és a KEKKH éľtesĹ
tése a töľvényben meghatźrozott esetekben.

7.3.|8 Az anyakonyvből akizarőIagpapír alapú anyakönyvben nyilvántartott adat, valamint
az alapirat tekintetében az arľajogosult tekintetében engedé|yezi a betekintést, tészé-
ľe adatigénylés alapjan adattovábbítźst végez' kéľelemľe hatósági bizonyítváný á||ít
ki, az érintetett az információs önľendelkezési jogľól és az informźrciőszabadságról
szó ló töľvény szerint tźý ékoztatj a személye s adatainak kezel és éľő l.



7.3.I9 Az elhalt magyar állampolgár szemé|yazonosság ígazo|ásźtra alkalmas hatósági iga-
zo|vźnyźú és személyi azonosítót és lakcímetígazo|ő hatósági ígazo|vźnyát éwénýe-
leníti, majd a szemé|yazonosításra alkalmas okmanyokkal egyiitt továbbítja aha|á|-
eset helye szerint illetékes megyei (fővárosi) koľmanyhivatal jarási hivatalának.

7.3.20 AzeLha|túti okmanyában lévő érvényes magyar vízumra, illetve atartőzkodasi jogo-
sultságra vonatkozó bej egyzést követően az anyakö'nyvi folyószám feltiintetésével

,,érvényteleď, bejegyzést tesz, és a külftildi hatóságok áItalkiá||itott okmányokat a
bej elentőnek visszaadj a.

7 .3 .2| Az új szülö tt szemé|yazonosító ígazolványának kiadása érdekébe n az t$szĺj,lött aľc-
képét a szemé|yazonosító igazolvtný kiállító hatóság részéte, a törvényes képvise-
lők nevét a személyi azonosítót kiállító hatóság tészére megküldi.

7.3.22 Az 1980. december 3l-ígvezetett anyakönyvben találhatőbejegyzés|ezźtrásárő| a
bejegyzés folyószámanakés az anyakönyv azonosító adatainak továbbításáva| azi|-
letékes levéltarat értesíti.

7.3.23 A magyar állampolgaľság megállapítźsa céljából megkeresi az źlllarlpo|gársági
ügyekben eljaľó szervet.

7.3.24 A magyaĺ állampolgáľság megszerzésével kapcsolatos adatszolgáLtatástaz á|Iampo|-
gźnsági eskü vagy fogadalom letételéről mas anyakönywezetőnek, a polgáľok sze-
mélyi aďataités lakcímét nyilvĺíntaľtó hatóságnak, az idegenĺendészeti, a menekült-
ügyi hatóságnak, valamint a Kĺizponti Statisztikai Hivatalnak.

7.3.25. A kiadmĺĺnyozás, a kiadmanyozźs és az a|áítás rendjéľől sző|ő |012013. (10.21.) sz.
jegyz(5i utasítas II. ľész C.) pontja szennt, az anyakönyvi eljaľással ĺisszefüggő jegy-

zői döntéseket, intézkedéseket kiadmanyozás keretében a hatósági ügyekért felelős
aljegyző gyakorolja.

7.3.26. a helyi rendelet, a KT és abízottsźryi előteľjesztések előkészitése,

7.3.27. szakmai tźtjékoztatók készítése, kapcsolattartás,kórhźnakkal, klinikákkal

7.3.28. Az elektľonikus anyakonyvi rendszeren keľesztül igényelhető, központilag előállított
anyakĺinyvi nyomtatványok, valamint a biztonsági tintával töltött íroeszköz igénylése
és kezelése, továbbá az elektľonikus anyakĺinyvi rendszer hasznźiatźlhoz szükséges
hozzáfétésijogosultságok és a felhasználói káľtyák igénylése és kezelése

7.3.29.a selejtezhető okmányok (hibás ađattal kitöltött, továbbá a megszemélyesítés során
megsérĹilt anyakönyvi kivonatok) selejtezése, a selejtezés végrehajtásához bizottság
fe|áI|ítása, a megseĺIrmisítésről j egyzőkĺinyv készítése.

7 .3.30. a keľĹilet címnyilvantartásáva| kapcsolatos feladatok ellátása, a |4 éven aluli éľintett és

az egészségiigyi okból töľténő akadźůyoztatása esetén a polgár szemé|yazonosító iga-
zo|vźny iránti kérelmének átvéte|e, akéte|mező jogosultságanak és személyazonossá-
ganak ellenőrzése, a kérelem továbbításával kapcsolatos hatósági feladatok eL|átttsa'

adatok szo\gźitatása meghataľozott szerveknek és személyeknek, (a polgárok szemé|yi
adatainak és lakcímének nyilvántartásźtrő| sző|ő |992. évi LXW. törvény és a végre-



hajtásfua kiadott 146l |993. (X.26.) Kormányrendelet)

7.3.3|. a keľületi lakosok hagyatéki tigyeinek teljes kĺinĺ intézése, a temetést intéző személy
felhívása nyilatkozaĹtételre, hagyatéki leltlírfelvétele, ha az örökhagyó kizárő|ag kn|-
fiildi állampolgar volt, a hagyatéki eljarás lefolytatásának tényéről az źů|arlpolgarság
szerinti állam külképviseletének értesítése, helyszíni és safe leltarak felvétele, gyámi
vagy gondnoksági leltárral kapcsolatos feladatok, ingóságok értékelése, biztosítási in-
tézkedések megtétele, értékek bírói letétbe helyezése, adó-énékbizonyítvźnyok meg-
kérése, megüľesedett, hagyatékkal teľhelt ĺinkoľmányzati bérlakások és oröklakások
kulcs nyilvántaľtásanak vezetése, a megüresedett bérlakásokról az ĺinkormányzati va-
gyonkezelő értesítése, hagyatéki letaľ és mellékletei' valamint ahite|ezői igények köz-
jegyző felé való továbbítása

7.3.32. a bíľóságÍ adĺósságľendezési eljárás alatt á.J.l.ő adós elhalálozásának tényének beje.
lentése az illetékes bíľóságnak illletve a családi varyonfelůiryelőnek (2015. évi.
CV. ttirvény a2. $ (a))

8. HUMÁN sZoLG 
^LTATÁsI 

ticyoszľÁly
Az aďott szakágazathoztaĺtoző több iľodát összefogó szervezeti egység, melynek iranyítója és
vezetője az ugyosztźl|yvezeto. A Családtámogatási Iroda ellátja a teleptilési támogatokkal
kapcsolatos feladatokat, a Humánkapcsolati Iroda ellátja a tanügy-igazgatási' intézményfelü-
gyeleti, egészségtigyi, kulturális fęladatokat. Az ügyosztály előkészíti a szakterĹiletéhezkap-
csolódó képviselő-testületi, bizottsági előterjesztéseket és végrehajtja a szakterĹiletét éńntő
képviselő-testületi, bizottsági döntéseket.

8. 1. Csalúdtdmogatds i lroda

Áhatĺźnos feladatok:
8.1.1. Általanos lakossági információnyrijtás szóban, írásban (papír, elektronikus).
8.l.2. Külön jogszabá|yok alapjan meghatározott kötelező jellegű települési önkor-

mźnyzatifeladatellátásravonatkozőan'szeruőđésekmegkĺitésére javaslattéte|,az
ezekĺe vonatkoző előterjesztések ĺisszeállítása a képviselő-testület állandó bi-
zottságai elé javaslattétel, valamint a képviselő-testtilet elé döntéshozatal cé|jér
ból, végĺehajtas.

8.l.3. Kĺiziizemi szervekkel kapcsolattaľtás a polgármesteri és a jegyző hatásköľben
megállapítotttÁlnogatźlsokvégľehajtásaérdekében.

8.I.4. Hatźlrozatok, nyomtatványok kaľbantaľtasa, frissítése, nyomtatvĺĺnyok utánĺen-
delése.

8.l.5. Havi, negyedévi, felévi, évi statisztika elkészítése (p1: KSH)
8.1.6. Az önkormźnyzat által fenntaľtott vagy múkĺidtetettintézményekkel, szęÍveze-

tekkel kapcsolattartás, együttmfüödés a szociálisan rászoruló lakosok Ĺigyeinek
intézésben.

8.|.7. AzIroda tevékenységét érintően aJőzsefvźrosi Honlap frissítésével kapcsolatos
feladatok e||átása.

8.1.8. PTR és WINSZOC adatbźzis és szakmai nyilvántartó progÍam naptakészveze-
tése, a progÍam karbantartása.

8.1.9. A szewezeti egység évenkénti bontásban kĺiteles nyilvantaľtałi a szervezeti egy-
ség által készített vagy a szervezeti egység közľemfüödésével készített képvise-
lő-testĺileti, bizottsági előteľjesaéseket, az előteľjesrĺése|<rőI sző|ő hatźrozatokat
valaminta|ejártbatáridejtihatźrozato|<rólszóló jelentéseket.



8.1.10. A szewezeti egységet érintő kozbeszerzésekben kozreműködik és adatot szo|gá|-

tat.
8.1.11. oEP jelentés készítése.
8.1.12.adósságľendezési terv elkészítéséhez a Csalási Csődvédelmi Szolgálat

foľmanyotatványa szerĺnti ktiľnyezettanulmány elkészítésében ktizľeműkti.
dés a Családi Csődvéde|mi Szolgálattal (2015. évi CV. tv valamĺnt a2|l2015
(Ix.2.) IM ľendelet)

8.1.13. lakóingatlan lefoglalása és kiůirítése esetén a végrehajtást kéľő részére iga.
zolás kiadása (2015. évi. CV. tv.,1994. évi. LilI. tv. 138/C. $ és 154/A. $ (11)

bekezdése)

o nko r m ány z at i fe l adat o k :

8. l. 14. EU élelmiszersegély koordinációja.
8.1.15. Települési támogatás. A települési támogatĺíssalkapcsolatos ĺjsszesítés, előkészí-

tés utalásra.
8. l. 1 6. Köztemetés elľendelés.
8.l.17. Más teleptilés által végľehajtott köztemetés kĺiltségeinek megtéľítése, annak el-

lenőrzése.
8. 1. 1 8. Nyáľi gyermekétkeztetés szervezése.
8.1.19. A megalapozott önkormźnyzati döntések meghozatala érdekében helyszíni

szemle tartźsa, kĺimyezettanulmány felvétele.
8.1.20. Az ĺĺnkormźnyzati igazgatási feladatokkal kapcsolatos fellebbezések, mé|tá-

nyossági kéľelmek felterjesztése a II. fokri szerv felé javaslattal e||źtrĺa, a dĺjnté-
sek végrehajtása.

onkormányzat Hiv atal ának feladat ai :

8.|.2t.Kömyezettanu1mány készítése a belső valamint más kĹilső szervek, hatóságok
megkeresése alapjan.

8.|,22,ovodźľ;tatźtsi támogatás megállapítasa, feltilvizsgźiata, támogatas összesítése,
előkészítése utalásra.

8.|.23.A ľendszeľes gyeľmekvédelmi kedvezménnyel, és ahozzćl kapcsolódó egyszen
támo gatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása.

8.|.24. onkéntes sztilői nyilatkozatok felvétele a hátrźnyos helyzet és a halmozottan
hátľányos he|yzet megállapít ásźłloz, felülvizsgálat, nyilatk ozat tovźtbbítása az iI-
letékes szerv felé.

8.I.f5. Az á||arĺígazgatźsi igazgatási feladatokkal kapcsolatos fellebbezések felterjesz-
tése a II. foku szeľv feléjavaslattal e||áBła, végrehajtása.

8.1.26. Méltanyossági kérelmek vizsgá|ata, végrehajtása.
8.I.2t.Igazo|ás kiállítása szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyil-

vźntartásábatorténó felvétel l nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iľánt.

8.l.28. A jegyztlihatásköni ügyekben hozott dĺintések meghozatala érđekében helyszíni
szemle tartása, kĺirnyezettanulmány felvétele.

8.|.29. Fenti ügytípusokban - mind az egyedi önkormĺĺnyzatihatősźtgi ügyekben, mind
az egyeđi tl|arligazgatási hatósági ügyekben _ a szociális igazgatási eljĺárás le-
folyatása.

Agazatí alapfeladatok el látás ával kap cso lato s szakmai fe ladatok :



8.1.43. az óvodaköteles gyermekek, valamint aháttźnyos helyzetű és a halmozottarl
hátľanyos he|yzetu gyermekek, tanulók nyilvántanása" jogszabály szerinti adat-
szolgáltatás

8.I.44. a szociális ęllátasokľa való jogosultak és jogosultságok adatainak ĺyi|vźntartér
sa, jogszabálybanmeghataľozot1akszeńntaďatszo|gá|tatás

8.1.45. szociális tźrnogatás ügyekben folyamatos adatszo|gá|tatás a szociális támogatá-
sok országos elektronikus rendszerébe (PTR-rendszer)

Feladatait a szociális igazgatásről és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. töľvény, a
gyermekek védelméről és gyámügyiigazgatálsról szóló, |997. évi XXXI. tö,rvény, valanint az
ahhoz kapcsolódó ľenđeletek, továbbá az egyes támogatasokat megállapító egyéb jogszabźl|y-
ok alapjan |ź.lrjae|.

8. 2. H umúnkapcsolati Iroda

A Humĺĺnkapcsolati Iroda źllta| e|Látott önkoľmányzati, álL|ałĺńgazgatási és intézményfelügye-
leti feladatok:

Áttalónos feladatok:

8.2.|. óvodák, szociális, gyermekjóléti, egészségügyi intézmények alapításával, źúszer-
vezésével, gazđźůkodźlsi jogkĺlrével, felađatának és tevékenységi körének módo-
sításával, fenntaľtói joganak átadásźlva|, megsziintetésével, névhasználatźxa|
kapcsolatos fenntaľtói tevékenység,

8.2.2. az ővodźk' szociális, gyeľmekjóléti, egészségugyi iĺtézméĺyek alapítő okiratá-
val, pedagógiai, vagy szakmai programjával, szakmai dokumentumaival, szeľve-
zeti és mfüödési szabźůyzatáva|,hźrzirenđjével, továbbképzési programjáva|, ér-
tékelésével kapcsolatos önkormányzati, hivatali feladatok,

8.2.3. óvodfü, szociális, gyeľmekjóléti, egészségugyi intézmények szakmai törvényes-
ségi felügyelete, vizsgálatok végzése, ellenőrzésiikkel (szakmai, t<irvényességi,
hatósági) kapcsolatos fenntaľtói feladatok,

8.2.4. a szakteľületet érintő statisztikĺĺk, adatszo|gáltatasok, kimutatások összeállítása,
8.2.5. jogszabály szerinti nyilvrántaľtások vezetése,
8.2.6. résztvesz a kulturális tareyű helyi ĺinkormźnyzati rendeletek megvalósításźtban,

segíti a rendeletekből adódó feladatok előkészítés ét, végtehajtását;
8.2.7. közremúködik a kultuľális, közmúvelődési, sport, civil terveket, koncepciók ösz-

szeźů|ítźsában;
8.2.8. Józsefuaros honlapjanak felülvizsgá|atźxa| kapcsolatos intézkeđések az óvodfü,

szoc i ál i s, gyeľmekj ó l éti, egészsé giigyi iĺxénnény ek vonatko z ásźtb an,
8.2.9. lakossági bejelentések, jelzések, egyedi kérelmek megvá|aszolása, panaszok kĹ

vizsgétlésa,
8.2.10. kapcsolatottart a kerületi ktizművelődési intézményekkel, Helytĺĺrténeti Tanács-

csal, a kulturális civil szervezetekkel, alapítványokkal, kerĹileti idős klubokkal,
művészeti csoportokkal, segíti azok bemutatkozását. A tájékoztatás és a ręndez.
vényeken va|ő résmétel biztosítása érdekében kapcsolatot tart a keľĹileti ktizne-
velési intézményeŁ,ke|; azországos és fővĺĺľosi ágazatiiĺtézményekkel, a keľüle-
ti civil szeľvezetekkel, illetve taľshatóságokkal,

8.2.t|. hirdetmények kifiiggesztésével, nyilvlíntaľtétsé.ľa| kapcsolatos feladatok
8.2.12.a szeÍvezeti egységet érintő kozbeszerzésben és veľsenyeztetési e|járásbankoz-

remfüĺjdik és adatot szolgá|tat,



8.2.13. nyilvánossźĺgra hozata|, kozzétételi feladatok pa|yazati és egyedi támogatások
vonatkozásában is,

8.2.14. az źtgazatra vonatkozó pźůyźz;ati kiírások ťrgyelemmel kísérése, a lehetőségekĺől
az énntett intézmények értęsítése, pá|yźzati igényfü esetén abizottsági, illetve a
képviselő-testiileti előterjesztés előkészítése, a pźt|yézatok szakmai végrehajtásá-
nak, valamínt a pénzeszkozzel történő elszímolásának nyomon k<ivetése, a pá-
|yézatok fenntaľtási időszakában szakmai felügyelet biztosítása

8.2.t5..az ,ágtzaLľa vtlrutkozó j.rgszabályi előíľások figyelemmel kíséľćsc, valamint a
módosítiĺsok helyi szinttĺ noľmákĺa va\ő ěúvezetésére vonatkozó javaslat készíté-
Se'

8.2.|6. gondoskodtk az ágazat szakmai jogszabá|y szerinti programjainak, koncepcióĹ
nakkidolgozásźltő|,aktua|izá|ásarólésvégrehajtásaról

8.2.17. jegyzoi hatósági feladatok e||átása
8.2.18.köznevelési (iskola, pedagógiai szakszolgáIat, pedagógiai szakmai szolgáltatás)

intézméĺyvezetőí megbízások jogszabály szerinti véleményezésének előkészíté-
se

8.2.|9.civil szeľvezetek helyiségbérleti kérelmeinek esetén a JGK Zrt. megkeresése

a\apjźn az Embeľi Erőfonás Bizottság ülésére előterj esztés készítése,
8.2.20.nemzetiségi önkormányzat humánszolgźůtatási tź|rgYű egyetéľtési jogával kap-

csolatos hatásköľ biztosítiísa,
8.f .2|. települési esélyegyenlőségi program elkészítése,
8.2.22. Közalkalmazotti Tanácsok véiasztása, műkĺidéséhez kapcsolódó fenntaľtói fela-

datok,
8.2.23. ifiúsági ügyekkel kapcsolatos hivatali teendők,
8.2.24. testvérvaľosi kapcsolattaľtás kultuľális feladatainak ellátása
8.2.25. e|Iátja a kulturális tźtreyú kérelmekkel (p1. ktinyv megjelentetés) kapcsolatos fe.

ladatokat;
8.2.26. előkészíti a spoľt, egyhází, nemzetiségi és civil pá|yázatokat, az elszámolást, a

feladatok vé grehaj tás źú me gszerv ezi;
8.2.27.ellátja a pźiyázati és egyedi _ kivétel nemzetiségi önkormányzatok mfüĺidési,

valamint taľsashlízak támo gatása - tźlmo gatási szerzódések előkészítési feladata-
it,

8.2.28.részt vesz az iroda által előkészített támogatási szeruódések vonatkozásźtban a
támogatások analitikus nyilvantaĺásában,

8.2.29. e|Iátja az kodźůloz tartoző tĺámogatási szeruődésekben rĺlgzített tlímogatások el-
számolásának befogadását, éľtékelését és jóvźhagyásatörténő előkészítését;

8.2.30, az önkormźnyzati művészeti tevékenységtálmogatźtsa köľében ellátja a művésze-
ti tevékenységgel kapcsolatos véleményezési és szakmai feladatokau

8.2.3|. ellátjaa Józsefuaros kĺíľtya rendszer míĺkĺidtetésével kapcsolatos feladatokat.
8.2.32, ellátja az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítésének felhasznáIásáva|kap-

csolatos hivatali feladatokat;
8.2.33 . ellttja a címeľhas znźiati engedélyekkel kapcsolatos teendőket,

8.2.34. ellátja a köznevelési, szociális és gyeľmekjóléti intézméĺyvezetói páIyázati fe|-

hívások előkészítését.

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

önkormányzati feladatok,
8.2.36. a magyaÍ nyelvi előkészítés , a nemzetíség nyelvén folyó neveléssel és oktatással

kapcsolatos fenntartói feladatok



8.2.37. óvodai felvételi körzetek kialakításával, módosításával kapcsolatos fenntartói fe-
ladatok, iskolak felvételi kĺiľzetének jogszabźiy szerinti véleményezése

8.2.3 8. óvodai felvétel fenntaľtói fe|adatai,
8.2.39. óvodai beiľatkozással, jogviszonnyal kapcsolatos önkoľmányzati teendők,
8.2.40. az íntegrźltan nevelhető sajátos nevelési igényu gyermekek nevelésével kapcso-

latos fenntartói intézkedések,
8.2.41. óvodai csopoľtok kialakításahoz kapcsolódó fenntaľtói dĺĺntések előkészítése,
8.2.42. intézményi tanács, óvodaszékek működtetésének biztosítasa,
8.2.43. az ővodai és az esélyegyenlőség megteremtésével ĺisszefüggó páIyazatok be-

nyújtásáva|', apźiyázatok elsziímo|ásźyaI, fenntaľtásával kapcsolatos feladatok,
8.2.44. jogszabá|y szerinti rendkívüli sztinet elrendelése
8.2.4 5 . pedagó gus továbbképzési pľogramok j óváhagyása
8.2.46. iskolaérettségi vizsgálatok
8.2.47. óvoda heti és éves nyitvataľtási idejének ĺinkoľmányzati döntésre előkészítése,
8.2.48.nevelési-oktatási, szociális és gyermekjóIéti intézmények kozétkeztetésével,

étkezési térítési díj ak megá|Iapításáv a|' felülvizsg áIatáv a| kapcsolatos felada-
tok

8.2.49.intézményi munkatervhez e|ózetes vélemény intézményi munka éľtékelése
8.2.50. óvodákban a gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések jogsza-

bály szeľinti fenntaľtói ellenőrzése
8.2.5I. az ágazati kitiintetésekkel kapcsolatos előkészítő feladatok ellátása arendenlény

megszervezésének kivételével,
8.2. 52. B ursa Hungarica p źůy ázattal kapcso lato s felad atok
8.2.53. keľĹileti cinkoľmanyzati ôvođźk munkaeľő-gazdá|kodási rendszerének Kjt. sze-

ľinti elektronikus adatnyilvántartása a betöltetlen munkaköľökľől,
8.2.54. a Pedagógus Szolgálati Emlékéľemmel, a kerĹiletben élo nyugdíjas pedagógusok

részére ajubileumi oklevél igényléséve|'átadásával kapcsolatos feladatok,
8.2.55. az önkormányzatí, valamint civil szeľvezetek által fenntaľtott személyes gon-

doskodast nyujtó szociális, gyeľmekjóléti intézményekkel kapcsolatos folyama-
tos koordináció, szakmai felĹigyelet a jogszabźůyok és az irźnyítőlfenÍItaÍtő áIta|
meghatarozott keretek között,

8.2.56. az önkoľmányzati fenntaľtású személyes gondoskodást nyujtó szociális feladato-
kat ellátó inténnények által nyújtott szo|gáItatźtsokľól negyedéves, illetve feléves
j elentés az országos nyilvántaľtĺísi rendszerbe

8.2.57. az önkoľmźnyzati fenntaľtású személyes gondoskodást nyujtó szociális, gyer-
mekjóléti feladatokat ellátó intézmények téľítési díjának feliilvizsgálata,

8.2.58. az ĺlnkoľmőnyzat egészségügyi alapellátása kĺirében közremfüödik a keľĹileti la-
kosság haziorvosi ellátásanak megszerve zésében,

8.2.59. az ĺjnkormźnyzat egészségügyi a|ape||átása k<irében kcĺzľemúkcidik a hrŁi gyer-
mekorvosi ellátásanak megszeľvezésében,

8.2.60.az cinkoľmźnyzat egészségĺigyi alapellátása köľében kĺizremfüödik a felnőtt és
gyermek fogorvosi ellátás kialakítĺísában'

8.2.6I. az önkoľmźnyzat egészségiigyi a|ape|Iátása körében közreműkĺidik a felnőtt és
gyeľmek ügyeleti ellátásról megszervezésében,

8.2.62. nyilvantaľtja, e||enorzi és egyezteti ahtuiorvosi és hźľ;i gyermekorvosi szo|gá|-
tatók területi ellátási kĺitelezettségét,

8.2.63. e|okészíti, nyilvrĺntaľtj a a hźziorvosi és házi gyermekorvosi szerzodéseket és ja-
vaslatot tesz azok módosításiíľa,

8.2.64. nyilvlĺntaľtj a az egészségügyi telephelyeket és rendelési időket,



8.2.65. gondoskodik a keľület közalkalmazottaiĺak és a Polgármesteri Hivatal koztíszt-
viselőinek fog|a\kozéts-egészségugyi e||átásaról és szewezi annak évenkénti fe-
lülvizsgá1atát

8.2.66. az önkormźnyzat fenntaľtásában mfüödő játőbeteg szakellátással és gondozó in-
tézeti ellátással kapcsolatos fenntaľtói feladatok ellátása érdekében bizottsági, il-
letve testĹileti előteľjesztéseket készít és gondoskodik a határozatok végľehajtá-
sĺĺľól,

8.2.67. előkészíti az egészségýgyi gépműszer minimumfeltételek fonásigényének bino-
sítását és azok beszerzését,

8.2.68. a lakossági bej elentéseket, panaszokat megvizsgálj a,

8.f.69. megszervezi a Po|gérmesteri Hivatalban képeľnyő előtt dolgozó munkataľsak
szlxovizsgźlatát,

8.2.70. felvilágosító előadásokat és szllrővizsgálatokat szeryęz a Polgármesteri Hivatal
kĺiztisxvis e|oĺ szźlmára a megbetegedések megelőzése érdekében,

8.2.7|. ellátja a lÁľĺpoNT Információs Szolgálat keľetében a Hivatal általanos tigyfél-
szo|gźiatí feladatait, ennek során áNeszi az ugyfé|kérelmeket, tájékońatja az
Ĺigyfeleket a Hivatal źita| e||átoľt feladatokról, a Hivatal miiktidéséróI, a hivatali
ügýípusolľ ő|, szervezeti egységek elhelyezkedéséről, nyomtatványokľól.

g. RDZ]ÍERÜI'ľľ.ľELÜGYELETI tiGYoSZTÁLY

EIIátja a Magyaľországhe|yi önkormlĺnyzatairőI sző|ő 2011. évi CLXxxx. törvény z9. s.
(5) bekezdéJ4. pontjában meghatarozott, és a 23. $. (T)bekezďése alapjĺán a Fővláľosi onkor-
mźnyzatźL|ta| źiadott' valamint aJózsefvźtosi tnkormźnyzatés a Fővarosi RendészetiIgaz-
gatóság között létrejött megállapodásban szereplő feladatokat. Különösen ideéľtve a kdzterĺi-
let-feliigyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. $. (4) bekezdésébe, valamint a Budapest
Fővaľos VIII. keľület Józsefuiírosi onkormźnyzat Képviselő-testĹiletének a lőzsefuárosi Köz-
terĹilet-feltigyeletről sző|ő l9l20l l. (N.08.) számú önkoľmányzati rendeletébe foglalt felada-
tokat.

9.|. a közteľĹiletek jogszeľű haszná|atźnak, akozteriileten folýatott engedélyhez, il-
letve útkeze|őihozzájLáľuláshoz kötött tevékenység szabźt|yszeľííségének ellenőr-
zése;

9.2. a kĺjĺeľĹilet rendjéľe és tisztaságaľa vonatkozó jogszabźiy á|ta| tiltott tevékeny-
ség megelőzése, megakađá|yozźsa' megszakítása, megszĹintetése, illetve szank-
cionálása;

9.3. kĺjzľemúködés a közteri|et, az épített és a természeti kĺiľnyezet védelmében;
9.4. kĺlzremfüĺidés a tiírsadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, akoz-

biztonság és a közrend védelmében;
9.5. k<izreműködés azönkormĺínyzati vagyonvédelmében;
9.6. kĺizremfüödés a köztisztaságra vonatkoző jogszabályok végľehajtásrĺnak elle-

nőrzésében;
9.7. kozremfüödés állategészségtigyi és ebrendészeti feladatok ellátásában;
9.8 amozgásábankorlźÉozott személy parkolasi igazo|vźny jogszenĺ baszná|atának

és birtoklás źnak az ellenőrzése.
9.9 e||átja a k<iĺeľĹileti térfigyelő ľendszer ilzemeltetésével és miĺködésével kapcso-

latos feladatokat.
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l'.a) Szervezetĺ egység megnevezése:

Budapest Fővaros VIII. kertilet Józsefuaľosi Polgármesteľi Hivatal Humánszolgáltatási
IJgyosnáIy

1.b) A szeľvezeti egysée címadatai:

Műk<'dési helye: 1082 Budapest, Baross u.63-67.

Levélcíme: 1082 Budapest, Baľoss u. 63.67. vagy |431Buđapest, Pf.: 160.

HumánszolgáltatasiLJgyosnáIy telefon: 459-2|92,faxszám: 459-2|38
email cím: oktatas@ozsefuaľos.hu
Humánkapcsolati Iľoda telefon: 459-2|92, fax szám: 459-2138
email cím: oktatas@j ozsefuaros.hu
Családtamogatasi Iroda telefonszĺím:333-5743,459-2277, fax:3|4-1416
e-mail cím: szocíalis@jozsefuaros.hu
telephely cím: 1082 Budapest, Baross u. 66-68.

1.c) A szeruezeti egvsée iogállása:

A Humĺánszo|gá|tatási Ügyosztály nem ĺinálló jogi személy.

2. A szeľvezetĺ eevség általános feladat. és hatáskiiľe:

Azadottszakágazathoztartoző t<ĺbb iľodát ĺisszefogó szewezęti egység, melynek iľanyítója és

vezetoje az igyosztáIyvezető. A Családtámogatasi Iroda ellátj a az eseti- és rendszeľes támo-
gatásokkal, segé|yezéssel kapcsolatos feladatokat, a Humĺínkapcsolati Iroda ellátja a tarligy-
igazgatási' intézményfeltigyeleti, egészségiigyi, kulturális feladatokat. Az ügyosztály előké-
szíti aszakteľtiletéhez kapcsolódó képviselő-testiileti, bizottsági előterjesztéseket és végrehajt-

j a a szakteľtiletét éńntő képviselő-testületi, bizottsági döntéseket.

3. A Humánszolgáltatási Ügvosztálv engedélvezett létszáma tevékenvségek szeľintĺ bon.
tásban. az azokhoz taľtozó feladat- és hatáskiiľtikkel

Humánszolgáltatásĺ Ügyosztály tagoződásaz
ijgyosztá|yvezetó
ügyintéző

A Humánkapcsolati Iľoda tagoződása:
iľodavezető
ĺlgyintéző

A Családtámogatási lroda tagozódńsaz
irodavezető
ugyintéző



Az igyosztáIy Iétszámźú a po|gármester és a jegyzo étl|apitja meg' az ngyosztá|y |étszámát
megemelhetik, csokkenthetik, iľodán belül átcsopoľtosíthatj ak.

3 .a) Az ugv osztá|wezető

3.az) Az ügyosztályvezeto szak'rlai feladate||átźsara vonatkozó legfontosabb jogsza-
bályok felsoľolása

Tĺ!rvények:
- Magyarországhelyi <inkormźlnyzatairól szóló 20|l. évi CL)O(XIX. törvény (Mi'tV.)
- akozszolgálati tisztviselőkľől szóló 20II. évi CXCtX.'töľvény (Kttv.)
- azá||anháztaĺtásról szóló 201I. évi CXCV. tö'rvény (Aht.)
- a szociális igazgatésrőlés szociális ellátásokľól szóló |993. évi III. tĺirvény (Szt.)
- azegészségügyről szóló |997. évi CLN. tĺlrvény,
- a Magyar Koztźlrsaság k<iltségvetéséről szóló törvény tiĺľgyévben,
- akozbeszerzésekľől szóló 20|l. évi CMII. törvény (Kbt.)
- a közígazgatási hatósági eljarás és szolgáltatás á|ta|źnos szabályairól szóló 2004. évi

CXL. törvény (Ket.)
- a gyeľmekek védelméről és a gyĺímngyi igazgatasľól sző|ő |997. évi )oo(I. törvény

(Gyvt.)
- az európai uniós csatlakozassal összefüggő egyes töľvénymódosítasokĺól, töľvényi

rendelkezések hatályon kívül he|yezéséról, valamint egyes tĺiľvényi rendelkezések
megá|Iapitźtsaról szóló 2004. évi )oilX' törvény 14l-143. $

- anemzeti kĺiznevelésről sző|ő2011.évi CXC törvénv

Kormányrendeletek:
- az á||anhźztaĺástő|' szóló tĺiľvény végrehajtásáról sző|ő 368120|I. (xII. 31.) Koľm.

rendelet (Ávľ.)

Önkoľmán y zati r eĺdeletek :
- Budapest Józsefuaros onkormányzatźnak a Jőzsefvźrosban adományozható kitĺinteté-

sekĺől szóló 1112006. (III.l0.) sz. ö'k. rendelet
- ahźniorvosi körzetekrőlszóló 25/2002. (VI.21.) sz. ök. rendęlet
- a Józsefvźrosban mfüödő oĺszerveződő kĺizĺisségek, továbbá művészek és sportolók

páIyazatitámogatásĺĺľól szóló 22l20|l. (IV.12.) sz. ĺik. ľendelet
- Józsefuláľos kártyáról szőIő 6412011. (XI.07.) sz. ök. ľendelet
- az <ĺnkotmźnyzatkĺizművelődési feladatairól szóló 8|1201|. (XII.ŻŻ.) sz. ök. rendelet
- a Józsefuĺĺľosi Diĺákösztönđíjról sző|ő 3512007. (VI.04.) sz. ök. rendelet
- Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-testületének a

pérube|i és teľmészetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyeľmekjóléti ellátások helyi szabźúyairől szóló .....120|5. (......) ĺinkormányzatiren-
delete

- Budapest Józsefuiĺľosi onkormányzatźnak az önkoľmányzattargyéví és átmeneti gu-
dálkodásaról és költségvetéséről szóló önkormźnyzati ľendeletei

3.ab) Az tigyosztályvezető á|ta| gyakorolt hatáskĺjľtjk (kiadmlínyozás), a hatáskĺir gya-
korlásának módja
A kiadmányozás és az aláírás ľendjéről sző|ő hatá|yos jegyzői utasítiís szerinti hatás-
köľrel rendelkezik.
A kiadmĺĺnyozás rendjérő| sző|ő hatályos polgiírmesteri utasításban foglaltak szerinti
hatáskcirrel rendelkezik.



A kötelezettség-vállalással, uta|vényozással, ellenjegyzéssel, érvényesítéssel, teljesĹ
tésigazolással kapcsolatos eljaľási rendľől sző|ó hatá|yos polgármesteri-jegyzői egyĹit-
tes utasítás szerint gyakorolja a polgáľmester és a jegyző által meghatározoIt kĺjrben a
kiadmányozási,uta,rvźnyozźlsi,teljesítésigazo|ási jogot.

3 .ac) Az ügyo sztályv ezető fe|ađatkörei

az ugyosztály iranyítoja és vezetójeként szewezí és ellenőrzi az tigyosztá|y mwkáját,
koordinációs tevékenysége és felügyeleti jogköre van a Humankapcsolati lrođa és a
Családtamogatási Iroda tekintetében,
el|átja az igyosztá|y ďolgozői tekintetéb en a jegyző á|ta| źúruhazott munkáltatói jogokat,
gondoskodik az á|ta|a vezetett ügyosztály tevékenységére vonatkozó kĺiltségvetés-
tervezeténekelkészítéséről,betartatásátőI,
feltigye li az ldlgy o sztá|y i ktatási és fu attźlr ozási tevékenysé gét,

köteles az egységes polgáľmesteľi hivatal munkáját elősegítő szewęzeti egységek közĺ!t-
ti folyamatos tájékoztatásra, a szabá|yozott hivatalon belüli és külső kapcsolattiaľtásľa,
folyamatos e|emzo munkát végez, melynek alapjan vźt|toztatást kezdeményez azkodát
érintő feladatok vonatkozásátbana hatékonyabb, eredményesebb, gazdaságosabb, racio-
nálisabb feladatellátás érdekében,
az ĺjgy o sztźt|y feladatait éľintő iigyben ügyfélfo gadást taľt,
f i gyel emmel kí séri az lJlgy o sńály ügyfels zolgá|ati tevékenysé gét,

a Minőségiranyítási Rendszerdokumentáciő részét képezó eljárásokban foglaltak alap-
j án bino sitja a szew ezeti e gys é gét érintő szakmai fe ladatok e||źĺásźt,
a Polgármesteri Hivatal mindenkori hatĺĺlyos Szeľvezeti és Mfüödési SzabáIyzata, va-
lamint a belső noľmĺík a|apjźn e||átja a szervezeti egységét éľintő vezetőí és irlínyítói fe.
ladatokat,
a hatályos belső normában foglaltak alapjan gyakorolja a kiadmĺínyozás, va|ałĺlint a kö-
telezettségvállalással, utalvźnyozással, e||enjegyzéssel, teljesítésigazolással kapcsolatos
jogkĺiľét,
Műktidteti az igyosztály tekintetében a Minőségiranyítási Rendszert,
aszervezeti egységei részére feladataik ellźtásźůloz szakmai segítséget nyújt,
szakteľĹiletét éľintően gondoskodik a képviselő.testületilbizottsági előterjesztések elké-
szítéséľől, a képviselő-testtileti/bizottstlgi döntések végrehajtásĺĺľól,
részt vesz a képviselő-testĹilet és az illetékes bizottságok ülésein;
egyeztetéseken, rendezvényeken képviseli a Humánszolgáltatási Ügyosĺályt.

3.ad) A helyettesítés ľendje és az ezel<heztartoző felelősségi szabályok
Az igyosztźĺ|yvezetőnek nincs általános helyettese, az igyosztźiyvezetőt a Családtámogatási
Irodával kapcsolatos feladatkörét tekinfue a Családtámogatási Iroda vezetoje, a Humánkap-
csolati Irodával kapcsolatos feladatktirét tekintve a Humánkapcsolati Iroda vezetoje helyette-
síti.

3.b) Az iľodavezetők (személyenkénti bontásban)

1. A Családtámogatási lroda irodavezető

3.ba) Az irodavezető szakmai feladate||źúására vonatkozó legfontosabb jogszabályok fel-
sorolása



Töľvények:
- Magyarországhelyi önkormányzatairólszóló 20||. évi CLXXXIX. törvény (MötV.)
- azá|Ianhtńartźtsról szóló 2OII. évi CXCV. tĺĺrvény (Áł't.)
- aszocíźiisigazgatásról és szociális ellátásokľól szóló |993. évi III. törvény (Szt.)
- a hadigondozásról szőIő 1994. évi XLV. törvény (Hadigond.tv.)
- akozigazgatási hatósági eljĺĺľás és szoLgźůtatás általános szabá|yairől szóló 2004. évi CXL.

törvény (Ket.)
- a közszolgálati tisztvisclőkľől szóló f01.|. óvi CXCX. törvóny (Kttv.)
- a gyermekek védelméľől és a gyámugyi igazgatásról szó|ő |997. évi XXXI. tĺiľvény

(Gyvt.)
- a foglalkoztatás elősegítéséľőlés a munkanélküliek ellátásáról szolő |99|. évi IV. törvény

(Flt.)
- a ktizfogla|koztatásról és a ktizfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények

módosításáĺól szóló 20|l. évi CVI. törvény
- a Magyar Köztarsaság költségvetéséről szóló törvény taľgyévben,
- a családok támogatásaľól szóló 1998. évi L)oo(IV. tclrvény (Csffv.)
- a villamos energiaľól szóló 2007. évi LX)O(VI törvény (Vet.)
- aťo|dgazellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (Get.)
- a közbeszerzések<ről szóló 20lt. évi CMII. törvény (Kbt.)
- akózérđekíĺ önkéntes tevékenységről szőIő2005. évi LXXXVIII. töľvény,
- az egyes gazdasági és pénzĹieyi tarey,Ú törvények megalkotásáról, illetve módosításaľól

szóló 2010. évi XC. töľvény,
- az egy szenĺsített foglalkoztatásról szóló 20t0. LXXV. törvény,
- a megvá|tozott munkaképességrí személyek ellátásairól, és egyes törvények módosításaľól

szóIő 2011 . CXCI. törvény,
- a taĺsadalombiztosítás ellátásaira és a magĺĺnnyugdíjra jogosultakĺól, valamint e szo|gźůta-

tások fedezetérő| szőlő |997. évi L)oo(. törvény,
- abírósági végľehajtásról szőIő 1994. évi LIIL törvény (74. $). a természetes személyek adĺósságľendezéséről szől.ő 2015. évi CV. tv.

Koľmiínyrendeletek:
. apélubeli és teľmészetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításanak, valamint

folyósításanak ľészletes szabá|yairól szóló 6312006. (III.27.) Koľm. ľendelet (SztvhÍ.)
- az egyes pénzbeli szociális ellátások elszímolásźnak szabályaiľól szőIő 62/2006. (III.27.)

Koľm. rendelet
. a gyĺámhatóságokľól, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljrĺľásokľól szóló

14911997. (IX.10.) Korm. rendelet, (Gyer.)
- a gyermekvédelmi és a gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátás'íról, valamint a gyźlnlható-

sźtgszervezetérőlés illetékességéľől sző|ő33112006. (XII.23.) Korm. ľendelet,
- a villamos eneľgiaľól szóló 2007. évi LX)O(VI. töľvény egyes ľendelkezéseinek végrehaj-

tasaľól szőIő 27312007. CX.19.) Koľm. rendelet (Vet vhľ)
- a fiildgaze||źúasről szóló 2008. évi XL. tĺirvény ľendelkezéseinek végrehajtásźrő| sző|ő

|912009. (I.30.) Korm. rendelet (Get vhľ),
- a közforgalmú szemé|yszźtllítási utazási kedvezményekľől szóló 8512007. (IV. 25.) Korm.

rendelet,
- a nemzeti köznevelésről szóló tcĺrvény végrehajtásźrő| sző|ő 229120|2. (Vu. 28.) Koľm.

ľende1et,
. az |945 és 1963 kĺjzott ttirvényséľtő módon elítéltek, az |956-os forľadalommal és szabad-

sághaľccal ĺisszeft'iggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcscikkenés megsziintetésé-



rő1, továbbá' az egyes személyes szabadságotkorlátoző intézkędések hatálya a|att źi|t szę-
mélyek társadalombiaosítási és munkajogi helyzetének rendezéséľől szóló 93lI990.
(IX.21.) Korm. rendelet

- az Országos Statisztikai Adatgyujtési Pľogĺam adatgyĺĺjtéseiről és ađatátvételeiről szóló
28812009. (XII. l5.) Koľm. rendelet,

- a társadalombiĺosítási nyugellátásról szőllő |997. évi L)O(XI. törvény végĺehajüísáról
szőIő |68l|997. (X.6.) Korm. rendelet,

- a Foglalkoztatási ós Ktizfoglalkoztatósi odatbrízisról szóló 169l?011. (V[I.24.) Koľm. ren-
delet

- 39fl20l3. (XI. 12.) Korm' rendelet a szociális és gyermekvédelmi ellátasok országos nyil-
vźntartź'sárő|

Miniszteri rendeletek:
- a Start-szźrriával, kincstrĺľi letéti Staĺt-szám|ával rendelkező gyeľmekek magasabb ösz-

szegýállami támogatásra való jogosultságźtnakigazolásĺĺľól sző|ó 112008. PM rendelet,

- A települési ĺinkoľmźnyzatokrészére szociális nyári gyeľmekétkezetés cé|jábő| nyujtott
tamogatás igénylésének, folyósítasĺínak és elszĺímolásának ľészletes szabźůyait taľtalma-
ző adott évre vonatkoző ágazati miniszteń rendelet

- 2112015 (Ix.2.) IM rendelet a természetes személy adósságrendezósi e|járásában az
adósľa, adóstáľsľa vonatkozó ktirnyezettanulmány elvégzésével összefüggő szabá-
lyokľól

onkorman y zati r enđel etek :

- Budapest Fővaros VIII. keľülęt Józsefuarosi onkormanyzat Képviselő-testiiletének
apéĺubeli és teľmészetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyujtó szociális és

gyeľmekjóléti ellátások helyi szabáIyairől szóló .....l20I5. (.......) önkoľmányzati
rendelete

- Budapest Józsefuarosi onkoľmányzatźnak az önkoľmźnyzattźrgyévi és átmeneti gu-
dálkodásáról és költségvetéséľől szóló önkormźnyzati rendeletei

3.bb) Az irodavezeto á|ta| gyakorolt hatáskörök (kiadményozás), a hatasktir gyakor|á-

sĺának módja
A kiadmanyozás és az a|źtírźls ľendjéről sző|ő hatáIyos jegyzői utasítás szeľinti hatás-

kcinel rendelkezik.
A kiadmanyozás ľendjéľől szóló hatályos polgáľmestęľi utasításban foglaltak szerinti
hatásktiľrel rendelkezik.
A kötelezettség-vállalással, uta|ványozással, ellenjegyzéssel, érvényesítéssel, teljesĹ
tésigazolással kapcsolatos eljarasi rendről szőIő hatáIyos polgĺĺrmesteri-jegyzői egyĹit-

tes utasítás szerint gyakorolja a polgármesteľ és a jegyző által meghatfuozott körben a
kiadmanyo zási, utallvźnyozási, telj esítésigazolási j ogot.

3 .bc) Az iro đav ezető feladatkĺirei

- a Polgármesteri Hivata| Szervezeti és Mtĺkc'dési Szabźt|yzat mellékletében a Családtá-
mogatási Iroda tevékenységét meghatározó feladatok tekintetében gondoskodik az iroda
szakszerués jogszenĺ működéséről, a feladat- és hatásköri jegyzékben meghatźrozott fe-
ladatok végrehaj tásĺíľól.



- Az első fokú szociális és gyeľmekvédelmi hatósági jogk<iroket gyakoľolja, hatóságként
jaľ el.

- Elkészíti a Családtámogatási Iroda tevékenységére vonatkozó kĺĺltségvetést, ellenőrzi
annak betartástú, elkészíti a kĺiltségvetési beszámolókat.

- Feliigyeli és ellenőrzi a Családtámogatási Iroda iktatási és irattérozási tevékenységét,
havonta ellenőrzi a hátľalék listat.

- Előkészíti a feladatkoréhez tartoző bizottsági és képviselő-testiileti előteľjesztéseket,
írásos anyagokat, gondoskodik a hatĺírozatok végĺehajtasárőI, a|ejarthatfuidejű hataro-
zatok<r ő| szóló j elentéseket elkészíti.

- Részt veszatestiileti és bizottsági Ĺiléseken, és egyéb szakmai éľtekezleteken.
- Gondoskodik a vezetése a|att á||ő irodĺín a megfelelő munkavégzéstóI, rendszeresen el-

|enőtzi azt, a jegyző á|ta| átnŕrźr;ott egyéb munkáltatói jogokat gyakoľolja (szabadságo-
lási ütemterv), javaslatot tesz egyes szemé|yzeti ügyekben (a|ka|mazás, jutalmazás,
munkaéľtékelés, fegyelmi stb.).

- Az ügyintézők egyenlő teherviselését felügyeli, a feladatokat ezeĺ elv mentén szétoszt-
ja, gondoskodik a kapcsolódó munkakori leíľások napľakész állapotĺáľól, évente megha-
tźtrozza akonisniselők teljesítményéľtékelési célkitíizéseit és az tigyosztályvezetó ré-
széľe előké szíti az egyénenkénti teljesítm ényértéke|éseket,

- Köteles az egységes polgármesteri hivatal munkáját elősegítő szetvezeti egységek kĺi-
zötti folyamatos tájékoztatásra, a szabźl|yozott hivatalon belüli és külső kapcsolattartás-
Í&'

- Az iroda feladatait éríntő egyedi ügyekben egyeztetett időpontban félfogadast taľt.
- Jegyzői egyedi utasítás a|apján előkészíti és koordináIjaaz irodát érintő pźlyźzatokat és

azok telj esítését ellenőrzi.
- Az éi|anńgazgatási és ĺinkormĺĺnyzatihatősági dontések kiadmrĺnyozása e|őtt eI|enőrzi a

döntésmega|apozottságát,aze|jźltástcirvényességet.
- Az önkoľmányzat tisztségviselői, hivatalvezetői, ügyosztlílyvezetó felé beórkezett |a-

kossági beadvĺĺnyokkal, panaszokkal kapcsolatban eI|enorzi a szfüséges intézkedések
megtételét, ellenőrzi a véůasz|ęveleket.

- Elősegíti a Minőségirlányítási Rendszer mfü<idését.
- Képviselő-testtileti dĺintés a|apján:

EU élelmiszeľsegély kooľdinációja

- pźůyázatok előkészítése és megvalósítása

- A szeľvezeti egységet érintő beszerzésekben tcĺľténő közľemfüödés
. Ktilcin jogszabályok a|apjźnmeghatátozott kĺjtelező jellegű települési önkoľmĺányzati fe-

ladatellátásra vonatkozőan szerződések megkötésére javaslattéte|, az ezekę vonatkozó
előterjesztések cisszeállítása dĺintéshozat aI cé|jábő|, végrehajtás.

- A haLílyos belső normában foglaltak a|apjźn gyakorolja a kiadmányozźts,valarĺlint a kö-
telezettségvállalással, uta|vźnyozással, e||enjegyzésse1, teljesítésigazolással kapcsolatos
jogkciľét.

3 .bd) A helyettesítés rendj e és az ezek'hęz tartoző felelősségi szabályok

Az irodavezetót az áItala kijelölt ijgyintéző helyettesíti, a 3.bb) pontban felsorolt hatáskĺirtik
tekintetében az igyosztá|yvezetó helyettesíti. A Családtámogatási Iroda vezetóje az ugyosz-
télyvezetőt helyettesíti a Családtámogatási Irođával kapcsolatos feladatai tekintetében.



2. A Humánkapcsolati lroda irodavezető

3.be) Az irodavezető szakmai feladatellátására vonatkozó legfontosabb jogszabályok

fęlsorolása

Tĺirvények:
- Magyaľorszźlghelyi önkormźnyzataiľól szóló 20|I. évi CL)O(XIX. tĺirvény (MötV.)
- aÍLemzeti kĺjznevelésrőlszóló CXC. tĺlrvény (Nkt.)
. a közoktatasról szóló 1993. évi LxXx. t<iľvény (Köot.)
- azá||amháftnrtÁsról szóló 201-1. évi CXCV. törvény (Aht.)
- az egészségĺigyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
- azegészségĹigyi hatósági igazgatásitevékenységrőlszóló 1991. évi XI. tĺirvény,
- a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól sző|ő 1997. évi L)oo(III. törvény (Eb. tv.).

- azönálló orvosi tevékenységro|sző|ő 2000. évi II. törvény.
. akoza|kalmazottakjogállásrĺról szóló 1992. évi X)oilII. ttirvény (Kjt.)
- a gyermekek védelméről és a gyámiigyi igazgatásról szóló 1997. évi )o(XI. törvény

(Gyvt.)
- a Magyar K<iztaĺsaság kĺiltségvetéséről szóló tĺirvény targyévben,
- a kulfurális javak védelméről és amuzeális intézményekről, a nyilvános könyvtĺĺri el-

látásľól és a kĺizmúvelődésľől sző|ő |997. évi CXL. tĺirvény,
- aközbeszerzések<rolszóló 20|I. évi CWil. ttirvény (Kbt.)
- a szoctá|is igazgatásľól és szociális ellátásokĺól szóló |993 . évi III. torvény (SZt.)

Koľmányrendeletek:
- az á||afi.háztartÁsľól szóló tĺirvény végrehajtásálrő| szőIő 36812011. (XII. 31.) Koľm.

renđelet (Á*.)
. 277l|997. (XII.22.) Korm. rendelet (a pedagógus _ továbbképzésrol, a pedagógus _

szakvizsgźről, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeĹ
rő1),

- a nemzeti köznevelésľől szóló törvény végľehajtásáról szóló 229ĺ20|2. (VIII.28.)

Korm. rendelet,
. asúlyos mozgáskorléúozottakk<izlekedési kedvezményeiről sző|ő 16411995.6II.27.)

Korm. rendelet
- a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljaľásokban kĺjzremfüĺidő

szakértőkľe, szakéĺoi szervekľe vonatkozó részletes szabályokľól szóló 34012007.
(XII. 1 5.) Koľm. rendelet

- a személyes gondoskodást nyujtó szociális ellátások téľítési díjáľól szőIő 29lI993.
(II. I 7.) Korm. rendelet

- Az egészségügyi szo|gźitatások Egészségbiztosítási Alapból töľténő ťlnanszírozlásĺĺnak
részletes szabźiyairőlszóló 43l|999. (III. 3.) Koľm. rendelet,

- A szociális, gyeľmekjóléti és gyermekvédelmi szolgá|tatők,intézményekźryazatiazo-
nosítójaról és oľszágos nyilvantartásaról sző|ó 22612006. CXI. 20.) Korm. rendelet

- 32612013. (VIII.3O.) Korm. ľenđelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréľől és a köz.
a|ka|mazottak jogállásárő| sző|ő l992-évi)o(XIII.tV. köznevelési intézményben t<irté-

nő végrehajtásaról

Mini szteri ľendeletek :

- a személyes gondoskodást nyujtó szociális intézmények szakmai feladatairól és miĺkö-
désfü feltételeiľől szóló Il2000. (I.7.) SzCsM rendelet



- a személyes gondoskodást nffitó szociális ellátások igénybevételéľől sző|ő 9l|999.
(XI.24.) SzCsM rendelet

- a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításĺínak, va|a-
mint folyósításának részletes szabá|yairől szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet. az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásźnak szabá|yahő| sző|ő 62/2006.
(||I,27 .) Koľm. rendelet,

- az egészségügyi szolgźitatćsok Egészségbiztosítási Alapból töľténő ťlnanszírozásanak
részletes szabźiyairőlszóló 43ĺ1999. (III. 3.) Koľm. rendelet

- a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséľől és a szociális szakvizs-
garő| szőIő 9 12000. (VIII.4.) SzCsM rendelet

- a betegio9i, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselő mfüĺidésének feltételeiľől szóló
I12004. (I.5.) ESzCsM ręndelet

- a nevelési-oktatási intézmények mrĺködéséről és a köznevelésíintézmények névhaszná-
|atźlrő| sző|ő 20l20l2. (Vn. 3l.) EMMI ľendelet

. a személyes gondoskodást nffitó gyeľmekjóléti, gyeľmekvédelmi intézmények, vala-
mint személyek szakmai feladatairól és mfüĺidéstik feltételeiről szóló I5lI998. (IV.30.)
NM ręndelet

- a szemé|ves gondoskodást végzo személyek adatainak mfüödési nyilvantaľtásáróI sző|ő
812000. (V[I.4.) SzCsM rendelet

- az egészségĹigyi szo|gźitatźtsok nyújtlĺsiához szfüséges szakmai minimumfeltételekľől
sző|ő 6012003. Cx.20.) ESzCsM rendelet

- |5/20|3.(II.26.) EMMI rendelet apedagógiai szakszolgáIatiintézmények mfüödéséről

onkoľmrínyzati rendeletek :

- Budapest Józsefuĺĺľos onkormanyzatźnak a Jőzsefvźnosban adomźnyozható kitĹinteté-
sekľől szóló l |12006. (III.l0.) sz. ök. rendelet

- ahźniorvosi körzetekről szóló 2512002. (VI.21.) sz. ök. rendelet
- a Jőzsefuarosban mfüĺidő onszervezodő k<izösségek, továbbá művészek és sportolók

pá|yźzatítĺmogatasłĺľól szóló 22120|1. (IV.l2.) sz. cĺk. rendelet
- Jőzsefvźttos kártyáról szóló 64ĺ20|1. (xI.07.) sz. ök. rendelet
- az önkormőnyzatközművelődési feladatairól szóló 81/20I|. (XII.22.) sz. ök. rendelet
- a Józsefuarosi Diĺíkösztöndíjľól sző|ő 3512007. (VI.04.) sz. <ik. ľendelet
- 37l2009.(IX.18.) sz. tinkoľmźnyzati rendelet a térítési díj és tandíj megá||apításanak

szabá|yairő|

3.bf) Az irodavezeto á|ta| gyakorolt hatáskörĺik (kiadmányozás), a hatáskcir gyakorlá-
sanak módja
A kiadmanyozás és az a|áírás rendjéről szô|ő hatá|yos jegyzői utasítás szerinti hatás-
könel rendelkezik'
A kiadmányozás rendjéről szóló hatályos polgármesteri utasítasban foglaltak szerinti
hatáskönel rendelkezik'
A k<ltelezettség-válla1ássa1, uta|vźnyozással, ellenjegyzéssel, éľvényesítéssel, teljesí-
tésigazolással kapcsolatos eljarási rendľől sző|ó hatáIyos polgármesterĹjegyzői egyĹit-
tes utasítás szerint gyakorolja a polgáľmester és a jegyző által meghatźttozott körben a
kiadmĺínyo zási, uta|v ány ozási, telj esítésig azo|ásij ogot.

3 .bg) Az irodavezętő feladatkĺiľei



a Polgármesteri Hivata|Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletében a Humánkap-
csolati Iľoda tevékenységét meghataľozó feLađatok tekintetében gondoskodik az koda
szakszeríiés jogszenĺ működésérol, afe|adat- és hatáskĺiri jegyzékben meghatarozoÍtfe-
ladatok vé grehaj tásaľól.
Elkészíti a Humánkapcsolati Iroda tevékenységére vonatkozó költségvetést, ellenőrzi
annak betartását, elkészíti a költségvetési beszámolókat.
Feltigyeli és ellenőľzi a Humánkapcsolati Iroda iktatási és irattźtrozási tevékenységét'
havonta ellenőrzi a hátr a|ék listát.
Előkészíti a feladatköréhez tartoző bizottsźryi és képviselő-testĹileti előteľjesztéseket,
írásos anyagokat, gondoskodik a hatáľozatok végľehajtásźrőI, alejtrthatáridejri hataro-

zatol<rőI szóló j elentéseket elkészíti.
Részt vesz atestiileti és bizottsági üléseken, és egyéb szakmai éľtekezleteken.
Gondoskodik avezetése alatt á1ló irodan a megfelelő munkavégzésről, rendszeresen el-
|enórzi azt, a jegyző áIta| átnlhazott egyéb munkáltatói jogokat gyakoľolja (szabadságo-
lási titemterv), javaslatot tesz egyes szemé|yzeti Ĺigyekben (a|ka|mazás, jutalmazás,

munkaéľtékelés, fegyelmi stb.).
Az tigyintézők egyeĺúő tehęľviselését felügyeli, a feladatokat ezen ęlv mentén szétoszt-
ja, gondoskodik a kapcsolódó munkaköri leírások naprakész állapotĺĺľól, évente megha-

tźrozza akońiszwiselők teljesítményértékelési célkitrĺzéseit és az ügyosztályvezető ré-
szére előké szítí az egyénenkénti telj esítményéľtékeléseket,
K<iteles az egységes polgármesteri hivatal munkáját elősegítő szewezeti egységek kĺi-
zötti folyamatos tájékoztatásra, a szabáIyozott hivatalon beliili és külső kapcsolattartás.
ru,
Folyamato s elemző munkát v égez, melynek a|apj an v źt|toztatást kezdemény ez az ir o đźt
érintő feladatok vonatkozásábana hatékonyabb, eredményesebb, gazdaságosabb, ľacio-
nálisabb feladatellátás érdekében.
Az irodafeladatait érintő egyedi ügyekben egyeztetett időpontban félfogadást tart.

Jegyz(ii egyedi utasítas alapjźn előkészíti és koordinálj a az irođźń érintő pźiyźnatokat és

azok teljesítését ellenőrzi.
Az á||amigazgatásí és önkormźnyzati hatósági dontések kiadmanyozása e|ott el|enótzi a
döntésmega|apozottságái,aze|jźrástĺiľvényességet.
Az <ĺnkoľmźnyzat tisztségviselői, hivatalvezetői, Ĺigyosztályvezetó fęIé beéľkezett la-
kossági beadványokkal, panaszokkal kapcsolatban ellenőľzi a szĹikséges intézkedések
megtételét, ellenőrzi a vźiasz|eveleket.
Elősegíti a Minőségiľanyítasi Rendszer mfüödését.
Rendszeresentájékoztatjaazügyosztályvęzetőtazitodaáltal ellátott feladatok végrehaj-
tásĺĺnak á||ásáĺő|, soron kívül tájékoztatjaaziigyosztźůyvezetőtaziroda munkavégzése
során felmeľülő _ ügyosztályvezetőibeavatkozást, segítséget igénylő pľoblémaról

3.c) Az üg}iintézők munkakĺĺľei és az azokhoz tartozó feladat- és hatáskĺirök (szemé-

lyenkénti bontásban)

A Családtlĺmogatási Iľoda ügyintézoi feladatk<jľfüet tekintve 4 csopoľtra oszthatőak (lsd.

3cca-3ccd), a 3.cc) pontban meghatźnozott feladatokat utcakörzethez köt<itten paľban látjzk e|.

Humankapcsolati Iroda ügyintézői fe|adatkörĹiket tekintve 7 csoportra oszthatóak (lsd 3cce)-
3cck).


