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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság vé|eményezi -
Embeľĺ Eľőforľás Bizottság véleményezi -

Tisztelt Képvĺse|ő-testĺilet!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismertetése

Az onkormányzat régőta kiemelt pľioritásként kezeli a keľĹilet áftfogő, szélesköríĺ és komplex
városfejlesztését.

A kerületi városfejlesztés új alapokra helyezésének éľdekében I997-ben alakult meg a Rév8 Zrt., amelynek
jelenleg a Józsefuáľosi Onkoľmányzat (60,9%) és a Fővárosi onkormányzat (39,I%) a tutajdono.ä. A
Tĺáľsaság fe|adata a kezdetektől elsősoľban a kerületi váľosrehabilitáció kialakítĺĺsa, megindítiĺsa, Józsefuáros
fejlesaése volt.

A városfejlesztés hivatali oldalľól töľténő megerősítése érdekében az onkormányzat Képviselő-testi'ilete a
Polgáľmesteri Hivatal Váľosfej|esztési lrodáját 201l-ben hozta|étre, azza| a céllal, hogy a kerület épített és
természetes kĺiľnyezetének harmonikus fejlődését elősegítse és megerősítse. A Vaľosfejlesztési Iroda |egfőbb
tevékenységi köre a kerületet érintő telepiilésfejlesztési, közteľület-fejlesztési pľojektek előkészítésére,
projektmenedzseri/megvalósítĺísi feladatok elláttására, szakmai képviseletére irányul.

Az elmúIt évek soľán Józsefuárosba minden korábbinál nagyobb támogatási források érkeztek, amelyekhez
kapcsolódó pĄektek - kiegészülve számos önerős beľuhĺázással - előkészítésében és kooľdiná|źsźban,
lebonyolításában, mind a Rév8 Zrt., mind a Városfejlesztési lľoda sikeresen vett részt,Ilyen projektek többek
között az MNPIII pľogram' az Úi Teleki Téri Piac megépítése, az ,,Energiaĺacionalizálás Józsefiláľosban''
elnevezésii KEOP ptůyźzat, az Európa Kultuľális Fővárosa II. projekt, amelyek előkészítésében,
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menedzselésében és sikeľes lebonyolításában a Rév8 Zrt. és a Városfejlesĺési Iroda is ľészt vett. A
szerepkcirök, feladatok elosztása azonban gyakran okozott koordinációs nehézségeket. A Józsefvárosi
Gazdálkodási Központ Zrt. |étrehoztsa sorźn máľ koľábban felmeľült, hogy a városfejlesaési típusú
pľojektek e||źttźsa tekintetében célszertĺ lenne a feladatkörök raciona|izá|ása és a működési stl.uktúra
egyszeľűsítése.

A hivatali struktúrában, a Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztályon belül működő Városfejlesztési Iroda
eddig a Rév8 Zľt.-hez hasonló jogosultságokkal és feladattípusokkal rende|kezett, ugyanakkor miiködési
keretei mások voltak. A városfejlesztési feladatok ellátrásának racionalizźúźsa és a jelenlegzajl'ő, il|etve a
közeljövőben felmerülő projektek még sikeresebbé tételének érdekében a javasolt túszervezés keľetében a
Városfejlesztési Iroda megszÍĺnik, feladatai _ projekt-előkészítés és megvalósítás' pályázatťlgye|és -
átkeľiilnek a Rév8 Zrt.-hez.

Tekintettel arra, hory sem źLz Ügyosĺály |étszátma, sem a feladatkörök tagoltsága nem indokolja a
továbbiakban azLJgyosztátlyon belüli iroda fenntartását, a javaslaÍ. a|apján a Városfejlesztési és Főépítészi
Ugyosztá|y Főépítészi Irodája is megszüntetésľe kerül, és a szervezeti egység 6 fős |étszźtmma|
Városépítészeti,Íjgyosztály néven működik tovább. Ezen źńa|akítás az éľintett köztisztviselők közszolgálati
jogviszonyát taľtalmában nem érinti.

A két iroda megsziĺnésével a Városépítészeti Üryosztá,|y |átja e| a foépítészi tevékenységhez kapcsolódó
feladatokon túl a kovetkezo fe|adatokat: telepiilésfeljesztési stratégiaalkotás, hivatalon beltili tertileti és
települési információs rendszerek kialakítrása, korábbi szeľződésekkel kapcsolatos szakmai és a pénzĺigyi
teljesítés igazolások elkészítése, ĺóxÉsz, szabályozási teľvek előkészítése, településképi eljáľások.

A Polgáľmesteri Hivatal feladatainak és szervezeti fe|építésének változźsźlva| kapcsolatos módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Szeľvezeti és MűködésiSzabźůyzataze|őterjesztésl. sz. mellék|ete.

Ezze| egyidejiĺleg módosítani sziikséges a Képviselő-testtilet és Szervei Szeľvezeti és Műktjdési
Szabźůyzatźról szóló 36/20|4. (XI.06.) önkormányzati rendelet l. mel|ékletét is, mely a Polgáľmesteri
Hivatal belső szervezeti tagoződástra, munkarendjére, valamint az ugyfélfogadási rendjére vonatkozóan
tarta|maz előírásokat, me|y az előterjesztés 2. sz. melléklete.

Az źúszervezés során a Rév8 Zrt. míiködésében is változások következnek be, amelynek keľetében a szerep-'
és feladatkör kibővül' tekintettel arra, hogy a jövőben nemcsak kijelölt projektek lebonyolításábanveszrészt,
hanem általánosabb jellegű városfejlesztési feladatok ellátásában is az egész kerületet érintően. Az
źúszervezés célja tehát egy olyan ľacionálisan mÍĺködő rendszer kialakítása, amelyben a Rév8 Zrt., mint
kreatív alkotóműhely tud a hivatali struktuľán belül maradó Városépítészeti Ügyosztá||ya| egyĹittmĹĺködni a
városfejlesztési feladatok még sikeresebb ellátása éľdekében. Az tlj struktúra kialakítása nyomán QEY, d
korábbiaknál jóval szélesebb köriĺ feladatköröket ellátó szervezetként tud majd a Rév8 Zľt. működni a
kerület fejlesztéséért. A működési feladatok a korábban |ezaj|ott projektek követésétől (pl.: MNPII, MNPIII,
KEOP-5.5.0), az tú pľojektek előkészítésén, tervezésén át (pl.: Blaha Lujza tér felújítása) a te|jes
menedzselésig, lebonyo|itáÉig (pl.: Corvin Sétány projekt |ezárása, Piýpang ovoda építése) tart majd az
egyéb, stratégiai jellegű dokumentumok teljesülésének nyomon követésén, aktlla|iziůásán, kidolgozásán tul.

Fentiek a|apjźtn aRév8 Zrt.-ve| közszolgáltatási feladatok e||źúźsáravonatkozó szerződés megkötése indokolt
a következő feladatokľa: (P1) Pľogľam e|őkészítési és tanácsadási feladatok; (P2) Pľogram tervezési
feladatok; (P3) Programmenedzsment feladatok; Ga) A máľ teljesített projektek működésének követése;
(P5) Altalános gazdálkodási és tigyviteli teendőinek ellátása. A feladate|látasra vonatkoző közszo|gáltatási
szerződés az e|óterjesztés 3. sz' melléklete.

Mindezekľe tekintettel a F.lév& Zrt. a keľület egészére kiterjedő város.rehabilitációs, kifejezetten a
rehabilitációval kapcsolatos közcélú szervezésĹlebonyolítási, projektmenedzsmenti feladatokat fogja ellátni,
mely alapján a Budapest Józsefuárosi onkoľmźnyzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáľól szóló 66lf01f. (X[.13.) ĺinkormányzati rendelet 3. mellékletét is módosítani szükséges. A
módosítás az e|őterjesztés 4. sz. mellékletét képezi.

il. A beteľjesztés indoka

A Polgármesteľi Hivatal belső szervezeti tagoződźsának, létszámának meghattrozása, a módosíLásokkal
egységes szeľkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabźiyzatának jővéthagyása. valamint a Rév9 Zrt.



feladatellátásának és ťlnanszírozásának meghatározź.stú tarta|maző kozszo|gá,|tatźsi szerződés elfogadása,
továbbá az önkormányzati rendeletek módosítása a Képviselő-testi'ilet hatáskörébe tartozik.

III. Diintés céIja' pénzĺigyi hatása

A döntés célja a kerületi váľosfejlesztési feladatok racionalizá|ása, amely ľészeként megtörténik a
Polgármesteri Hivatal keretein belü| működő Városfejlesztési lroda megszüntetése, oly módon, hogy
feladatkörei átkerülnek a Rév8 Zrt. tevékenységébe. A változások eredményeként a létĘövő Vráľosépítészeti
Ügyosztály |átja e| a megszűnő két iroda feladatait.

A Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály Városfejlesztési Iroda |étszźmaazirodavezetővel eryüttjelenleg
4 fó.
Az Iĺoda megszĺ'intetésével a feladatokat jelenleg ellátó hivatali köaiszrvise|ők közszolgálati jogviszonya -
munkakörük megszűnésére tekintettel - felmentéssel megszüntetésre kerül. A Rév8 Zrt. és az érintett
köztisztviselők előzetes nyi|atkozata szerint a feladatok folyamatos ellátása érdekében 2016. január l-jétől
munkaszerződést kötnek a foglalkoztatási feltételekben töľténő egyetéľtés esetén. A felmentés tervezett
kezdő időpontja 2015. december 15., íry a Képviselő-testiilet döntését követően sor keľtilhet a Rév8 Zrt-ve\
létĘövő munkaviszony feltételeivel kapcsolatos egyeztetések lefolytatására, a munkaszerződések
megkötésére, ami biztonságos átmenetet biztosít az érintett köztisz|vise|ők szźtmára.

A közszolgálati tisztviselőkről sző|ő 20| l. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Ktľv.) 63. $ (1) bekezdés c)
pontjában foglaltak a|apjźn a kozszo|gálati jogviszony felmentéssel akkor szüntethető meg, ha átszervezés
következtében munkaköre megsziĺnik.

A Ktľv. 69. $-a a|apján a könisztlĺiselőt végkielégítés i|leti meg, ha k<izszolgálati jogviszonya felmentés
vaw az á'||amigazgatási szerv jogutód né|küli megszűnése következtében szűnik meg. A végkielégítést a
felmentési idő utolsó napján kell kifizetni.

A' könisz*iselők felmentése esetén az a|ábbi költségek meriilnek fel, melyekre a 2016. évi költségvetés
terhére előzetes kötelezettségvállalás szükséges:

Munkaköľ illetménv

2 hónap felmentési
időre jáľó illetmény

20t5. t2. t5-
20t6.02.t5.

végkielégítés
mértéke
(hónap)

Végkielégítés
összege

Irodavezető 458 000 Ft 916 000 Ft I 458 000 Ft
3 fő üwintéző 727 300 Ft I 454 600 Ft 0 Ft
Összesen: f 370 600 Ft 458 000 Ft

Az e|őzetes kötelezettségvállalás összege jĺárulékka| együtt 3.59f'3 e Ft a Polgármesteri Hivatal
költségvetésének teľhére.

A Kttv. 69. $ (10) bekezdése szerint, haaköz1riszfiiselő a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje
alatt bármely költségvetési szerwel vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása a|att źi|ő báľmely
gazdáiko dő szew ezettel telj e s vagy ľészm un kaidő s j o gv i szonyt léte sít,

a) ezt a téný koľábbi munkáltatójának haladéktalanul köteles írásban bejelenteni,
b) afe|mentési időből hátľalevő idő tekintetében illetményľe nem jogosult,
c) végkie|égítésre nem jogosu|t, azonban új jogviszonyźlban a végkielégítés alapjául szolgáló időszak

szźmítása soriĺn a felmentéssel megszüntetett jogviszony a|apjtn végkielégítésre jogosító idejét is számításba
kell venni.

Fentiek alapján tehát, amennyiben a köztíszi,łiselők a Rév8 Zrt.-ve| munkaszerződést kötnek, a
végkielégítés, valamint a felmentés időre járó illetmény kifizetésére a munkaviszony létesítést követo
időtatam tekintetében nem kerii| sor'

A Rév8 Zrt.-ve| kötendő közszo|gźůtatási szerzőđés időtartama 20|6. januźr I.jétő|kezdi5dő,5 évre szól. A a
feladatok elláĺásának költségvetési igényét az a|ź"ŕbi felsorolás taĺ1a|mazza:

(P1) Pľogľam előkészítési és tanácsadási feladatok, a feladathoz rende|t munkabér ktiltségteľvezet bruttó
12.18f,0 eFt.
(P2) Progľam tervezési feladatok, fe|adathoz rendelt munkabér kĺiltségtervezetebruttó 17.576,3 eFt,
(P3) Progľammenedzsment feladatok, a feladathoz ľendelt munkabér kĺiltségtervezetbruttő |5.996'6 eFt. 

ĄJ



(P4) A teljesítésbe ment projektek kovetése, a feladathoz rende|t munkabér koltségtervezet bruttó |0.634,3 e

Ft.
(P5) Áhalános gazdálkodási és tigyviteli feladatok, a feladathoz rendelt munkabéľ költségteľvezet bruttó
32.840,9 eFt.
Továbbá egyéb működési költség (üryvéd, kĺinyvvizsgáló, infoľmatika) összesen l8.912,0 e Ft.

Mindezek alapján a fenti fe|adatok e||ttásära20|6. évtő| tartós kdtelezettségvźi|a|ás _2016. évre |08.|4f,|
e Ft összegben,2077-től évente 119.624,8 e Ft összegben- sztikséges'

fV. Jogszabályi ktirnyezet

A Képviselő-testii|et döntése a Magyarország helyi önkoľmányzatairő| sző|ő 2011. évi CLXXXIX töľvény
13. $ (l) bekezdés 1. pontján,23. $ (5) bekezdés 5. pontján, a4l. $ (6) bekezdésében, azéi|amhánaľtásľól
szőIő2011. évi CXCV. tĺiľvény 10. $ (5) bekezdésében,a36812011. (xII.31.) Korm. ľendelet 13. $-ban
foglaltakon alapul.

Az Mötv. 67. $ d) pontja a|apjtn a polgáľmester a jegyző javaslatára előterjesztést nyujt be a képviselő-
testiiletnek a hivatal belső szervezetitagoződásának, |étszámźtnak' munkarendjének, valamint ügyfélfogadási
rendj ének me ghatźr ozásźr a.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Mĺĺködési Szabźůyzatárő| sző|ő 36/20|4. (XI.06.)
önkormányzati ľendelet 43. $ (2) bekezdése a|apjźtn a jegyzo gyakorolja a Képviselő-testi.ilet Polgármesteri
Hivatal szervezeti egységei közötti álláshely átcsoportosítással kapcsolatos hatĺásköľeit azza|, hogy a
Polgármesteri Hivatal összlétszámáľól, valamint az egész Polgármesteri Hivatalt érinto |étszźlmemelésről
vagy |étszámcsökkentésről nem dönthet. A jegyző a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Műkĺjdési
Szabźiyzatttnak egyidejĺĺ módosításával a döntéseiről minden év december 31. napjźig tź$ékoztatja a
Képviselő-test[iletet, mely tájéko ńatő az előterjesztés 5. sz. mellék|etét képezi.

Kéręm az a|tbbi hatttrozati javaslat és az e|óterjesztés me|lékleteit képező önkoľmányzati rendeletek
elfogadrísát.

IIĺ,rÁnoz.łTI JAvAsLAT

A Képviselő-testü|et úgy dönt' hogy

1. a) a váľosfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat źúszervezi oly módon, hogy az önkoľmányzati
városrehabilitációs és városfejlesztési feladatokat _ önként vállalt feladat - 2016, január l-jétől a
Rév8 Zľt. tttjźtn |źltja e|.

b) a haüározat L.a) pontja a|apján elfogadja a határozat 3. sz. mellékletét képező Rév8 Zrt.-ve|
kötendő 5 évre szóló közszolgáltatĺási szerződést és felkéri a polgármestert annak a|áírźsára.

c) az Önkormźnyzat költségvetésének terhére _ önként vállalt feladat _ tartós kötelezettséget vállal
2016. évrę 108.|42,1 e Ft összegben, 20|7-tő| fDfD-ig évente 1|9.642,2 e Ft összegben az
Önkormány zat sajáÍbevételei teľhére.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a) és c) pont:2015. december 3., b) pont: 20l5. december 31.

2. jőváhagyja a Polgármesteri Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és
Működési Szabźúyzatźtt2016. január 1-jei hatá||ya|, me|y a hatźrozat 1. sz. mellék|etét képezi.

Felelős: polgármester, jegyzó
Határidő: 2016. januĺár 01.

3. a városfejlesztéssel kapcsolatos fe|adatok átszervezéséből adódó Polgáľmesteľi Hivatalt érintő
személyi kiadásokľa (felmentés, végkielégítés) előzetes kötelezettséget vźi|a| 2016. évre a 72202
címen _ önként vállalt fe|adatként - 3.59f,3 e Ft összegben az önkormźnyzati saját bevételek terhéľe.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 20l5. december 3.

4. felkéri a polgármestert, hogy a 20|6. évi és az azt követő évek kĺjltségvetésének készítésénél a
határ o zatban fog I altakat ve gye fi gye lembe.



Felelős: po|gáľmester
Határidő: mindenkoľi költségvetések készítése

A diintés végľehajtásáú végző .szeľvezeti egység: Jegyzői
Ugyosztály, Rév8 Zrt., P énziigyĺ Ugyosztály

Budapest, 2015. decembęľ 01.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyzó

Kabinet' Váľosfej|esztési és Főépítészi

nevében és megbízásából) Wuí,*,?(/ dr. Mészár Erika L
a|jegyző
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B udapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefvá rosi on ko rmányzat Képvĺseló-testü|etének

.......12015. (.... .....) łĺnkormányzati ľende|ete

a Képvĺse|ő-testůileti és Szeľvei Szervezeti és Míĺködésĺ Szabályzatárői szőilő
3612014. (xI.06.) łinkormányzati ľende|et módosításáľól

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képvise|ő-testtilete az Alaptörvény 3f.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében' az A|aptorvény-32. cikt (1)
bekezdés d) pontjában megjtatározott fe|adatkörében e|jáĺva az a|źbbi Szęrvezeti és Működési
Szab áiy zatot alkotj a me g :

1. $ A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Műkĺjdési Szabźiyzatárő| szótó 36/20|4. (xl.o6.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe ezen rendelet melléklete lép.

2. $Eza rendelet 20|6. januźr l-jén lép hatźńybaés a hatalyba lépését követő napon hatáůyátveszti

Budapest, 2015. december ...

Danada-Rimán Edina dr. Kocsis Mátéjegyző polgáľmester
tartós távol|étében

dr. Mészáľ Erika
a|jegyző



Ih[DOKOLAS

az l.$-hoz

A Képviselő-testiilet és Szervei Szeĺvezeti és Működésí Szabáiyzatárő| sző|ô 36/20|4. (XI.06.)
önkoľmányzati rendelet l. melléklete a Po|gármesteri Hivatal belső szervezeti tagoződźsźra,
munkarcndjóľc, valamint az ligyfélfogadási ľendjéľe vonatkozóan tarta|maz előíľásokat, mclyek
módosítása sziikséges a Váľosfejlesztési és Főépítészi ĺJgyosztźt|y helyére VáľosépítészetilJgyosztá|y
kerül, mely nem tagozódik irodákra.

aZ.$-hoz

Hatályba léptető ľendelkezés.



melléklet a .....(...' ..'.) onkormányzati rendelethez

A PoLGÁRMESTERI HIVATAL BELSO SZERVEZETI TAGozoĺĺsĺ,
MUNKARENDJE,

VALAMINT AZ ÜcynÉr,ľocADÁs RENDJE

1. A POLGARMESTERI HIVATAL MUNKARENDJE

a)
hétfő: 08.00-18.00 óráig

kedd: 08.00-l6.00 óľáig

szerđa: 08.00-16.30őráig

cstitĺirtök: 08.00-16.00óráig

péntek: 08.00-13.30 óľáig

b)

A Közteľület-feltigyeleti Ügyosĺály taľsadalmi közszĺikségletet kielégítő szolgálatteljesítési
tevékenységére tekintettel, ľendeltetése folytán munkaszĹineti napon is miĺködik. A munkaidő-
beosztás _ a szo|gá|at ellátási feladatok ťrgyelembe vételével _ hivatali és folyamatos (megszakítás
nélküli) munkaľendb en kerül me ghatát ozást a.

2. A POLGÁRMESTERI HIVATAL UGYFÉLFoGADÁSI RENDJE

2.I . A Polgiĺľmesteľi Hivatal általĺános ügyfelfo gadási rendj e :

hétfő: 13.30-18'00 óráig

szerda: 08.15-16.30 őrźig

péntek: 08.15-11.30 óľáig

A Hatósági ÍJgyosnźiy Anyakönyvi Iroda újsztilĺĺtt anyakönyvezése, valamint haláleset

anyakönyvezése esetén munkaidőb eĺ az á|ta|ános ügyfélfogadási renden kívül is fogad ügyfeleket.

2.2. Humánszo|gá|tatásiÜgyosztály TÁMPONT Infoľmációs Szolgálat iigyfélfogadási ľendje:

hétfő:

kedd:

08.15-18.00 óráig

08.15-16.00 óľáig

szerda: 08.15-16.30 óráig

csĹitörtö'k: 08.15-16.00óráig

péntek: 08.15-13.30 őráig



2,3. Közterület-felügyeleti Ügyosĺály ügyfélfogadási rendje:

hétfő: 08.00-16.00 óráig

kedd: 08.00-16.00 óráig

szerda: 08.00-16.00 óráig

csütörtök: 08.00-16.00óráig

péntek: 08.00-13.00 őtáíg



aIpo|gármester aIpolgármester

t _____________________

Gazdasági szervezet



2. ę.. ^.,uJht.*

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi

Polgáľmesteľĺ Hivatal

SZERVE ZF.TT ES MUKODESI SZABALY ZAT A

az államháztartásról szóló 20Il. évi CXCV. törvény 10's (5) bekpzdésére, valamint az állam-
háztartásról szóló tÖrvény végrehajtásáról szóló 368/201]. (XII.31.) Korm' rendelet 13.Š (5)

b eke zdé s ér e fi g,lel emmel.
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BEVEZETÉS

Jelen Szerve zeti ésMtĺkĺjdési Szabá|yzat cé|ja aPolgármesteri Hivatal, mint jogs zabźůy alap-
ján létrehozott onáI|ő jogi személy költségvetési szerv feladatellátásáľa vonatkozó rész|etęs
belső rend megállapítása.

HatáIyakiteťed a Polgármesteri Hivatal, mint jogi személy feladatellátásával összefüggésben
az összes vagyonÍa' a polgármester vagy a jegyző munkáltatói joggyakorIása a|á eső minden
foglalkoztatottra (ideéľtve a tisztségviselőket is), valamint az eze|<kel ĺisszefüggő szervęzeti-
és jogviszonyokĺa.

1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL MEGNEVEZÉSE, SZEKHELYE,
JELZOSZANTAI

1.1. a) A Poleáľmesteri Hivatal alapításáról szóló ioeszabály telies meeieltilése:
Magyaroľszághelyi oĺlkotmźnyzatairól szőIő f0|1. évi CLxXxx. törvény 84.$ (l)
bekezdése {az á||arr'háztartź.sľőI szóló törvény végrehajtásaľól szőlrő 36812011. (xII.
3 1 .) Koľm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 1 3 . $ ( 1) bekezdés a) pont} .

vľ. 13.6 (1

1.2.

. . . ... l 20 I 5 .(K I. 03 . ) sz. képviselő-testĹileti határozat 20 I 5 . december 3 .

Az alapítás időpontja: 1 990. októbęr 20.

a) A Polgáľmesteľi Hivatal megnevezése: Budapest Fővláľos VIII. keľĹilet Józsefuá-
rosi Polgáľmesteri Hivatal

b) A Polgáľmesteľi Hivatal rłivÍdített megnevezése: Józsefuaľosi Polgáľmesteri
Hivatal

A Polgármesteľi Hĺvatal nemzetkiizi kapcsolataiban az alábbi megnevezéseket
használia:

1.3.

1,.4.

Angol nyelven:

Francia nyelven:

Német nyelven:

A Polgáľmesteri Hivatal székhelye:
1082 Budapest,V[I. keľület Baross utca63-67.

Mayoľ's office of Józsefuaľos Local Govemment of the Eighth
District of Capital Budapest
Mairie de la Municipalité de le Huitiéme Arrondissement Jó-
zsefuáľos de la Capitale Budapest

Btirgermeisteramt der Selbstveľwaltung Józsefuáros in deľ
Achten Bezirk von Haupstadt Budapest

levélcíme:
telefonszáma:
inteľnet címe:
e-mail címe:

1431 Budapest, Pf.: 160
(06-1) 4se-2100
http ://www.i ozsefuaros.hď
hiv at al @j o z s efv ar o s. hu

1.5. A Polgáľmesteri Hĺvatal ie|zőszámai:
Adószám: 15508009-2-42



Szektor:

KSH kód:
Megye:

T25I
012540-s
01

onkormdnyzatok és önkormdnyzati hivatalok jogalkotó és általónos
igazgatás i tevékenys ége
o rs zúgos és helyi nemzetis égi önkormúnyzato k Ígazg atós í tevé kenys ége
Az ii n ko rmdny zatí v agł o n n al v aló g azddlko dds s al k ap c s o l ato s fe l adato k
o ľs zdg gl űílés i, ii nko r móny zati é s e uľóp ai p ar lame nti
képvis elővltlas ztús hoz kapcs o ló dó tevékenys ége k
o.rs zúgo s és h ely i n ép s zav azds s al kap c s o lato s tev é keny s é g e k
Allampolgdrsdgí tigek
Közter ťilet rendj ének fenntartús a
Riivid időtartamú kiizÍuglalkoztatds
Start-munkil p ro grüm- Téli kii 4fo glalkoztatús
Hos s zabb időtaľtamú kö4,foglalko ztatús
Kiiqfoglalko ztatúsi mintapro gram
E p í.tés iigl Íg azg atds a
Kis-és nagłkereskedelmi tevékenys ég igazgatdsa
Környezets zenny ezés cs ij kkentés éne k ig azgatds a
Tdmogatott lakh atds haj lé ktalan s zemélyek részéľe

Statiszikai szźtmje|: 15508009-.8411-325-0l
Fejezetszźlrrĺ: 13

Szakági besorolása: 841105 (Helyi önkormányzatok és tarsulások igazgatásí tevékeny-
sége)

Kĺiltségvetési intézményi töľzsszám: 50800 1

l.6. A Polgáľmesteri Hivatal számlavezetője K&H Bankzrt. fizetési szám|aszźtma 10403387.
00028597-00000007

TEAOR számz 8411 Altalános kőzigazgatás
Szakágazat számz 841105 Helyi tĺnkormányzatok, valamĺnt többcéIú kistérségi táľsu.

lások igazgatási tevékenys ége

S za kmai alaptev é keny s é g e k (e k) kor mdny zati fun kc íó s zerint i me gj e lö lé s e :

011130

011140
0133s0
016010

016020
016030
031030
041231
041232
041233
041237
044310
047110
053010
107014

1.8. Az alaptevékenvséeet szabálvozó ioeszabáIyok meeielłilése {Ávľ. 13.A (1) bekezdés
c) pont)

- Magyaľország helyi önkotmányzatafuől, sző|ő 20II. évi CLX)O(IX. törvény
(Mötv.)

- azá||anháńartásról szóló 201l. évi CXCV. tĺirvény (Aht.)
- akozigazgatási hatósági eljaľás és szolgttlrtatás általános szabá|yairőI sző|ő 2004.

évi CXL. törvény (Ket.)
- anemzetiségekjogairól szől'ő20|1. évi CLXXIX. törvény (Nek. tv.)
- aközszo|gá|atitisztviselőkľőlszóló 20ll. évi CXCIX. törvény (KttV.) 

Ą
5

13.$ (1) bekezdés c) pont}



- a munka tc!ľvénykönyvéľől szőIő2012. évi I. törvény (Mt.)
- a kozfog|aIkońatásľól és a kozfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb

törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. torvény
- akónerület-feliigyeletről sző|ő |999. évi' LXIII. ttirvény
- a jogalkotásról szóló 20l0. évi CX)o(. törvény (Jat.)
- az ,źi|anńáztartásról szóló tĺirvény végrehajtásźtrő| sző|o 368120ll. CXII.3l.)

Koľm. rendelet (Ávr.)
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréľől és belső ellenőrzéséróI sző|ő

37012011. (XII.31.) Koľm. rendelet (BkÍ.)
- a jogszabályszerkesztésľől sző|ő 6112009. (XII. 14.) IRM rendelet
- Budapest Fővĺíľos VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkoľmiĺnyzat Képviselő-

testĺiletének a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Mfü<jdésiSzabá|yzatźĺ-
ról szóló 36120|4. (XI.06.) ö'nkoľmányzati rendelete (onk. sZMsZ)

- Budapest Fővaros VIII. keriilet Józsefuarosi onkoľmányzat Képviselő-
testületének a Józsefuarosi Ktlzeľtilet-feltigyeletről sző|ő I9l201 1. (tV.08.) ön-
kormźnyzati rendelete

1.9. A Polgiĺrmesteri Hivatal gazdálkodó szewezetek tekintetében alapítói, tulajdonosi jogo-
kat nem gyakorol {Avr. 13.$ (1) bekezdés d) pont}.

1.10. A Polgĺĺľmesteľi Hivatalhoz más kĺiltségvetési szerv nincs ľendelve {Ávr. l3.$ (1) be-
kezdés i) pont}.

1.11. A Polgármesteri Hivatal szervezeti ábráját a2. szźlmt melléklet tarta\mazza {Ávr. l3.$
(1) bekezdés e) pont}.

|.|2. A Polgáľmesteri Hivatal szewezeti egységeinek feladatait a3. szálnt melléklet tartal-
mazza {Avr. l3.$ (1) bekezdés e) pont}.

2. A PoLGÁnnĺľsľn,RI HIVATAL JoGÁLr-Ásĺ ns ľnr,ĺ,nATKoRE,

2.1. A Polgáľmesteri Hivata| azMötv. 4l.$ (l) bekezdése, az Árt. z.$ (1) bekezdése, vala-
mint a Polgĺíri Töľvénykĺinyvľől sző|ő 20|3. évi V. töľvény a|apjźn tinálló jogi személy,
amely jogszabá|ybanvagy az Alapító okiratban meghatźlrozott közfeladatokat |átjae|.

2.2. A Polgáľmesteri Hivatal, mint a Képviselő-testĹilet szeľve akozfeladatok ellátása érde-
kében az ĺinkorményzat mĺiködésével, valamint a polgáľmester vagy a jegyző feladat- és
hatáskörébe tartoző tigyek dcĺntésre való előkészítésével és végrehajtźsáva|, az <jnkoľ-
mányzati és állami szervekkel tĺjrténő egyĹittműkĺjdés összehangolásával, a bizottságok
mfüĺiđésének tigyvitelével kapcsolatos feladatokat, valamint _ megállapodás alapjźn_ a
nemzetiségi önkormányzatokgazdasági-pénzigyi, belső ellenőrzési feladatait látjae|.

2.3. A Polgáľmesteri Hivatal Alapító okiratát az |. szźnrńmelléklet tafia|mazza.

2.4. A Polglĺrmesteri Hivatal á|ta| e|Iátott önkoľmányzati és hivatali kötelező és önként vál-
laltfeladatéltaz5.szálĺÍlmelléklettarta|mazza.



3.1.

3. A PoLGÁnnĺľsľERI HIvATAL GłZuÁr-xonÁsa.. ĺnĺzoszÁMAl

A Polgáľmesteľi Hivatal gazdálkodása:
A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv, amely vállalkozási tevékenységet nem
folytat.

A Polgármesteri Hivatal mint költségvetési szerv az Á,ht., az Ávr., valamiĺt a gazdá|-

koclására vonatkozó egyéb jogszabályok _ kültiĺltisen az Mtjtv. _ szerinl |átja el alap[e-
vékenysége kĺirébe taĺtoző költségvetési és gazdálkodási feladatait.

Az Avr.9. $ (1) bekezdés, valamint (3) és (5) bekezdése atapjan a Polgármesteri Hiva-
tal gazdasźlgí szervezete az e||átandó feladatok alapjźn aPéĺuiigyi Ügyosĺály, a Gaz-
dálkodási Ügyosztály, valamint a Belső Ellátási lroda. A Polgáľmesteri Hivata| gazđa-
sági szervezetének vezetője a Pénzligyi |Jgyosztály jogszabá|y á|tal meghatározott
v é gzettsé ggel é s szakkép esítés sel rende|kező ügyo sztályv ezetőj e.

A Polgáľmesteri Hivatal az onkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi
önkoľmányzatok költségvetésének első felévi teljesítésérőljunius 30-i fordulónappal
feléves elemi költségvetési besziĺmolót, a költségvetési évľől december 31-i foľduló-
nappal éves elemi költségvetési beszámolót készít. A Képviselő-testület a féléves be-
számolót hatźttozattal fogadja e|, az éves ktiltségvetés teljesítésről rendeletet alkot. A
Polgáľmesteń Hivatal a jogszabályokban foglaltak szeľinti tartalommal és határidőkĺe
teljesíti az źilamĺľlal szembeni beszámolási kĺitelezettségeit. A kĺiltségvetést és a vég-
rehajtásról sző|ő tájékoztatőt és beszámolókat fiiggetlen könywizsgá|ő e||enőrzi.

A költségv etési gazdálkodás követelménye:
Az eredeti ktiltségvetéshez a költségvetési szerv a kĺiltségvetési rendelet részétképező
e|őirźnyzat-felhasználási tervet készit, év közben likviditási tervet készit, melyek a kö-
telezettségvállalás és a likviditás megtaľtásanak a|apját jelentik. Ezek biztosítjfü a
Polgáľmesteľi Hivata| gazdźikodásanak az e|óirźnyzatok keľetei kcjzcitt tartźÉźLt, Az
e|őirźnyzatok felhaszná|ását, a kiadások teljesítését a Polgáľmesteri Hivata| szerveze-
tében |évo, az adott feladatot végrehajtő szervezeti egységek kezdeményezik.

4. A PoLGÁnmnsľERI HIVATAL SZERVE ZE'TI rnr,ÉpÍľÉsn

A Képviselő-testtilet meghatfuozta a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését. A Pol-
gáľmesteri Hivatal szervezeti egységei jogi személyiséggel nem rendelkeznek, az egysé-
ges Polgáľmesteri Hivatal munkaszervezetének részeit képezik.

A Polgármesteľi Hivatal szervezęti egységei:

1. Polgáľmesteri Kabinet

2. JegĺzőiKabinet
o Jogi Iroda
o Személytigyi Iroda
o Belső Ellátási Iroda
o Szervezési és Képviselői Iľoda
. Ügyviteli Iľoda

J.J.

3-Z-

3.5.

3.4.

4.1.

4.2.



3. Belső Ellenőrzési Iroda (ĺ'nálló iroda)

4. Váľosépítészeti Ügyo sztá|y

5. Gazdálkodásĺtiryosztály

6. Pénziiryi Üryosztály
o Költségvetési és PénzĹigyi Felügyeleti Iľoda
o Számviteli és Pénzügyi Iroda
. AdóĹigyi Iroda

7. Hatóságĺ Üryosztály
. Építésügyi Iroda
C Igazgatási Iroda
o Anyakĺinyvi Iľoda

HumánszolgáItatásĺ Ügyosztály
o CsaládtámogatásiIroda
. HumánkapcsolatiIroda

Ktizteľĺilet.felüryeletĺ tigyosztály

4.3. APolgáľmesteľi Hivatal szęrvezeti egységeinek engedélyezett|étszźtma:
engedélyezetĺ

|étszźlm
(fő)

J

If
J

57

2

6

tf
34

39

26

69

263

9.

Hivatalvezetők

Polgármesteľi Kabinet

Onkoľmán y zati főtanácsadók

Jegĺzői Kabinet

Belső Ellenőruési Iľoda

Váľosépítészetĺ tiryo sztáiy

Gazdálkodási Ügyosztály

Pénzügyi Ügyosztály

Ilatĺósági Ügyosztály

Humánszolgáltatási Ügyosztály

Közteľĺilet.felüryeleti Üryosztály

Mindässzesen:

4.4. A Polgáľmesteri Hivatal azon ügyköreit, amelyek során aszeÍvezeti egységek vezetői a
kĺiltségvetési szerv képviselőjeként jáľhatnak el, a kiadmrínyozásrő| és a képviseletről szóló
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jegyzői utasítások, illetve a szerzí5déskĺjtés rendjéről szóló polgármesteri-jegyzői együttes
utasítás tarta|mazzźtk. {Ávľ. 13.$ (1) bekezdés f) pont}

4.5. A Polgáľmesteri Hivatal telephelyei és az azokď<al kapcsolatos fęladatellátás:

a) 1082 Budapest, Baross u. 66-68. (hľsz. 352ll'lN1,352|IlN3)
feladatellátás: Humánszo|gźitatási Ügyosaály Családtámogatási Iroda ügyféIszo\gá|a-
tarrak ellrelyezése, valanrint a keľületi kiizfoglalkoztatássalkapcsolatos ügyfélszolgálat

b) 1082 Budapest, Német u. 25. (hrsz. 352l2l N24, 352t2l Nf5, 352lfl N26)
feladatellátás: Humánszo|gá|tatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda iratainak elhe-
|yezése

c) 1084 Budapest, Víg u. 35. fsú.. |2. és fszt./Il. (hľsz. 34921)
feladatellátás : Belső Ellátási Iroda raktározási feladatainak biaosítása

d) 1084 Budapest, Rfüóczitér 3. (hľsz. 34899lBl|)
feladatellátás : Váľo sép itészeti Ügyo sztály kezelé s e a|att źi|ő tervtaľ

e) l084 Budapest, Víg u. 32. (hĺsz. 3494410lN|, 3494410lN2, 3494410lN3,
34944101 N 4, 34944101 N 6)
feladatellátás: a Polgármesteri Hivatal minden szervezeti egysége iľatainak elhelyezé-
se

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

g) 1084 Budapest, József u. l5-|7. (hľsz. 352|8l0lN4)

1084 Budapest, Német v 17-|9. (hľsz. 352|7lllN|, 35217l|lN4' 35217lllNI6,
35217lIlN3,352|7l|lN21.) (közös hasznźiatí helyiség a Jőzsefvérosi Gazdálkodási
Kĺizpont Zrt.-ve|)
feladatellátás: Közteľület-felügyeleti Ügyosztźiy mukodésével kapcsolatos feladatai-
nak ellátása

5. A HIVATAL SZERVEZETIEGYSÉGEINEK TÍPUSAI, JOGÁLLÁSUK,
vEZETEsÜx. ĺ' ľĺŰronns RENDJE

5.1. A Polgáľmesteľi Hivatal szęrvezete ügyosztályokra, önálló irodákľa és ügyosztályi iľo-
dákra tagolódik azzal, hogy az ügyosztályokon, irodákon belül szakmai és irĺínyítási szem-
pontból önálló feladatellátást végzo referensek működhetnek.

5.2. A polgármester, alpolgármesterek, jegyzłS és a|jegyzők jogszabályban meghatározott kii-
lonleges státuszáratekintettel speciális jogállású ügyosztályok: Jegyzői Kabinet és Polgármes-
teri Kabinet. onálló iroda a Belső Ellenőrzési lroda.

A Hivatalban a jegyző feltigyelete aIá tartoző ügyfélkapcsolati vezető és belső ađatvédelmi
felelős műkĺ'dik. Az Ĺigyfélkapcsolati vezetót és a belső adatvédelmi felelőst a jegyző nevęzi



ki vagy bízzameg.

5.3. A szewezeti egységek jogźilása

a) tieyosztályok:
Cé|ja a több ĺisszefiiggő terĺilet egységes kezelése, tevékenységének clsszehangolása, az adot|
szakágazathoztartoző több irodát ĺisszefogó szervezeti egység, melynek éIén az ügyosztály-
vezető á||. Az ügyosztályvezető irźnyítja, szervezi és ellenotzi az ügyosztály mlnkáját, az
tigyosztályvezetőnek koordinációs tevékenysége és felügyeleti jogköre van a szewezeti|eg
hozzátartoző irodák tekintetében. Egy iigyosztálynak egy iigyosztályvezetoje lehet.

b) iigyosztályi irodfü:
Az igyosztályi irodfü esetében az írodźil< vezętói a vezetőijogosítvanyukat az ügyosztźůyve-
zeto áIta| meghatározott keľetek kĺizött önállóan gyakoroljak. Egy iľodĺának egy irodavezetoje
lehet.

c) tinálló irodfü:
Iegyzoi irźnyítás a|att á|Iő, az koda vezetője á|ta| vezetett szervezeti egység. Egy irodrĺnak
egy irodav ezetője lehet.

5.4. A vezetői kinevezések

A Kttv. 236. s (5) bekezdés c) pontja alapján fővaľosi keľĹileti ĺĺnkormĺínyzatnźi a jegyz(5i,
a|jegyzőt kinevezésen túlmenően osztályvezetői és fbosztályvezető-he|yettesi szintnek megfe-
|e|ő vezetói kinevezésen túl további vezetői kinevezés is adható. A Kttv. 129. $ (1) bekezdése
szeľint akońiszllliselő - külön tĺĺrvényben íľtakon túlmenően - osztályvezetői, f(5osztźiyveze-
tő-helyettesi, fü osztál yv ezetoi munkakĺjr betöltésére i s kinevezhető.
Fentiek fi gyelembevéte l ével az elfo gado tt szerv ezés i struktúľa a|apj áĺ:
- az tigyosztályvezetői és a kabinetvezetői kinevezés fóosztályvezetői szinťll besoľolásnak

felel meg, éshatźrozatlan időre sző| aKttv. |29. $ alapján;
- az fuodavezetői, az igyosztźiyvezető-helyettesi és a kabinetvezető-helyettesi kinevezés

főosztályvezető-he|yettesi szinttĺ vezetói besorolásnak felel meg, és hatźrozatlan idore
sző| aKttv. I29. $ alapján.

5.5. A Hivatalban minőségirányítási ľendszer mfüöđik, amelynek célja, hogy biaosítsa a dol-
gozői vélemények autonómiáját, elősegítse a hivatali szervezeti egységek dolgozóinak
együttgondolkodását, támogassa és cĺsztönözze aHivata|on belüli dolgozói kommunikációt. A
minőségirĺĺnyítási ľendszer mfüödését a Minőségirrĺnyítási Tanács binosítja, a minőségiŔnyi-
tźsivezető vezetésével. A ľészletes feladatel|átást a Minőségirányítási Kézikönyv taľtalmazza.

6. A PoLGÁnľĺnsľnRI HIVATAL IRÁI\IYÍľÁsa., VEZETESE

6.l. Polgáľmesteľ

A Képviselő-testület dĺjntéseinek megfelelően és saját hatáskörében irĺínyítja a Polgármesteri
Hivatalt. Az önkormányzati ügyekben meghatározza a munka szervezése, a döntések előké-
szítése és végrehajtása teľiiletén a jegyzojavaslatait figyelembe véve a Polgármesteń Hivatal
fe|adatait. onkormanyzatí, á|Larnigazgatási feladatait, hatásköľeit a Polgáľmesteri Hivata|koz-
remtíkĺjdéséve| |átja e|. Ezen felül a Polgáľmesteri Hivatal iranyításával kapcsolatos további
jogkĺirei:
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. gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző és az tjnkormányzati főtanácsadók tekintetében,
o ľendszeresen taľt vezetoi megbeszéléseket az önkormányzati mÍiködéshez kapcsolódó

időszenĺ feladatok meghatiíľozására, valamint a dtjntések végrehajtásźnak szétlrlonkéľése
céljából,

o szükség szeľint, de legalább évi kettő alkalommal appaľátusi értekezletet tart, melyen a
jegyzőve| közĺisen éľtékeli a Polgármesteri Hivatal tevékenységét és meghatarozza az
elkövetkezendő időszak feladatait.

6.2. AlpoIgármesterek

Az a|polgźtrmestereket a Képviselő-testület a polgĺĺľmester helyettesítésére, munkájanak segí-
té sére a po l gárme steľ j avaslat źlr a v áLasztja meg.

Azalpo|gármesterekkĺizöttifeladatmegosztás:
A polgármesteľ helyettesítése és munkájanak segítése keretében polgáľmesteľi intézkedés
a|apjźn egyes feladat- és hatásköľeit a polgármester az alpolgármesterek útján látja el.

Az alpolgźlrmesterek feladataikat a polgáľmester irányításával látj ak el.

6.3. Jegyző

A jegyzo vezeti a Polgármesteľi Hivatalt, gondoskodik az önkormźnyzat mtĺkĺjdésével
kapcsolatos feladatok ellátásaľól, a hatáskörébe utalt ügyek intézésérol' hatáskĺĺrébe tartoző
ügyekben szabźt|yozza a kiadmźnyozás rendjét, meghatźrozza a Po|gáľmesteľi Hivatal
szervezeti egységeinek feladatait. Kialakítja és működteti a belső kontrollrendszert, valamint
biztosítja annak folyamatos fejlesztését és értékelését, amelyet évenként nyi|atkozatbanrögzít.

6.4. ALjegyzők

A polgáľmester - a jegyző javas|atźra - a jegyző helyettesítéséľe és meghatźrozott feladatok
e|Iátásáraaljegyzőketnevezki, akik segítik ajegyzó feladatainak e||źtásźt., részletes feladatai-
kat a munkaköri leíľásvk tarta|mazza.

7. A SZERVE ZE'TT EGYSEGEK VEZETÓTNEK,
VALAMINT A MI]NKAVÁLLALóK FELADATAINAK

Ár,ľ.łr.Áľos MEGHATÁRoZÁsA

7 .1 . A szerv ezeti egységek v ezetoire vonatkozó általános szabályok

A Polgáľmesteri Hivata| szewezęti egységeinek vezetői kĺjtelesek szakmailag magas szinten,
a vonatkoző jogszabályokat ismeľve és azoknak megfelelően eljámi. Minden vezető köteles a
vezetése a|att źl||ő szewezeti egységet éńntő jogszabályváItozásokat kĺivetni, a feladat- és
hatásköri listát aktualizźůni, valamint a helyettesítésről olyan módon gondoskodni, hogy a
szervezeti egység ne maradjonvezető nélkül. A szervezeti egységek vezetoi kötelesek a fela-
dat- és hatásköľöket munkavállalók szerinti bontásban a szervezeti egység iigyrendjében rög-
ziteni, valamint a Hivatal egésze száłnára elérhetővé tenni. A szewezeti egységek vezetői
ktitelesek gondoskodni a szervezeti egységkezelésében lévő közérdekű adatokkal kapcsolatos
kérelmek kezeléséről és teljesítéséről.

7 .2. |J gy o sztá|yv ezető' kabinetvezető
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Azigyosztá|yhoztartoző szervezeti egységek szakmai koordinálásara a jegyző ugyosztá|yve-
zetotnevez ki, aki e minőségébeĺvégzett tevékenységéért felelősséggel tartozik a Polgĺĺľmes-
teri Hivatal vezetojének és a polgáľmesternek. Az ugyosztá|yvezető és az ügyosztá|yi irodĺák
vezętoi egymással alá-fiiléľendeltségi viszonyban állnak és kcitelesek egyĹittműködni a felada-
tok ellátásában. Az ügyosztályvezető koteles az tigyosztźůy ügyľendjében részletesen megha-
tározni az ügyoszÍályi irodavez,et(ik feladat- és hatáskĺlrét.

Azigyosńźiyvezetőirźnyítjaazúgyosńálymunkáját,amelyneksorán:

- gondoskodik az igyosztźiyon beliili munka megszervezésérőI, e||enorzi a fęladatok
végľehajtását;

- biaosítja a kiadott feladatok hataridőre töľténő szakszerű és törvényes végĺehajtását;
- biztosítjaajegyzőihatásköľĺik gyakorlását azźi|amigazgatási hatósági ügyek intézése

kĺirében;
- bizosítj a az ét\ta\a vezetett szewezeti egységnél a folyamatba építeÍt, előzetes, utóla-

gos és vezetőí ellenőrzés mfüodését;
- figyelemmel kíséri azigyosztźiy feladate|Iátásźlhozkapcsolódó jogszabályokvá|tozá-

sait, irányítj a azok értelmezését, a|ka|mazásźt;
- kezdeményezi az önkormźnyzati ľendeletek módosítását, tĺĺľsadalmi és központi jogi

koľnyezetvá|tozásavagyfelhata|mazásaesetén;
- rendszeresen beszámol az áIta|avezetett szewezetí egység tevékenységéró| a jegyző-

nek, igény esetén a polgáľmestemek;
- az ügyosaályhoztartoző szeryezeti egység dolgozói részére szĹikség szerint taľt mun-

kamegbeszélést vagy egyéni e|igazítást;
- segíti és figyelemmel kíséri a szervezeti egység dolgozói szakmai tudásának fejlődé-

sét;
- gondoskodik az igyosztá|y đo|gozói munkakĺĺri leírásainak elkészítéséľől és kaľban-

tartásźlrő|;
- ę|Ienótzí az igyosztźlyhoz tartoző vezetők és szewezeti egységek munkáját. Az ito-

davezetők tekintetében gyakorolj a a jegyző á|tal biztosított egyéb munkáltatói jogo-
kat, véleményezi az irodavezetők munkáltatói j ogkĺirben tett javaslatait;

- előkészíti a belső szabá|yzatokat, azok módosításait, illetve koordinálja az á|ta|a

iľányított szervezeti egységek belső szabá|yzatainak elkészítését, módosítását;
- kooľdináIja az źita|a irányított szervęzeti egységek fe|adat-jegyzékének (a hatályos

jogi szabályozást is felttintetó) e|készitését, folyamatos aktualizá|ásźú;
- a testtileti munka hatékonysága érdekében együttmfüĺidik a bizottsági elnö,ktjkkel,

résztvesz a Képviselő-testiilet ülésén a feladatkörébetartozó napiľendi pont tźrgyalrá-

sakor, valamint az illetékes bizottságok tilésein;
- elkészíti a polgĺíľmester, alpolgiírmesteľek, bizottsági elnök, és a jegyző nevében a

Képvi selő -testĹileti határ ozatok végrehaj tás ár ő| szőIő jelentéseket;

- szükség szerint együttműkĺjdik a társ szeľvezeti egységek vezetőivel a fęladatkörfüet
érintő kérdésekben;

- kozteműködik az önkoľmányzati intézmények iranyításával kapcsolatos dĺjntések, in-
tézkedések előkészítésében, a hatáĺozatok végrehajtásának megszervezésében, elle-
nőrzésében, gazdasági tĺĺľsaságok esetén a tuIajdonosi joggyakorlással kapcsolatos
döntések és intézkedések előkészítésében, döntések végľehajtásának megszervezésé-
ben' ellenőrzésében;

- az álta|a a|áírtvagy szignźlltiratért szakmai, munkajogi és btintetőjogi felelősséget
vá||a|;

- köteles gondoskodni arľól, hogy távollétében a helyettesítés folyamatosan fennálljon;
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- folyamatos elemző munkát végez, melynek a|apján vtlltońatást kezdemérryez az ĺjgy-
osztályt éľintő feladatok vonatkozás ábaĺ a hatékonyabb, eredményesebb' gazdaságo-
sabb, racionálisabb feladatellátás érdekében;

- jogszabályfigyeléssel kapcsolatos feladatok koordináIása;
- biztosítja a szakmai feladatkörébe tartozó tevékenységéből eredő kĺĺvetelésállomany

kezelését: a követelések nyilvantarlźsźú, a behajtásra töľténő intézkedések megtételét,
éwégi minősítését (behajthatatlan, vitatott, stb.), a számvitęli nyilvántaľtás céljából a
Pénzügyi Ügyosztály részéľe Ĺtjľtérlĺ3 bizollylat átaclást, adaĹszolgáltatásl'.

7 .3 . Az ügyo sztályv ezető he|y ettesítése

Azirodálľa| nem rendelkező iigyosztéiyonazugyosztźt|yvezető helyettesítésére ügyosztá|yve-
zető-helyettes nevezhető ki. Az irodával rendelkező ügyosztályok esetében az igyosńályve-
zetőt az á|tala kijelölt irodavezető helyettesíti. Az tigyosztźůyvezető helyettese az ugyosztá|y-
vezető által meghatźtrozott keretek k<jzött látja e| az igyosztźiyvezeto helyettesítését.

7.4. oĺźi|ő kodavezető

A jegyzo munkáját közvetlenül segítő önálló szetvęzeti egység vezetője. Az irođźk műkĺidé-
sének szervezését, vezetését az irodźk.}roz taĺtoző irodavezetők látjak el. Tevékenységfüet a
jegyző, aljegyzők kooľdináljfü. Az tigyosztályvezetók és az önálló irodavezetők egymással
mellérendeltségi viszonyban állnak, és kötelesek egyiittműködni a feladatok ellátásában. Egy
iľodanak egy iľodavezetője lehet.

Az ilná|Iő bodavezeto irźnyitja az iroda munkáját, amelynek soľĺĺn:

- figyelemmel kíséľi a kĺizponti és helyi jogalkotást,
- kezđeményezi a helyi jogszabályok módosítását, tiíľsadalmi és központi jogi kĺiľnyezet

v źůto zźsa vagy felhat a|mazása esetén,
- biztosítja a jegyzői hatáskörök gyakorlását az źů|arńgazgatási hatósági ügyek intézése

kcirében,
- közľemfüödik az önkoľmĺányzati intézmények irényitźsźtva| kapcsolatos dcintések,

intézkedések előkészítésében, a hatźlrozatok végrehajtásĺĺnak megszervezésében'
ellenőrzésében, gazdasági táľsaságok esetén a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos
döntések és intézkedések előkészitésében, dĺintések végľehajtásának megszeľvezésében,
ellenőrzésében,

- elkészíti a polgármesteľ, alpolgáľmesteľek, bizottságí elnĺik, és a jegyző nevében a
képviselő-testületi határozatok végrehajtás áről- szőIő jelentéseket,

- előkészíti a belső szabá|yzatokat, azok szĹikség szerinti módosítási javaslatait a
polgrĺľmest er éslv agy a jegyzł\ l aljegyzők intézkedésére,

- részt vesz a Képviselő-testiilet tilésén, a feladatkörébe tartozó napirend tétrgya|ásakor a
bizottsági üléseken,

- rendszeľesen beszámol az źita|avezetętĹszervezeti egység tevékenységéľől a jegyzonek,
igény esetén közvetlenül a polgármesteľnek, segíti a tanácsnok(ok) munkáját,

- gonđoskodik a feladat-jegyzéknek (a hatályos jogi szabá|yozást is feltiintető)
elkészítéséľől, folyamatos aktualizá|ásárő|,

- biztosítja az źlta|a vezetętt szervęzetí egységnél a folyamatba épített, e|ózetes, utólagos
és vezetői ellenőrzés mfüödését,

- azźitalaa|ź.í.rtvagy szignźl\tiratért szakmai, munkajogi és btintetőjogi felelősségetvá|-
lal,

- k<jteles gondoskodni arľól, hogy távollétében a helyettesítés folyamatosan fennálljon,
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- folyamatos elemző munkát végez, melynek alapjźn vźitoztatást kezdeményez az fuodát
érintő feladatok vonatkozásában a hatékonyabb, eredményesebb, gazdaságosabb, ľacio-
nálisabb feladatellatás érdekében'

- jogszabályfigyelésselkapcsolatosfeladatokellátása,
- biztosítja a szakmai feladatkörébe tartoző tevékenységéből eredő kĺjvetelésállomany

kezelését: a kĺjvetelések nyilvĺántartását, a behajtásra történő intézkedések megtételét,
éwégi minősítését (behajthatatlan' vitatott, stb.), a számviteli nyilvantaľtás céljából a
Pénzügyi IJgyosztá|y részére töľténő bizonylat éttadást, adatszolgá|tatást.

7.5. Ügyos ztá|yi irodavezető és tigyosztályvezető-helyettes

Az igyosztályi irodavezető fe|adata a szervezeti egység vezetése, amely soľán az ugyosztá|y-
vezeto szakmai koordinációs szerepet tĺjlt be. Az ugyosztáIyvezetők és az irođavezetők egy-
mással alá-fiilérendeltségi, az ugyosztá|yhoz tartoző kodavezetők egymással melléľendeltségi
viszonyban állnak és kötelesek egymással egyĹittműködni a feladatok ellátásában.

a) Az iJ;gy osztályi irodav ęzęto á|talźno s feladatai :

1. figyelemmel kíséri akĺizponti és helyi jogalkotást;
2. kezdeményezi az önkormányzati ręnde|etek módosítását, taľsadalmi és központi

j o gi köľnyezet v á|tozása vagy felhat a|mazása e setén ;
3. biaosítja a jegyzoi hatasköľĺjk gyakorlását az źilaĺnigazgatási hatósági Ĺigyek

intézése körében;
4. közľemfüödik az ĺinkoľmányzati intézmények fuźnyítź.séxal kapcsolatos dĺintések,

intézkedések előkészítésében, a hatźrozatok végrehajtásanak megszeÍvezésében,
ellenőrzésében, gazďasági tarsaságok esetén a tulajdonosi joggyakorlással
kapcsolatos döntések és intézkedések előkészítésében, döntések végľehajtásĺínak
megszerve zésében, ellenőrzésében;

5. elkészíti a polgármester, alpolgármesterek, bizottsźryi elnök és a jegyző nevében a
képviselő-testiileti hatźnozatok végľehaj tás árőI sző|ő j elentéseket;

6. az ugyosztályvezetó kooľdinálása mellett előkészíti a belső szabźiyzatokat, azok
sztikség szerinti módosítási javaslatait a polgĺĺrmesteľ és/vagy a jegyzőla|jegyzők
intézkedésére;

7. tészt vesz a feladatk<irébe tartozó napiľend taľgyalásakor a Képviselő-testület,
bizottságok ülésén, a helyi nemzetiségi önkormlínyzatok ülésein;

8. rendszeľesen besziímol az źtLta|a vezetett szervezeti egység tevékenységérő| az
ügyosztályvezetőnek;

9. az ugyosztźĺ|yvezetó koordinálása mellett gondoskodik a fe|adat-jegyzék (a
hatályos jogi szabá|yozźstls feltiintető) elkészítéséről, folyamatos akťualizálásráľól;

10. gondoskodik az źt|tala vezetett szervezeti egységnél a munkafolyamatokba
beépített ellenőrzés múkcĺdéséľől ;

||. az tůtaIa aláirtvagy szígná|t iratért szakmai, munkajogi és btintetőjogi felelősséget
vállal;

|2. folyamatos e|emző munkát végez, melynek alapjĺán vźiÍoztatástkezdeményezaz
irodát érintő feladatok vonatkozásában a hatékonyabb, eredményesebb, gazdasá-
gosabb, racionáli sabb feladatellátás érdekében;

13. ľendszeresen tźtjékorutja az ügyosztźl|yvezetót az iroda á|ta| e||źltott feladatok
végrehajtásźnak á|Iásaról, soron kívül tájékoztatja az igyosztźůyvezetot az iroda
munkavégzése során felmerĹilő - tigyosztályvezetőibeavatkozást, segítséget igény-
1ő _ problémaľő|;

| 4. jogszabá|yfi gyeléssel kapcsolatos feladatok ellátása.
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b) Az tigyosztályvezető-helyettes általános feladatai :

Az ugyosztźůyvezetó-helyettes az ugyosztźiyvezető általĺános vagy szakmai helyettese.
Ügyosztályvezető-helyettes az ügyosztályv ezetóre vonatkozó normák a|apjźn, u igy-
osztáIyvezetőközvetlenalĺíľendeltségében|átjaelfeladatait.
Feladatköľe az ügyos ztá|yv ezető távollétében megegye zik az ügyosztályvezető fe|a-
datkörével, amelyet távollétében önállóan, egyébként az igyosztá|yvezetó által meg-
határozott munkamegosztás szerint lát el.
Felađatait egyebekben az igyosztályi irodavezető a) pont szerinti feladatoknak megfe-
lelően azugyreĺdben rögzítettek szerint látja el.

7 .6. Az iľodavezető helyettesítése

Az oná,||ő/nem ĺjnálló irodavezető helyettesítésére az irodavezető által megbízott szemé|y
jogosult. Az egyes helyettesítési feladatok ellátása mellett kĺĺteles az igyintézői feladatait is
teljeskönĺen ellátni.

7. 7. onkoľm źny zati főtanácsadó

Speciális kozszo|gá|ati jogviszonyban á1ló foglalkońatott. Ellátja a képviselő-testiilet és bi-
zottságai döntésének előkészítéséhez, i|Ietve a polgiĺľmester tevékenységéhez közvetlenül
kapcsolódó feladatokat. Jelen Szabźůyzat eltérő rendelkezése hiányábaÍI az ĺinkoľmányzati
főtanácsadőta ezen szabáIyozat vezetőnek nem minősüIő köztisztviselőkľe vonatkozó rendel-
kezéseit kęll alkalmazni, azza|, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója a polgáľmesteľ.

7.8. Referens

Stratégiai szempontból kiemelt folyamatéľt vagy átfogó ĺinkormanyzatilhivatali szintti tevé-
kenység, szakteľĹilet e||źltásźÉrt felelős éľdemi igyintézo, aki feladatk<iľét a hivatali szer\Ieze-
ten belüli elhelyezkedéstől ftiggetlentil önállóan, jegyzoi, a|jegyzi5i vagy jegyzói-
polgiĺrmesteľi vezetésse|Iátja el. A refeľens vezetésévelkapcsolatos k<ĺzvetleĺvezetói felada-
tok a szervezeti tagoződás szerinti felettes iigyosztály vezetójére átnlhźahatőak. A ľeferensi
munkakörben ellátandó folyamatok, tevékenységek, szakteľiiletek köréről a jegyzł| a polgaľ-
mesterľel egyetéľtésben jogosult dönteni.

7.9.Ügyintéző

A Polgáľmesteľi Hivatal érdemi ügyintézéstvégzo kĺjaiszwiselői. Feladatai:
a.) a munkaköri leírásban ľészéľe megá||apított, illetve ügyosztályvezetője, irodavezetiĺje źl-

tal kiadott feladatoknak a hataridők figyelembevételével tĺiľténő végzése,
b.) u źtl|alrigazgatási, hatósági ügyek éľđemi dĺjntésľe való előkészítésę fe|hata|mazás ese-

tén kiadmĺĺnyozása,
c.) felelős a saját tevékenységééľt és munkateľületén a törvényességbetartásáért.

7. 1 0. Szolg á|atiráĺyítő

Speciális, rendészeti feladatokat e||źtő közszolgálatijogviszonyban á1ló ügyintéz(5. Aszo|gá-
latirĺínyító az ugyosztá|yvezető és az iigyosztáIyvezetó-helyettesek alárendeltségében látja e|

feladatait, közvetlenüIirányítjaa köaerĹilet-feliigyelők napi szo|gá|atát.

7 . 1 I . Kozteľület-feltigyelő
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Speciális, rendészeti feladatokat ellátó kozszolgá|ati jogviszonyban álló Ĺigyintézo. Fe|adatait
az ugyosztźiyvezetó szakmai fęladatellátására vonatkoző jogszabályok alapjźln hivatalos sze-
mélyként az e|igazításon meghatźnozottak szerint látja eI.

7.72. Segéďfelügyelő

A hivatalos személy támogatójaként segíti a közteľĹilet-feliigyelő munkáját. A segédfelügyelő
önálló intézkedési jogosultsággal nem rendelkezik' munkáját kizarő|ag a közterĹilt-feliigyelő
jelenlétében és utasítása szerint végezheti.

7. 1 3 . Ügyintézői besorolású titkrím ĺ3 l titkát

A szervezeti egységeknél sztikséges leíľói és egyéb adminisztratív feladatokat ellátó ügyinté-
ző vagy ügykezelő besoľolású munkavállaló. Ügyintézői besorolas esetén a dolgozó érdemi
ügyintézést is folytat.

7.l4.tJgykezeIil

Gondoskodik az adminiszhációs, ügyiratkezelési feladatok ellátĺĺsáró|' az iratok áwételéről,
iktatásáról, sokszorosításaról, továbbítísáról. Ellátja azokat a feladatokat, amelyekke| avęze-
tőjemegbízza.

7.15. Munkavá,||alő

Belső munkamegosztás szeńnt e||átja azokat a ťlzikai feladatokat, amelyekkel vezetője meg-
bízza. A munkaköľi leírásban szereplő és egyéb megbizás szeľinti feladatokat határidőľe telje-
síti. A Munka Torvénykönyve hatálya a|á tartozó munkavállaló.

7 .l 6. Kozfoglalkoztatott

A közfoglalkoztatásró| sző|ő törvény hatá|ya a|á tartoző, hatźrozotíidőre foglalkoztatott ter-
mészetes személy, aki ellátja a munkaköri leíľásában foglalt feladatokat, amelyek e||átásáľa
törvény nem íľ elő kĺizszolgálati jogviszonyt.

8. A PoLGÁmĺesľERI HIVATAL ÁLT.ł.r,Áľos FELADAT. És ľlł.ľÁSKoRE

8.1. A Képviselő-testĺilet mfütidésével kapcsolatban a Polgáľrnesteľi Hivatal
- előkészíti a helyi ľendelet tervezeteket, a fe|adat- és hatáskörébe tartoző e|óterjesztéseket,

a Képviselő-testiilet hatáskĺĺľébe tartoző váLasztást, kinevezést, megbizást,
- összegyĹíjti és nyilvĺíntartja az ĺinkormányzatot érintő közéľdekű bejelentéseket, javaslato-

kat, panaszokat, valamint a Képviselő-testĹilet rendeleteit,hatźtrozatait és elkészíti a|ejért
hataridej ű határ ozatok végrehaj tás ár őI szőIő j elentést,

- biztosítja a képviselő-testületi ülések technikai és ügyviteli feltételeit, végrehajtja a KépvĹ
selő-testület dĺintéseit.

8.2. A bizottsáeok mfüödésével kapcsolatban a PolgiĺrÍnesteri Hivatal
- e|ókésziti abizoÍtságok üléseintttrgya|arldó előterjesztéseket, abizottságok feladat- és

hatáskĺĺréb e tartoző dĺjntéseket,
- k<izremiĺködik abizottsĘok képviselő-testĺileti előteľjesztéseinek előkészítésében,
- e|Iátjaa bizoĹtságok Ĺigyviteli feladatait,
- végrehajtja abizottsági dĺintéseket.
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8. 3' A nemzetiségi cjnkoľmányzatokkal kapcsolatban
A nemzetiségi önkoľmtnyzat költségvetési tervezési, gazdá|kodási, ellenőrzési, finanszítozá-
si, adatszolgáltatási és beszámolási feladatainak ellátásáról _ a ÍLemzetiségi önkormźnyzat
elnökének közreműködésével - a vonatkoző jogszabályokban, valamint a releváns helyi sza-
bályozásokban, és utasításokban, valamint a mindenkor hatályos együttműködési megállapo-
dásban foglaltak szeľint a Polgármesteľi Hivatal gondoskodik.

8.4. Az ĺinkoľmányzati intézményekkel kapcsolatban
Az önkoľmányzatí intézményekkel elsősorban a szakmai tęriiletnek megfelelő Ĺigyosztályok,
irodak taľtanak rendszeres kapcsolatot. Az önkormtnyzati fenntaľtói feladatok végrehajtása
érdekében általános törvényességi, szakmai és pénzügyi, kciltségvetési-gazdálkodási feliigye-
letet lát el, ezekkel kapcsolatosan vizsgálatokat végezhet. A feladat részétképezi a rendszeres
infoľmációaľamlás biaosítása és az intézményekben folyó szakmai munka segítése. A felü-
gyelet és kapcsolattaľtás foľmái: e||enórzés, témavizsgáIat, értékelés, koordináció, konzultá-
ció, munka értekez|et, továbbképzés.

8.5. Az ĺĺnkoľmányzati képviselők tevékenységével kapcsolatban a Polgĺĺľmesteri Hivatal
- a jegyzőn keresztül segíti a képviselők munkáját, jogaik gyakorlását,
- soron kívĹil megvizsga|ja a képviselők javaslatait, bejelentéseit, s arra legkésőbb 15 napon

belĹil válasń, ad,
- a képviselők részére a képviselő-testületi ülések e|ótt a Képviselő-testület és Szervei

SZMSZ-ben meghatlározottak szeľint biztosítja az írásos anyagok eljuttatasát,
- közremfüödik aképviselők felvilágosítás.kéľésénekteljesítésében.

8.6. A polgármester államigazgatási feladat- és hatásköľével kapcsolatban a Polgaľmesteri
Hivatal
- közremtiködik a polgáľmester államigazgatási feladat és hatáskörének ellátásában,
- közremfüödik honvédelmi, polgaľi védelmi, katasztrőfa elharítási iigyekben a polgármes-

ter államig azgatásí feladatainak helyi végrehajtlísában.

8.7. A jegyző felađat- és hatáskĺlrével kapcsolatban a Poleáľmesteri Hivatal
- közremfüödik az önkormányzat mfü<jdésével ĺisszeftiggő feladatok ellátásában,
- kĺĺzremfüĺidik a jegyző źilamigazgatási feladat- és hatásköľének ellátasában,
- gyakorolja a jegyző źLIta| átruhazott jogkörben a törvény vagy kormányľendelet a|apjtn a

j e gy zór e ruhtzott el ső fokú ható s ági j o gkĺ!ľöket.

8.8. Az ĺinkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági tarsaságokkal kapcsolatban a
Polgármesteri Hivatal
- ľendszeľes kapcsolatot taľt aszak'rnai teľiiletnek megfelelő ügyosztályok, iľodák ,tftján,

- az ĺinkormányzati fontĺsok felhasznźiásáva| ĺisszefüggésben szakmai és pénzügyi' költ-
ségvetési-gazđá|kođási felügyeletet|át e|, ezekkel kapcsolatosan vizsgálatokat végezhet,

- biztosítja a rendszeres informaciőáraĺrůást, a feliigyelet és kapcsolattartás körében pedig
az adatszo|gtitatást, konzultációt, kooľdinációt, éľtékelést, beszĺĺmolást/beszámoltatást és

e1lenőrzést'
- szakmailag felügye|i az alapitő okiratok vá|tozásaival összefüggő feladatokat.

9. A HIVATALI FELADAT- Es HATÁSKOR
MEGHATÁnozÁs SZABÁLYAI
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A hivatali dolgozók feladataikat a jelen SZMSZ-ben) a szetvezeti egységek ügyrendjeiben, a
munkaköri leírásban és az éves teljesítmény kĺivetelményeket megalapoző célokban foglaltak
szerint, valamint a vonatkozó normák betaľtásáva|végzik, melyek:

a) jogszabáIy,
b) ĺlnkoľmányz ati hatátozat,
c) belső szabá|yzatok,
d) utasítás,
e) irrtézkedés,

Đ az a)-e) pontban megltatározott normák végľehajtását segítő irlínymutatás, kĺirlevél (tá-
j ékoztatő), emLékeńetó,

g) minőségiranyítási eljárások.

A belső normák megalkotásara vonatkozó részletes szabályokat a noľmaalkotás rendje tartal-
mazza.
A munkaköľi leírás a kinevezési okmány melléklete. A munkaköri leíľások naprakész állapo-
táért a szerv ezeti e gy sé gek v ezetői felelő s ek.

10. A POLGÁRMESTERI HIVATAL Áĺ,ľ,ł.r, ELLÁToTT
LEGFoNToSABB Ücvronor És tjcyľÍpusor

A Polgáľmesteri Hivata| az a|ábbi Íőbb tigyk<irĺikben és iigytípusokban jríľ el a felelősségvál-
lalással összeftiggő csoportosítasban:

10.1. Kiemelt vagy jelentős felelősséevállalással iaľó ügytípusok

a) A költségvetés elkészítése és módosítása
b) Kötelezettségvállalás, utalványo zás e|őkészítése, felügyelete
c) Képviselő-testĹileti, bizottsági előteľjesztések szakmai és törvényességi kontrollja
d) Peres és nempeľes jogi képviselet
e) A 25.000.000.-Ft-ot meghalađó éľtékű vagyontigyletekkel/péĺungyi tranzakciókkal kapcso-
lato s előké szítő v agy ellenótző munka
f) Stľatégiai jellegtĺ projektek ügyintézése
g) A Polgáľmesteri Hivata|' az önkoľmányzatí intézményľendszer, illetve az egyes źĺgazatok
egészétérintő ügyek (pi, átszervezés, belső szabźtlyzatok, stb.) előkészítése és lebonyolítása
h) Ktizbeszerzéssel kapcsolatos ügyintézés
i) Jogtanácsosi ellenjegyzés (pl. adásvéteIiszerződés,jelzálogszerződés stb.)
j) Az egész keľület varosképét vagy várostizemeltetését érintő projektek ügyintézése
k) A döntéshozók vagy tisztségviselők számáravégzettközvetlen, szewezetenbeltili szakľnai
előkészítő munka

1 0.2. Általanos hivatali tigytípusok

a) A Ket. hatáIyaa|átartoző eljarások
b) Brĺrmely más, tĺirvényben meghatározott eljĺĺľáshoz és határidőhĺiz kötött tigyintézés (pl.
adóügyek, közéľdekű ađatszo|gá|tatás, stb.)
c) A 25.000'000.-Ft-ot meg nem haladó éľtékű vagyonügyletekkel/pénzugyi tranzakciőId<a|

kapcsolatos előkészítő vagy ellenőrző munka
d) A személyugyi kéľdésekkel ĺisszefüggő általrĺnos ügyintézés
e) A kĺizbeszeruési éľtéket el nem érő, vagy a kozbęszeľzésekľől szóló tĺjľvény hatá|ya aIá
nem tarto ző b eszer zések ügyintézé se
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f) Műszaki jellegű feladatk<irök ellátása
g) Az egész Polgármesteń Hivatal tekintetében végzett adminisztratív vagy iigykezeléssel
összefiiggő ügyintézés
h) A ktilĺjn töľvények a|apjáĺvégzett feladatok intézése

10.3. Adminisztratív. ügvkezelésselö'sszefiiggő vagy fizikai munkávaljáró ügytípusok

a) Kizźrő|ag az ađott szervezeti egység feladatkörébe tartoző adminisztratív, ugykezelői mun-
kavégzés
b) A Polgáľmesteri Hivatal épületén belüli túlnyomóan fizikai munkavégzés

11. A 9ZF.F{VEZETI EGYsncľr BELso SZABÁLYozÁsÁľa.K RE,NDJE

A szervezeti egységek a hataskĺirfüet azirźnyadőjogszabályok jegyzékét tafia|maző - a jegyzł|
áIta| jővahagyott - szervezsti egység ügyľendje szeńnt gyakoroljĺák. Aszervezeti egység vezetó-
je saját szeruezeti egysége munkájanak részletszabá|yozźsátaszewezeti egység ügyrendjében
rogzíti.

12. APOLGÁRMESTERI HIVATAL rÜlsŐ KAPCSOLATAI, A
KAPCSoLATTARTÁS RENDJE

12.1. A képviselet rendje

Képviseletre, kiilső kapcsolattaľtásra fe|aďatköľében a polgáľmesteľ (alpolgármesteľek), illet-
ve a jegyzőjogosult. Ezen jogukat esetenként vagy azugyekmeghatźrozott kĺire tekintetében
átnhazhatják.

A Polgrĺľmesteri Hivatalt a jegyző helyetteseként eljźrva az á|ta|a megllatfuozott soľľendben az
a|jegyzők, egyiittes üívollétiik esetén ajegyző által megbízottkoztistviselő képviseli. A megbĹ
zott képviseleti jogosu|tságát íľásbeli meghatalmazźs szennt |źija e|. A jogtanácsosok a jogi
képviselet soľán a jogtanácsosi igazolvanyukban foglaltak szerint képviselik Budapest Főviĺros
VIII. keľület Józsefułírosi onkormlányzatot, éslvagy annak PolgármestenHivata|źú'.

12.2. A kiilső kapcsolattaľtĺĺs rendje

A Polgármesteri Hivatal dolgozóit az á|Latlpolgárokkal, az onkormźnyzati és mĺís külső szer-
vekkel, intézményekkel és gazdasági tarsaságokkal való kapcsolattaľtásban a kulĺľált, haté-
kony, gyoľs tigyintézésre való törekvés, vďamint a segítő szandék kell, hogy je||emezze.

A hivatali dolgozók kĹilső kapcsolattaľtasanak körét és rendjét - ideéľtve a Képviselő-testiilettel,
abizottságokkal való kapcsolattaľtast is - a jegyzó źllapitjameg és azigyosztá|yliroda ügyrend-

j éb en, i l l etve a munkakĺiń leírásokb an szabá|y ozza.
A szervezeti egységek vezetoi, valamint feladatk<irtikben eljáľva a dolgozók a feladatköriikben
eljarva ktĺzvetlen kapcsolatban állhatnak az ĺinkormányzatntézményeivel, gazdasźąi tiáľsasága-

ival. Ennek során jogszabźiyban, önkoľmányzatihatźtrozatban, munkáltatói dĺintésben meghatá-
rozott adatszo|gźůüatást kérhetnek és adhatnak. A jegyzłĺ tĺiľvényességi ellenőrzési jogköľében
e|jań dolgozó jóvahagyott ellenőrzési program vagy eseti megbízĺĺs ďapjan jogosult ellenőrzést
végezłlt.
Az e||eĺórzésre jogosult külső szeľvekkel, főhatóságokkal és egyéb szervekkel ajegyző és a
polgármester tĄaa kapcsolatot, illetve esetenként đtint a kapcsolattaľtó személyéľől.

A nyilvánosság biztosítása, a közmeghallgatás szervezése, akoĺuu|tatív testiiletek műkĺidése
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és a sajtóval való kapcsolattaľtás szabá|yait az e tárgykĺiľben alkotott belső szabáIyzatoktar-
talmazztk.

13. MUNKÁLTATóI JoGKoR

13.1. Kinevezéshez, vezetoi megbízáshoz, felmentéshez, a vezetoi megbizás visszavonásá-
hoz, jutalmazáshoz, fegyelmi eljarás megindításźlhoz a polgármesteľ egyetéľtése, sze-
mélyi illetmény megállapításához a polgáľmesteľ jóváhagyása szĹikséges.Pźiyźzatki-
írása, eredményes páIyázat esetében annak elbirá|ása, címadomlínyozás,vezetők telje-
sítményértékelése és minősítése esetében a polgáľmesteľ előzetes véleményezési jog-
krirt gyakorol.

|3.2. A jegyző gyakorolja valamennyi köztisztviselő/munkaváI|a|őkozfoglalkoztatott tekin-
tetében azalábbimunkáltatói jogokat, figyelemmel a 13.1. pontban foglaltakľa:

- kinevezés,
- kozszolgá|atij ogviszony megsziintetése,
- fegyelmi eljaľás megindítĺása,
- vezetői kinevezés és annak visszavonása,
- vezetokteljesítményértékelése,
- vagyonny7|atkozatra kĺjtelezett munkakörök megállapítrása,
- rendkívüli munkavégzés elrendelése,
- juta|mazás,
- közszo|gáLati szabźt|yzatban megállapított juttatások, támogatások, kedvezmé-

nyek enged é|y ezése, megvonása,
- szakmai továbbképzésre való jelentkezések elbíráiása,engedélyezése,
- az alapilletmény eltérítése,
- Kttv.-benmeghataľozottpótlékokmegítélése,
- konisnvi se lő kéľé s é r e 1.arta|éká|l ományba helyezés,
- koztisŃiselő/ügyke zeló źĺtiľányítasa más szerv ezeti egysé ghez,
- köztistviselő/Ęykezelő kirendelése más közigazgatási szewhez,
- külföldi kiktildetés, tanulmányutak engedélyezése,
- ťtzetés nélktili szabadság engedélyezése,
- felterjesztéskittintetésľe,
- címek adomźnyozása,
- szeÍvezeti egységeknél belső helyettesítés elrenđęlése tartós távollét esetén,
- célfeladat és céljuttatás meghatźtozása'
- a ügyosztá|yok és önálló irodák vezetői és az a|jegyzők szabadságĺĺnak engedé-

lyezése.

l3.3. Az ugyosztáIyvezetők. önálló fuodavezetók a jegyzo źtlrtal- źltruhźnott hatáskörben az
a|áĺbbi munkáltatói jogosítványokkal ľendelkeznek azza| a feltétellel, hogy az átn:há-
zott munkáltatói jogkördk gyakoľlását esetenként az érintett köztisztviselők egyidejű
éľtesítése mellett a jegyzo magáůloz vonhatja, illetve azokat másik vęzętő megbízású
kĺjai szľvi selőre írásban átruhźahatj a.

Az átnlhazott munkáltatói jogok gyakorlása az igyosztályon belül működő iroda veze-
tőjére tĺirténő átrvhazás kivételével nem ruhazható tovább, ez esetben az ügyostrá|y-
vezetőjogosult és egyben köteles ellenőľizni azirodavezeto á|ta| tett munkáltatói in-
tézkedések et. Az ügyosztályvezető esetenként magtůloz vonhatj a az éúruhźľzott hatás-
kör gyakorlását.
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13.3.1. onálló munkáltatói jogosítványok és kötelességek:
- a közisztviselők teljesítménykövetelményeinek kitűzése és éves munkatel-

j esítményének éľtékelése,
- szabadság engedélyezése,
- munkaidó a|atti eltéxozás engedélyezése,
- munkavégzés helyének és feladatainak meghatározása, munkavégzés feltét-

eleinek biztosítása,
- minden év február 28-ig az á|ta|a vezetett szervezeti egységek dolgozóit

étinto, szabadságolási ütemteľv e|készítése, az évi ľendes szabadság
engedé|yezése , az éves szabadságok decembeľ 31-ig tĺ!ľténő kiadásĺáĺól való
gondoskodás,

- a jelenléti ívek és távolmaradási ívek vezetésének eL|enłĺrzése, havonta a
távollétek okának, időtartamanak jelentése (GYED, GYES, betegség,
továbbtanulás, szabadság)'

|3.3.2. Nem <jnálló munkáltatói jogosítvĺĺnyok:
- javaslatot tesz megüresedett álláshely betöltésére,
- javaslatot tesz irodavezetók kinevezéséľe,
- j avaslat ot tesz ťlzetés nélkiili szabadság engeđé|y ezésére,
- javaslatot tesz illetmények megźi|apításáĺa,
- javaslatot tesz juta|mazásra,
- javaslatot tesz fegyelmi felelősségre vonásra,
- j avaslatot tesz a dolgozók tovźbbképzésére,
- javaslatot tesz egyes ki'ilön juttatások bifositásáĺa,
- javaslatot tesz dolgozó felmęntésére,
- javaslatot tesz kitiintetésre, illetve elismerő cím adományozásźtra.
- közreműktjdik a minősítések elkészítésénél.

|3.4. Az önkoľményzati ftĺtanácsadőra a I3.|.-l3.3. pontban foglaltak nem vonatkoznak. A
polgáľmesteľ a munkáltatói jogkör gyakorlását ĺinállóan szabźtIyozza a Kttv.-ben fog-
laltak fi gyelembe vételével.

Mind a jegyzőí saját hatáskörben fenntaľtott, mind pedig az átruházott jogkörben gyakoľolt
munkáltatói dĺintések, intézkeďések a Polgáľmesteri Hivatal Jegyzői Kabinet Személyügyi
Iroda szakmai koordinálásával történik.

14. ÉRTEKEZLFTF'K

Az értekezlet a feladatok meghatttrozásának (kiadásának) és a feladatteljesítés követésének, a
feladatellátás kooľdinálásának, ellenőrzésének egyik eszkoze és módszere. Az éľtekezletek
fajtź$át, rendjét a Polgármesteri Hivatal Minőségiranyítási Kézik<ĺnyvetarta|mazza.

15. A HIVATALON BELtiLI KÁPCSoLATTARTÁS RENDJE

15'1. A szervezeti egyséeek közötti kapcsolatok

15.1.1. AzugyosztáIyvezetíĺk,igyosztá|yvezető-helyettesek, irođavezetők és a Polgĺíľmes-
teri Hivatal dolgozói egymással, valamint az önkoľmźnyzati intézményekkel és gaz-
dasági tarsaságokkal a Polgáľmesteri Hivata| fe|ađatainak ellátásával kapcsolatos
munkafolyamatokban közvetlenül mfüĺidnek együtt. A több terĹiletet/sz ervezeti egy-
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séget érintő feladatok esetén munkacsoportonkénti mfüödés indokolt az azt vezető
felelős kij elĺilésével. A feladatok egyeztetése értekezleteken töľténik.

|5.1.2. Az egyĹittműkĺjdés zavaraí esetén aszervezeti egységelďvezetókk<jzött felmeľĹilő fe-
ladatellátással, munkamegosztással kapcsolatos vita esetén a jegyzőbírá|ja el a prob-
Iémźlt.és hoz döntést.

15.l.3. A problémźkmegelőzése éľđekében töľekedni kell a megfelelő, lehetőleg formalitá-
soktólmentestájékoztatáSra'afolyamatosinformációźttam|ásra.

15.I.4. A munkafolyamatok szabźtlyozásáraá|ta|źnosan megfoga|mazvaazSZMSZ, a belső
szabáIyzatok, a Minőségirányítási Kézikönyv és annak ft'iggelékét képező eljáľások
szolgálnak.

15.2. Eeyéb kapcsolatokľa vonatkozó szabályozás (szoleálati út)

15.2,l. A Hivatalban dolgozók, ügyosztáIyvezetők' Ĺigyosztályvezető-helyettesek és iroda-
vezetők kötelezettsége, hogy a munkavégzéshe|yzetéľől, a feladatok végrehajtásá-
rő|, zavarairó|, a vezetoi beavatkozźtst igénylő eseményekľől szóló beszámolót, je-
lentést minden esetben a szervezet szerinti kĺjzvetlen vezetést, felügyeletet gyakorló
vezętó tészéte adjak meg.

|5.2.2. Magasabb szintű vagy másik szervezetí egység vezetoje kérdéséľe, valamint feladat-
köľĹikben eljrĺľó ďo|goző kérdésére a đolgozók, illetve az irodalugyosztźtLyvezetők
k<itelesek a tevékenységi köľükĺe vonatkozőanatájékońatást megadni, és errőla hi-
vatali felettesnek besziímolni.

15.2.3. Azigyosztét|yvezetők' iigyosztályvezető-helyettesek, irodavezetőkajegyzőnkeľesz-
tĺil kötelesek a Képviselő-testület tagjainak a képviselői munkĺĺhoz szfüséges és igé-
nyelt tájékoztatást megadni, a személyes adatok védelméről szóló törvényben foglalt
kötelezettségek, illetve az źilaIni- és a szolgálati titokľa vonatkozó szabályok egyide-
jű betaľtásával.

|5.2.4. A hivatali felettes utasítási jogaaszewezeti felépítés szeľint hozzátntozó dolgozók-
ra terjed ki. Rendkívtili esetben vagy külön megbizás alapján, illetve az Ĺigymenet
modellben szereplő esetekben a hivatali felęttes átlépheti a szervezeti felépítéssel
meghattrozottvezetői lépcsőt. Ebben az esetben az utasítást kiadó és az utasított kö-
teles az utasítás tény&ő| és a szolgálati út elmaľadásának okáról, indokaiľól ahivata-
l i felette st tźĄ éko ńatnl a fe l adat telj e sítésével e gyi dej űle g.

16. MUNKAREND

1 6. 1 . A Polgármesteľi Hivatal dolgozóinak általanos munkaľendje:

a)

hétfo: 08.00-l8.00 óľáig

kedd: 08'00-16.00 óráig

szerđa: 08. 00- l 6.3 0 őráig

csütörtök: 08.00- 1 6.00 őrźig

péntek: 08.00-13.30 óráig
20

:
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b)

A K<jzteľĺilet-felĺigyeleti Ügyosztály társadalmi közszükségletet kielégítő szolgálattelje-
sítési tevékenységéľe tekintettel, ľendeltętése folytan munkaszĹineti napon is mfüodik.
A munkaidő-bęosztás _ a szolgéůat ellátási feladatok figyelembe vételével _ hivatali és
folyamatos (megszakítás nélküli) munkarendben kerül megfiatźlrozásra.

A munkarend a ktizisztviselők esętében magźtban foglalja a munkaközi sťljnet idejét is.
A Munka Törvénykönyve hatálya a|á tartozó munkavállalók esetében _ a készenléti jel-
legű munkakörök kivételével_ a munkaközi sziinet nem része a munkaidőnek. A mun-
kaszewezés, a napi munkavégzési idő beosztása, illetve a feladatvégzéshez szĹikséges
optimális idő meghatározásaazadottszervezeti egység vezetőjének feladata.

16.2. A ledolgozott munkaidő nyilvantartása és ellenőrzése céljából szewezeti egységenként
jelenléti naplót kell vezetni. A jelenléti naplóban fel kell tüntetni a munkába źl||ás és az
eltávozás pontos idejét. A jelenléti napló vezetéséért a szewezeti egység vezetője fele-
lős.

16.3. A ledolgozott munkaidőt hetenként összesíteni kell. Törekedni kell arra, hogy a tĺirvé-
nyes munkaidő - a heti 40 őra - az adoÍt héten mindenki által ledolgozásra kerüljĺin. A
heti munkaidő átcsopoľtosítását a szęrvezęti egység vezetóje engedé|yezheti a jelenléti
naplóban tt!ľténő szignálással.

16.4. Az ügyfelfogadás ľendje a következő:
A Polgármesteľi Hivatal általanos ügyfélfogadási rendj e :

hétfĺĺn
szerdán
pénteken

13.30-l8.00 óľáig
08'l5-16.30 óráig
08.15-1 1.30 óráig

A Hatósági Ugyosztály Anyakĺinyvi Iroda születés és haláleset bejelentése esetén, munkaidő-
ben, az általanos iigyfelfogadási renden kívül is fogad ügyfeleket.

A Humanszo|gáItatási Ügyosztály rÁuľoNT Infoľmációs Szolgźiat ngyfélfogadási
rendje:

hétfő 08.15-18.00 óráig
kedd 08.15-16.00 óráig
szerđa 08.15-16.30 óráig
csütĺiľtök 08.15-16.00 óráig
péntek 08.15-13.30 óráig

A Közterület-felügyeleti Ügyosztály iigyfelfogadási renđj e:

hétfő 08.00-16.00 óráig
kedd 08.00-16.00 óráig
szerda 08.00-16.00 óľáig
csiitörtök 08.00-16.00 óráig
péntek 08.00-13.00 óráig

|6.5. Az źita|źnos ügyfélfogadási rendtől eltémi csak a munkaszüneti és iinnepnapok mun-
kaľendjét meghatźroző jogszabályok szerinti keľetben lehet, amelyről a Képviselő-
testület _ a polgármesteľnek a jegyzó javas|atáĺa benyújtott előteľjesztésére _ külön
rendelkezik.
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|6.6. Ügyfélfogadási idő a|att a kdztisztviselők kötelesek a Hivatalban tartózkodni, helyszí-
nelés csak aszetvezeti egység vezetőjének kültin engedélyével lehetséges.

|6.7. A Polgármesteri Hivatal épületében a kĺjztiszľviselők munkaidőn tul a szeľvezetí egy-
ség vezetőjének engedélyével, hétvégén - előzetes írásbeli bejelentés mellett - a jegyzi|
engedélyével tartózkodhatnak.

16.8. A munkahelyéról önhibáján kívĹil távol maradó dolgozó akađá|yoztatásának tényéről
haladéktalanul köteles közvetlen hivatali felettesét vagy a Jegyzői Kabinet Személy-
Ĺigyi Irodát értesíteni.

|6.9. A betegségről szóló orvosi igazo|ást a dolgoző legkésőbb a munkába á||ása első nap-
jĺĺn köteles a közvetlen vezetoje részére átadni. Az átađźs e|ótt az utolsó munkában
töltött nap időpontjźtt a szeruezeti egység vezetőjének atźlppénzes lapon le kell igazo|-
nia.

16.10. Eltéľő a munkaľend: a.) képviselőtesttileti, bizottsági ülések,
közmeghallgatások, lakossági fü rumok esetén

b.) elrendelt túlmunka esetén
A Polgĺĺľmesteri Hivatal egészét érintő általanos munkaľendtől való eltérésről ajegyzó
javaslatĺĺra a polgármesteľ előterjesztést nyujt be a Képviselő-testtilet részére. (pl: tin-
nepnapok miatti változások).

16.11. Túlmunka esetén a szabađidót az igyosńáIyvezetők, önálló irodavezetók ľészéľe a
jegyzo, beosztott ktiztisztviselők esetébęn az adott szervezeti egység vezetője, nem
önálló irodavezetők ľészéľe pedig az ugyosztá|yvezetó biztosítja. A Polgĺĺľmesteri Ka-
binethez tartozőkrészérę a szabadidőt a polgármesteľ biztosítja.

16.I2. Távollét
Az igyosztźůyvezetők és az onáillő irodavezetők esetében a - napi feladatellátĺĺson kí-
vüli - távol|étetajegyző titkarságĺĺn be kell jelenteni.
Egyéb kĺlztisztviselők, munkavá||a|ők - vezetoi engedéllyel - a távolléti naplóban tcir-
ténó r o gzité st kĺivető e n tźx ozhatnak a P o l g árme steri Hivatalb ó l.

17 . A vBzf.T oKÜcyrÉr,ľoGADÁsI RENDJE

A iegyző általános ůĺgvfélfogadásĺ ideie:
minden ľ'onu@3.3o - 1 8.00 -ig

Az iigyosztálwezetők Ĺigyfelfogadási időben kĺitelesek a Polgáľmesteri Hivatalban taľtőz-
kodni és igény szerint, de legalább havonta egy alkalommal a megjelölt ügyfélfogadási időben
a hozzź$lk foľduló ügyfeleket fogadni.

A tisztségviselők felfogadásán aszewezeti egységek vezetőinek, illetve munkatáľsainak sziik-
ség szerint részt kell vennie, amennyiben az e|őzetesen bejelentett ügyfelek prob|émźĄa ezt
igényli.

18. A HELYETTnsÍľÉs
18.1. A helyettesítés alapelvei az a|ábbíak:

- Amennyiben lehetséges, az azonos képzettséggel rendelkezők helyettesítsék egymást



azza|, hogy az iľányítási strukfuľa fenntartásarő| a vezetó kĺiteles gondoskodni a he-
lyettesítés rendjének kialakítása során.

- A megbízott vezetők tartós helyettesítéséről felettesük vagy a jegyzo gondoskodik
(felfelé iranyuló helyettesítés)

|8.2. Az iigyintézők a l8.1. pont figyelembe vételével a munkaköri lęírásukban foglaltak sze-
rint helyettesítik egymást. Az ngyintézők és az lůgyviteli dolgozók helyettesítését a
szervezeti egység vezetĺ5jehatározza meg. Fizikai dolgozók helyettesítését a Belső El-
látási Iroda vezetője szęrvezi. Tanós helyettesítés esetén a helyettesítéssel való megbĹ
zástő| ajegyzó dont.

18.3. A helyettesítés előfeltételeiľől mindenvezető kĺiteles megfelelően gondoskodni, ideéľtve
azigyintézők e-mailjeinek, előkészítő- és munkaanyagainak szervezeten belüli elérhę-
tőségét, illetve azigyek állásanak folyamatos dokumentálását is.

1 9. MUNKAKoR Áľa.uÁs.ÁľvÉľnr,

l9.1. Munkakör átadĺĺs-átvétel a munkáltatói jogkĺit gyakorló jegyző, valamint a közvetlen
hivatali felettes által meghatźrozotĺköľben személyi vźitozás, valamint taľtós távollét
esetén töľténik a folyamatos, z<ikkenőmentes feladatellátás éľdekében.

I9.2. A munkakĺirt a munkakör új betöltőjének, ennek hiĺínyában a kĺizvetlen hivatali felettes-
nek kell átađru.

19.3. A munkakör-átadríst jegyzőkönyvben kell rogzíteni, melynek tarta|maznia kell:
a.) az átadásrakerĹilő munkakör fe|adatait, munkakĺiri |eírásźú,
b.) a folyamatban lévő fontosabb feladatok felsorolását, valamint tájékoztatást a végľe-

hajtás helyzetéről, eľedményérol, a szükséges további teendőkľől,
c.) u átadásra kerülő iigyiratok, adatok, utasítások, teľvek, szabá\yzatok, nyilviĺntaľ-

tások jegyzékét' a munkaköľhöz kapcsolódóan keletkezett, ľendelkezésére álló
elektronikus dokumentumok fellelhetőségi helyét.

d.) az átadőnak és az źltlłevónek a jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatos észľevételeit,
e.) az źÍadás helyét, idejét, az á.ŕradó és az źúvevo aLáitásźú.

1 9 . 4. A munkakör źúadás- átv éte|ért a közvetlen felettes a fel el ő s.

|9.5.Szabadság esetén a szervezeti egység vezetoje kĺiteles a szabaďság engedélyezése előtt
meggyőzőđni arról, hogy aszabadság időtartamaa|attazugyek folyamatos intézésebiz-
tosított.

20. UTASÍTÁSI, ELLENoRZÉsl ĺocoK, BESZÁMoLTATÁS

20.|. Az ügyosztályvezetők, tigyosĺályvezetó-he|yttesek, irodavezetok és szolgálatiranyítók,
feladat- és hatáskĺjľĹikben a koordinálásuk alá tartoző dolgozók tekintetében feladat
meghatźnozási, utasítási, ellenőľzési, beszĺímoltatási joggal rendelkeznek.

20.2. Az źLtruházott hatáskörben (kiadmanyozási jogkörben) ellátott hatáskör (kiadmĺĺnyozás)
jogszabá|yi címzettje utasítást ađhat, illetve a hatáskĺjľt visszavonhatja. Az átÍvházott
hatáskör, źúadott kiadmányozási j o gkĺiľ további átruházása ti|o s.

20.3. Ellenórzést a jegyzó, munkaterüIetén az a|jegyzők és a jegyző által megbizott szemé|y,
továbbá szewezęti egységében a hivatali felettes végezhet.

20.4. A Polgármesteri Hivatalköztisztviselőjét beszámolási kĺitelezettség terheli:
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a.) a feladat végrehajtásfuőL,ha azt jogszabáIy e|óírja, hivatali felettese kéri vagy avég-
rehajtás során akadály meľült fel

b.) az źltnlházott hatáskörben ill. átadott kiadmányozási jogkörben ellátott feladatokľól
az átruhźľ;ő által meghatározoĹt rendben

c.) amennyiben szabáIýalanságot észlel az e|jźrás soriĺn.

20.5. A jegyző kezdeményezheti a polgármestemél az <inkormányzati gazdá|kodő szetveze-
tekésintézményekađatszo|gá|tatásátazĺ jnkormányzatmfü ödéseérdekében.

21. AKIADMÁNYoZÁS Bs ĺ. HATÁsKonÁľnurĺÁzÁs RENDJE

Kiadmányozźs az irat egyszemélyi aIélítésźltjelenti, mely soľĺín a saját, vagy átruhźnotthatás-
körben hozott írásbeli intézkedés (kiadmany) a|źńtásra keriil. A kiadmanyozási jog az ügyben
töľténő kö'zbenső intézkedésľe, döntésľe, valamint külső szervnek vagy személynek címzett
irat kiadásara ad felhatalmazást, A kiadmányozási jog magában foglalja azintézkeđést, a köz-
benső intézkedést, a dĺjntést, a döntés kialakításanak, valamint aziratirattttrba helyezésének
jogát. A kiadmĺányozottirattartalmáért és alakíságáért a kiadmányoző (a kiadmányozźstvég-
ző) felelős.

A Polgáľmesteľi Hivatal egészére vonatkozóan a kiadmrínyozást a jegyző gyakorolja, (kivéve
a jogszabéiyban meghatározottakat: az anyakönywezetóre vonatkozó ĺinálló kiadmányozást)
amelynek jogát jegyzői utasítĺĺsban az aljegyzők're, a Polgármesteri HivataI szervezeti egysé-
g&e (a szewezeti egység vezetőjére, a vęzető nevében a|áirő helyettesre) átruházhatja. A ki-
admény ozott ir at tartalmi é s foľmai he l ye s s é géért a ki adm źny oző felelő s.

A polgáľmester és a jegyzo átnlhźľ,hatő feladat- vagy hatásköľeit írásban, utasítás formájában
ruhźnzatft.

22.KIKT]LDETES
A hivatali kiküldetéssel kapcsolatos munkáltatói jogot a jegyző gyakorolja . A jegyzo kikülde-
tésének elľendeléséľe a polgiíľmester jogosult, a ktiĺisztviselők kiküldetésérő| a jegyző dĺint a
polgáľmesteľľel egyetéľtósben.

B.ZAP(O RENDELKEZNSNT

23.| Az SZMSZ hatáIya kiterjed a Polgáľmesteľi Hivata| szervezeti egységeire és vala-
mennyi hivatali do|gozőra.

23.2. Az SZMSZ megismeľtetéséről és betaľtatásaról a jegyző a szervezetí egységek vezetői
útjan gondoskodik és ellenőrzi a benne foglaltakat.

23.3. AzSZMSZ és mellékleteinek, ftiggelékének napľakészentartásźrőI a jegyzł5 az a|jegy-
zőktĺján gondoskodik.

23.4. A szervezeti egységek aktua|izáIt ügyľendjeit az abbaĺ szfüségessé véit vá|toztatást
ktivető 60 napon belülcsatolni kell a függelékhez.

23.5. AzSZMSZkozzététeke kerül az alábbi helyen: T meghajtó\Noľmak\Szabá|yzatok
23.6. A Budapest Fővaros VIII. keľtilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivata| _ a Képviselő-

testĹilet ...120|5. CxI.l7.) szálműhatźtrozatával elfogadott _ Szervezeti és Mfüödési
Szabá|yzatźnak a módosít,ását a Budapest Főváros VIII. Keľület Józsefuaľosi onkor-
mányzat Képviselő-testiilete a....,l20I5. (XII.03.) száműhatározatźpal2015.
i hatá||y aI hagyta j óv á,.



Budapest, 2015. december ...

dr. Kocsis Máté Danada-Rimlín Edina
polgármester jegyző

tartós távollétében

dr. Mészáľ Erika
a|jegyző

Mellékletek
1. sz. melléklet: Budapest Fővaĺos VIII. keľület Józsefuaľosi Polgáľmesteľi Hivata| a|apítő
okirata
2. sz. me|Léklet: Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuĺĺľosi Polgáľmesteri Hivatal szervezeti
felépítése
3. sz. melléklet: Buđapest Főváros VIII. keľĺilet Józsefuiĺrosi Polgáľmesteri Hivata| szewezeti
egységeinek szakmai fe|adatai
4. sz. me|Iéklet: a Hivatalban fogla|końatott vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett köztisztvise-
lői munkaköľök j egyzéke
5. sz. melléklet: A Józsefuaľosi Polgáľmesteri Hivatal áIta| e||źúott kötelező, tinként vállalt és
á|Iamigazgatásivalamintcinkorményzatifeladatok
Függe1ékek
1. sz. függelék: a Polglírmesteri Hivatal szervezeti egységeinek iigyrendjei
2. sz. fr,ryge|ék: szabźl|yzatok jegyzéke
3 . sz. fiig ge |ék: az Önkoľmany zat b ankszźlmlaszźlmai
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Polgáľmesteri Hivatal SZMSZ-ének ]. sz. melléklete
- okirat száma:

Alapító okirat
mó d o sításokkal egysége s szeľlĺezetb e fo glalva

Az államháztaľtásróI szól.Iő ?oLL. évi cxcv. töľvény B/A. S-a alapián a Budapest Főváros
VIII. keľĺilet |őzsefuálrosi Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint
adomki:

1. A költségvetési szerv
megneve zése, székhelye, telephelye

LI. A költségvetési szerv

1.1.1.megnevezése: Budapest Főváros VIII. keriilet |ózsefuárosi Polgármesteri Hiva-
tal

1.1.2.rövidített neve: |ózsefuárosi Polgármesteri Hivatal

I,2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése

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

t.Z.Z.Francĺa nyelven: Mairie de la Municipalité de le Huitiéme Arrondissement ló-
zsefuáros de la Capitale Budapest

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

L.3. A költségvetési szerv

1.3.l.széliütelye: 10B2 BudapestVlII. kerület Baross utca 63-67.

L.3.2. tele

telephely megnevezése telephelv címe

L
L082 Budapest Baross u. 66-68.
(hr sz.:352I1 / A / 1, 3527L / A / 3)

2

1082 Budapest Német u. z5.
[hrsz.:35212/A/24, 35272/A/25,
35272/A/26)

3
1084 Budapest Víg u' 35. fszt.12. és fszt./il
[hrsz:34927)

4
1084 Budapest, Rákóczi tér 3. [hrsz.:
348e9/B/7)

5

1084 Budapest Víg u' 32. [hrsz.:
34944/0/ A/7, 34944/0/ A/2, 34944/0 /A/3,
349 44 / 0 / Al 4, 34944 / 0 / Al 6)
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6 1.0B2 Budapest, Kisstáció u.5. (35604/A/3)

7

1084 Budapest |ózsef u. 1s-17. (hrsz:
352LB/0/A/4) ( köztis használatú a ló.
zsefuárosi Gazdálkodási Közponz Zrt-v eI,|

B

1084 Budapest Német u. L7.19. ( hľsz:
3s2Ĺ7 /A/Ĺ; 352Ĺ7 /A/3;
3s2I7 / Al 4;352Ĺ7 / Al L6.)
( közös használatú a|ćnsefuárosi Gazdál.
kodási Közoonz Zľt.vel)

2. Aköltségvetési szerv
alapíüás ával és megszíÍnésével összefliggő rendelkezések

2.7. Aköltségvetési szerv alapításának dátuma: L990. október 20'

2'z. A költségvetési szerv alapításáról ľendelkező jogszabály: Magyaľország helyi önkor-
mányzatairőlr szó|ő 207L. évi Clxxxx. torvény B4.s [1) bekezdése {az államháztartásľól
szóló törvény végrehajtásáróI sző|ő 368/2011. IXII. 31.) Korm. ľendelet (a továbbiakban
Ávr.) 13.$ (1) bekezdés a) pont}.

z.3, A költségvetési szerv alapításárą átalakításáľa, megszĹintetéséľe jogosult szeľv
2.3.1.megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerület |ózsefuárosi Önkormányzat Képvise-

lő-testĹilete

2.3.2'szé|<helye: 1082 Budapest Baross u.63-67 '

3. A kiiltségvetési szeľv irányítása, felügyelete

3.1' A költségvetési szerv iľányító szervének/feltigyeleti szeľvének
3'1.1.megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete

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

4. Aköltségvetési szerv tevékenysége

4'7. Akoltségvetési szerv közfeladata: A Motv. B4.s [1) bekezdése éľtelmében:

,,A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a
polgáľmester Vagy a jegyző feladat. és hatásköľébe tartoző ügyek döntésľe való előké-
szítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteľi hivatalt
vagy közĺĺs önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzat-
ok egymás közötti, valamint az á||ami szervekkel történő együttműködésének cissze-
hangolásában.,'
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+.z' A kÓltsésvetési szerv ľotevé államháztartási szakágazatĺ besorolása:

szakáeazatszáma szakásazat m e gn eve z es e

7
841105 Helyi önkoľmányzatok és táľsulások igazgatási tevé-

kenvséee

4.4 A költséevetési szerv alaptevékenvséeének kormánvzati fu nkcii szerinti

koľmánvzati funkciószám kormánvzati fu nkció megnevezése

L
011130 onkoľmányzatok és önkormányzati hivatalok j ogalkotó

és általános iqazgatási tevékenysége

2
071-1.40 országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatá.

si tevékenvséee

3
013350 Az ĺjnkormányzati vagyonnal va|ő gazdá|kodással kap.

csolatos feladatok

4
016010 o r szággyíi|é si, ö n ko rm ányzati és eu ró p ai p a rl am e nti

képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenvséeek

5
0L6020 oľszágos és helý népszavazással kapcsolatos tevékeny-

séeek

6 016030 Állampoleársáei üsvek
7 031030 Közterület rendi ének fenntartása

B 047237 Rtivid időtartamú közfoelalkoztatäs

9 041232 Start-munka Drogram. Téli közfoslalkoztatás

10 041233 Hosszabb időtaľtamú kozfoslalkoztatás

L1 047237 Köz fo elalko ztatási mi ntaoro sram

T2 044370 Építésüsv ieazsatása

L3 047L70 Kis-és nagvkereskedelmi tevékenvsé e igazsatása

L4 053010 Körnvezets zennv ezés csökkentésének igazeatása

15 L07074 Támoeatott lakhatás hailéktalan személvek r észére

4.3. Aköltségvetési szeľv alaptevékenysége: az onkormányzat működésével, valamint az ál-
lamigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos fela-
datok ellátásą valamint a közterület-felügyeleti és kerékbilincselési feladatok.

4.5' A költségvetési szerv illetékessége, működésÍ területe: Budapest Főváros VIII. keľület
|ózsefuáros közigazgatási területén a székhelyén és a telephelyein a közhatalmi tevé-
kenység ellátása.

4.6' A köItségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: az Mötv. 41.s [1) bekezdése, az
Áľlt. z.s(ĺ) bekezdése, valamint a Polgári Törvénykönyvrő| sző|ő 2013. évi V. töľvény
alapján önálló jogi személy, amely jogszabálybanvaw az A|apítő okiratban meghatáro-
zott kĺjzfeladatokat látja el.
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése

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

A jegyzőt a Mötv. 82. s (1) bekezcléséneh valamint a közszo|gálati tisztviselőkről szóló
z0I1. évi CXCIX. törvény 247. $-ban foglaltaknak megfelelően nyilvános pá|yázat alapján
a polgármester nevezi ki. A kinevezés időtartama határozatlan.

A költségvetési szerv vezetője a képviseleti jog ryakorlója.

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése:

Budapest Főváros VIII. keľtilet |őzsefuárosi Polgármesteľi Hivatal szervezeti ábráját a
Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. számű melléklete [3' A Polgármesteri Hivatal
belső szeľvezeti tagozódása), szervezeti egységeinek feladatait a 3. számú melléklete
tartalmazza.

6. Zárő ľendelkezés

|elen alapító okiratot a töľzskönyvi nyĺlvántartásba töľténő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezze| egýdejűleg a költségvetési szerv 2075. febľuár 19. napján ke|t,56/2015 0I.19.) Képviselő-
testĹileti határozattal elfogadott okiľatszámú alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Budapest, 2015. szeptember

d,. K*.i,'Máté
polgáľmester

Danada-Rimán Edina
jegyző

5.z. A költséwetési szervnél a|kalmazásban állo személvek iogviszonya:

foelalkoztatási i oeviszonv i owiszonvt szabá|v oző i o gszabálv

L
kozszo|gá|ati j o gvi sz o ny a közszo|gálati tisztvis előkről sző|ő 2011. évi CXC IX' tör-

vénv

z munkaviszony a munka törvénykönyvérő|sző|ő207f, évi I. ttirvény

3 megbízásos jogviszony a Polgáľi Törvénykönyvrő| sző|ő 2073' évi V. törvény
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Polgdrmesteri Hivatal SZMSZ-ének 2, sz.

alpolgáľmesteľ
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Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének 3, sz. melléklete

Buúapest Főváľos VIII. keľĹilcĹ
Józsefuarosi Polgáľmesteri Hivatal

szerv ezeti e gy sé geinek

szakmai feladatai

Jóváhagyom:

dr. Kocsis Máté
polgáľmester

Danada-Rimĺán Edina
jegyző

taľtós távollétében

dr. Mésziíľ Erika
aljegyzi5
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Árra.rÁNos RENDErrpzÉspr
l . A témogatásí páIyźzatokkal kapcsolatos általĺános ľendelkezések

Az onkormźnyzat áLta| el|źttarldó feladatok megvalósításźűtozjelentős kiegészíto anya-
gi foľrást jelentenek a külĺinbĺiző pá|yźzatokon elnyerheto pénzeszközök.

Ezek minél szélesebb kĺinĺ és a lehető legnagyobb tĺsszegben tĺirténő elnyerése érde-
kében sziikséges a lelretőségek felkutatásaról, a pá|yźnatok benyujtasaľól és nregvaló-
sításáľól sző|ő szabźůy ozás elkészítése.

Minden szew ezeti egység feladata, hogy:

a) segítse a d<jntéshozó testiileteket, szerveket és személyeket a benyujtott önkor-
mtnyzati projektjavaslatok, illetve pźiyźzatok felelősségteljes elbírálásában'

b) meghatźrozza a jőv źhagyott pľoj ektj avaslatok, illetve páLy źzatok benyúj tásanak
és megvalósításrĺnak terv ezését,

c) segítse a pá|yźzati tevékenységet a páIyázatok figyelésében, előkészítésében,
kidolgozásában, benýjtásában és megvalósításában,

d) a pźůyźľ;atok benyújtásźůloz szfüséges pérľ;ugyi forľás biztosítása, a pá|yźzat
elkészítése és benyújtása, valamint a megvalósítás és beszámoltatás áttekinthető
és ellenőrizhető módon töľténjen.

Ennek során biztosítani kell:

a) az ĺinkoľmźnyzatipźtlryazati tevékenység törvényességét és szabéůyszeruségét,
b) az önkormźnyzat fejlesztési stratégiai céljainak megvalósu|ását, továbbá lehe-

tővé tegye
c) külső források befogadásával az ĺinkormźnyzati feladatok maľadéktalan meg-

valósítását.



rÜroNÖs RENDELKpzÉspr

t. por,cÁnnĺESTERI KABINET
A Polgáľmesteri Kabinet feladata a polgármesteľ/alpolgáľmesteľek tevékenységével kapcsola-
tos napi teendők e||átása, a Hivatal irĺínyításából adódó titkaľsági és kommunikációs felađatok
kooľdinálása,

ezen belül különösen

o ellátja a polgáľmesteri/ alpolgármesteri titkáĺsági és adminisztráciős feladatokat;
. reprezentációs tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat;
o posta kezelésével kapcsolatos feladatokat;
C intézí és koordináĘa a gazdá|kodźĺsi és humán teľĹiletet érintő felađatokat, ideértve a

testiileti és bizottsági ülésekhez kapcsolódó előterjesztések és egyéb, a Polgĺĺľmesteri
Kabinet vonatkozásában felmerülő feladatok ellátását is;

o nyilvantaľtja apolgáľmesteri utasításokat;
o áttekinti a polgármester/alpolgĺĺrmesterek részére érkezett küldeményeket, azokat

szignál'j a, alźir ásr a előké szíti ;
. koordináIja a polgármester/alpolgáľmesteľek feladat- és hatásköľébe taĺtoző ügyekben

az ĺjgy intézé si tevékenys éget ;
o áttekinti és véleményezi a polgármesteľhe/alpolgáľmesterekhez érkező bizottsági és

képviselő-testületi előterj esztéseket, j egyzőkönyveket;
. a képviselő-testĹileti ülések előkészítése során biztosítja a szervezeti egységek és a

polgiíľmest er l a|po|'gfumesterek közĺĺtti kommunikációt;
o ellátja a polgáľmesteń/alpolgáľmesteri fogadóórákkal kapcsolatos feladatokat;
. szerv ezi a polgáľmesteľ/alpolgáľmesteľek lakossági kapcsolatait;
o kezeli a polgármesteri/alpolgáľmesteri protokollJistát, el|źúja a polgáľmes-

teľtlalpolgáľmestert érintő protokollaľis feladatokat;
. aszeÍ\Iezeti egységet éľintő közbeszeruésben közľeműködik és adatot szo|gá|tat;
o ellátja egyes projektek koordinációját;
o e||átja a Magdolna Negyed Program III. hivatali szintrĺ projektkoordináciőját és pénz-

tigyi menedzsmentjét;
o részt v esz a pá|y ázatfigyeléssel kapcsolatos tevékenységben;
o koordináIja a sajtó részéľő| érkezĺ| _ a polgáľmesteľt/alpolgĺíľmesteľeket érintő _ meg-

kereséseket, részt vęsz apolgáľmesteri/alpolgríľmesteľi inteľjfü szervezésében;
o sajtófigyelést végez a polgármesteľt/ alpolgáľmestereket és az Önkoľmźnyzatot érintő

saj tóhírek tekintetében;
. sajtóanyagokat és háttéranyagokat készít, összeállítja a kapcsolódó szakmai anyago-

kat;
. koordinźůja, e|emzi, aľchiválja az onkormźnyzatot érintő média-megjelenéseket;
. nyomon követi a kerület marketingstratégiájanakkidolgozását;
o ö'sszeállítja és a címzeĺtekrészéte továbbítja az egyes sajtómegkeresésekkel kapcsola-

tos sajtómeghívókat;
o k<lzľemfüödik M egyes rcnđezvények'hez, sajtótájékortatők'hoz kötődő sajtójelenlét

szeruezésében,ellátjaazigyintézésifeladatokat;
o kapcsolatot tart az önkoľmányzatí intézmény-és cégvezetőkkel a sajtómegkeresések

vonatkozásźlbarl:



o kapcsol atot tart az írott és elektronikus sajtóban érdekelt munkatársakkal későbbi mé-
dia-megj elenések célj ából;

o javaslatot tesz a kulturális progľamok nyomtatott foľmában, elektľonikus, illetve egyéb
úton tĺjrténő népszenĺsítése érdekében az ĺjnkoľmźnyzat honlapjának szerkesztésével
és taľtalmával kapcsolatban, valamint kapcsolatot taľt a helyi újságok és médiumok
szerkesztőségével

o testvérváľosi kapcsolattaľtásravonatkozó szervezési feladatok eLLźúása.

2. JEGYZŐI xĺ.ľrľľľ
A Jegyzłĺí Kabinet a jegyző k<lzvętlen felügyelete a|á tartoző szervezeti egység. Közvetlenül
segíti a jegyzó és az a|jegyz(5 mwkájźtt, e||źtja a Hivatal egészével kapcsolatos jogi, épület-
tizemeltetési, személyügyi és szervezési feladatokat, ezen feladatköľĺik tekintetében dtintésre
e|őkészítí a jegyző hatáskĺjľéb e tartoző ügyeket. E||átja a Minőségiranyítási Rendszer működ-
tetésével kapcsolatos feladatokat.
A Jegyzői Kabinet vezetője koordinációs tevékenységet végez és felĹigyeleti, vezetési jogköre
van a Személyiigyi lroda' Belső Ellátási Iroda, Szervezési és Képviselői Iľoda, Ügyviteli Iľoda
tekintętében, valamint avonatkoző jegyzoí utasítások szerint a Jogi Iroda tekintetében.

A jegyző és az a\jegyző munkáját közvetlenül segíti a jegzőila|jegzői tĺtkáľnő.ĺĺgyintéző,
aki:

o EL|átjaajegyzőla|jegyző feladataival kapcsolatos szewezési és ügyviteli, valamint
szfüség szerint önálló ugyiĺtéz(5i teendőket. Nyilvántaľtástvezet a jegyzőla|jegyzo
munkaköréhez kapcsolódó hataridős feladatokról, figyelemmelkíséri a határidőket.
Kezelia jegyzi5la|jegyzőidőbeosztásátazotutlookNaptarhasznźiatáva|.

. E||źftja abeérkező napi posta és kimenő levelek étkeztetésével, ikÍatásával,
irattźrozásávalkapcsolatos feladatokat. Leíľja, sziikség esetén előkészíti, összeállítja a
jegy zó kimenő leveleit.

o Nyilvĺántanástvezet a jegyzőhözla|jegyzőhoz érkezętt iigyiratolaó|, akozérďekú beje-
lentésekről, panaszokľól. Gondoskodik azok ügyintézésre való továbbításźrő|. Részt
vesz a jegyzoneWa|jegyzónekcímzettpanaszos iigyek, lakossági bejelentések kivizs-
gźůźsában, és íľásbeli megválaszolásábaq kapcsolatot tart az ügyfelekkel.

o Előkészitiajegyzőila|jegyzői fogadóóľakat. Esetenként jegyzőkönyvet készitatárgya-
lásokról. Gondoskodika jegyzóla|jegyzó ügyfélfogadásán felmerült ügyek intézéséről.
Szfüség szerint résztveszajegyzőila|jegyzoiprogramokon, helyszíni szemléken.

o Kooľdintija a jegyzolaljegyző á|ta|kíszignált egyedi ügyeket. Előkészíti a jegy-
zőil a|jegyzői anyagokat, beszámolókat, előterjesztéseket.

. Gondoskodik a nyugdíjba vonuló, valamin hűség- és jubileumi jutalomban részestilő
munkataľsak köszcintésével kapcsolatos feladatok ellátásĺáľól.

o E||źńjaajegyzőlaIjegyzó vendégeinek és ügyfeleinek fogadásával, vendéglátásáva|
kapcsolatos teendőket. Gondoskodik a ľeprezentáció megszervezéséró|, a költségek
előírás szerinti elszĺímolásźrő|,va|amint rendszerezi az jegyzőneUa|jegyzőnek jaró

ktizlönyĺiket, folyóiratokat, napilapokat és gondoskodik az esetleges hiányok pótlásá-

ró1.
o Részt vesz a képviselőtestiilet és az illetékes bizottságok ülésein.
o Felelős alegyzói Kabinet áIta|haszná|t gépí berendezések kaľbantartásának, javitásá-

nak bejelentésében, valamint a hivatalvezetőititkźrság irodaszereinek megrendelésé-
ben és kezelésében.



o A Jegyzői Kabinet tekintetében előkészíti a szükséges személyügyi és ellátási jellegíĺ
adatszo|gáItatásokat, jelentéseket, gondoskodik a munkaidő nyilvántaľtás vezetéséről.

o Kĺizreműködik alegyzóí Kabinetvezető feladatköréhezkapcsolódó titkaľsági, ügyvite-
li feladatok ellátásában.

2.|.^. Y ezető j o gtanácsos (Jeryzői ľefeľens)

2.|.I. eIlátja az onkoľmänyzat peľes és nem peres eljárásaíban a képviseletet, jogerős bí-
rósági ítéletek végľehajtástnak kęzđeményezését, kivéve az önkoľmźnyzati gaz-
dasági taĺsaságok feladatai korébe tartoző ügyekben; (1983. évi 3. tĺirvényeĘű
rendelet a jogtanácsosi tevékenységről 1. $ és 5. $, a polgĺáľi peľľendtartásľól szóló
1952. évi III. törvény 67. $)

2.I.2. ellátja a jegyzó áLta| kíszignált egyedi iigyek jegyzői utasításoknak megfelelő
koordiná-lását, jogszenĺségének vizsgźiatát, az e|jźrő szakmai szervezeti egység-
gel kapcso|atot tart; (1983. évi 3. torvényerejtĺ rendelet a jogtanácsosi tevékeny-
ségről 1. $ és 5. $)

2.|.3. e||átja a jegyzői törvényességi véleményezés megvalósu|ásához szfüséges Hivata-
lon belüli jogi kooľdinációs tevékenységet; (1983. évi 3. törvényeĘű rendelet a
jogtanácsosi tevékenységről 1. $ és 5. $)

2,|.4. a Hivatal szewezeti egységeinek - az előterjesztések előkészítését is beleéľtve - a
jog-szabályok helyes a|ka|mazásában segítséget nyujt; (1983. évi 3. töľvényeľejíĺ
ľendelet ajogtanácsosi tevékenységľől 1. $ és 5. $)

2.I.5. együttműködik a Hivatal szewezetĺ egységeivel a kiilső és belső ellenőrzések során
fe|tárt hianyosságok kiküszcjbölésében. (1983. évt 3. töľvényeľejű rendelet a jog.
tanácsosi tevékenységről 1. $ és 5. $)

2.I.6. el|átja a képviselő-testületi előterjesztések előkészítői és tigyosztályi jogi szignálást
követő jogi kontrollját; (1983. évi 3. tĺirvényeĘiĺ rendelet a jogtanácsosi tevé-
kenységről 1. $ és 5. $)

2.1.7. a szerződéskĺités elnevezésiĺ eljĺĺľás szerint e||átja a jogi feltilvizsgálati felađatokat
az onkoľmányzatl Polgármesteľi Hivatal szeruoďései tekintetében; (1983. évi 3.

törvény-erejű rendelet a j ogtanácsosi tevékenységről 1 6. $).

2.l.8. helyi jogalkotás elnevezésu eljáľás szeľint ellátja a kodifikációval kapcsolatos fela-
datokat, ľendelet-tervezeteket 1ulrtalrmaző előteľjesztések esetén az eLőtefiesztések
készítése elnevezésű e|járźs szerint eIlátjaa képviselő-testtileti és bizottsági előteľ-
jesztések jogi szempontú véleményezésével kapcsolatos feladatokat; (1983. évi 3.

törvényerejű rendelet ajogtanácsosi tevékenységről 1. $ és 5. $)

z.l.g.e||átja a hagyaték'l lllte|ezői igényekkel kapcsolatos jogi feladatokat a Pénnlgyi
Ügyosztállyal e gyĺittmfü ĺiđve ;

2.|,.B. Ktizbĺztonsági refeľens

2,I.|0. e||átjaa törvényben meghatarozott katasztrőfavéde|emmel, honvédelemmel, polgári
védelemmel, tűzvédelemmel, lakosságvédelemmel kapcsolatos ĺinkoľmiĺnyzati fe-
ladatokat,

2.1.lI. kĺizreműködik a polgáľmester katasztrőfźk elleni védekezésľe való felkésziilési, a



védekęzési, ahe|yreá|lítás szakmai feladataiban, valamint a rendvédelmi és honvé-
delmi feladatok végrehajtásában,

2.|.I2. feladata a helyi szintú katasztrőfavédelmi feladatok szakszeľú ellátásanak elősegíté-
S€'

2.|.I3. a felkészülési időszakban tervezési és szervezési' a védekezés iđőszakźhan dontés-
előkészítési és kooľclinációs, valamint a helyreállítás időszakában kárfelmérési és
ellenőrzési feladatokat |źú. ę|'

2.|.I4. clláda a ptllganrresteľ, a jegyző egyetli utasíĹásábarl rneghataľozott feladatokaĹ.

2.2. Jogi Iroda

Képviselő.testĺilet és bizottságaÍ műktidésével összefüggő feladatok:
2.2.l. e||átja a képviselő-testiilęti és a bizottsági előterjesztések előkészítői és iigyosztályi

jogi szignálást kĺivető jogi kontrollját;
2.2.2. e||átjaa képviselő-testiileti jegyzőkönyvek utólagos jogi kontrollját;
2.2.3. külön felkérésre a kialakított szakmai koncepció alapulvételével ellátja a Képvise-

lő-testület ľendelet-tervezeteinek jogszabáIy-szerkesztési elveknek megfelelő for-
mába öntését, megszĺiveg ezését és elkészítését;

2.2.4. speciális feladatkörökben képviselő-testĹileti előteľj esztéseket készít;
2.2.5. a képviselő-testtileti előterjeszésekkel tisszefüggő kérdésekben jogi álláspontot

alakít ki szóban vagy jogi szakvéleménýkészít email útj'ín.

Hĺvatalkoordinációs és előkészítő ttiľvényességi feladatok:
2.2.6. e||átja a jegyzo á|ta| kiszignźůt egyedi ügyek jegyzőí utasításoknak megfelelő ko-

oľdinálását, jogszenĺségének vizsgtiatźú, az e|járő szakmai szervezeti egységgel
kapcsolatot taľt;

2.2.7. e\|átja az Önkoľmtnyzat és a Polgármesteľi Hivata| szeruődéses jogviszonyaira
vonatkozó jogi kontrollt, ide nem éľtve - a jegyzí| eltérő írásbeli utasítasa hitnyá-
ban - a megbízásos jogviszonyban dolgozó jogászok (ügyvédek) szerzi5dés szerinti
feladat-ellátási kötelezettségének kĺjrébe tartoző ügyeket (3i.: szerződések);

2.2.8. e||átja a jegyzoi töľvényességi véleményezés megvalósu|ásźůloz szükséges Hivata-
lon belüli j ogi kooľdinációs tevékenységet;

2.2.9. a Hivatal szeruezeti egységeinek - az előterjesztések előkészítését is beleéľtve - a
jogszabályok helyes a|ka|mazásában segítséget nyujt; együttműkĺldik a Hivatal
szervezeti egységeivel a külső és belső ellenőrzések során fe|tárt hiĺányosságok ki-
küszöbölésében;

2.2.10. ellátja a k<izérdekű adatkéľések minősítésével kapcsolatos feladatokat, valamint a
kĺizérdekű adatkérés teljesítését a Hivatal szewezeti egységeinek bevonásával;

2.2.II. jegyző felkérése a|apjánrésztvesz az onkoľmtnyzatKóza|apituínyainak, Alapít-
ványainak ülésein.

Eryéb feladatok:
2.2.If.aszerzodéskĺités elnevezésű eljarás szeńnt e||átja a jogi felülvizsgálati feladatokat

az onkorm źnyzatl Polgáľmesteľi Hivatal szerződései tekintetében;biztosítj a a nem.
zetíségi önkoľmányzatok törvényes mfüĺjdését, írásbeli előterjesztéseinek előzetes
jogi kontro||jźt, Ésn. vesz az ülésen, azon je|zi amennyiben töľvénysértést észlel.,

áttekinti a nemzetiségi cinkormányzatok szerződéseit, jegyzőkĺinyveit;
2.2.13. a nemzetiségi önkoľmźnyzato|<ka| fenntartási és használati szerződések előkészíté-

se, gondozása, aĺnak mellékleteivel együtt,



2.2.14. a nemzetiségi önkormányzatold<a| kötendő együttmúködési megállapodások előké-
szítése, gondozása,

2.2.|5. belső normaalkotás rendje elnevezésű eljátás szęrint áttekinti a belső normák ter-
vezetét, e||átja a belső normák nyilvantaľtásáva|, feltöltésével, utasítások, intézke-
dések rendszeres felülvizsgá|atép aI kapcsolatos feladatokat;

2.2.|6. e||átja a Polgármesteri Hivata|Szervezęti és Mfü<idési Szabályzat módosításával,
naprakészen taľtásával kapcsolatos feladatokat;

f.2.17. helyi jtlgalktl|.ás ęlnęvezésíl eljáľás szeľint ellátja a kodiÍikációval kapcsolatos fe-
ladatokat, rendelet-tewezetekettarta|maző előterjesztések esetén az előteqeszté-
sek készítése elnevezésű eljĺĺľás szerint ellátja a képviselő-testiileti és bizottsági
előterj esztések j ogi szemponfu véleménye zésév e| kapcsolatos feladatokat;

2.2.|8. az ĺjnkoľmźnyzatkozbeszerzéseit bonyo|itő gazdasági tlĺrsasággal kapcsolatot tart
fenn. Feladata a kozbeszerzési közremfüĺidőlĺkel kapcsolatos koordináló felada-
tok ellátása' intézkedési jogosultság akĺzbeszerzési ésbeszęrzési ügyekben a Hi-
vatal szewezeti egységei felé (adatkérés, tájékoztatźtskérés stb.), valamint el|źtja a
Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság döntése alapjźn a Hivatal által bonyolí-
tottk< jzbeszerzések'kelkapcsolatosfeladatokat;

2.2.|9. aszetvezeti egységet éľintő kozbeszerzésben közremfüödik és adatot szo|gźitat
2.2.20. e||źńja a hivatali/ĺĺnkormźlnyzati szerződések évenkénti felülvizsgálatźnak

ĺjsszhivatali kooľdinálását;
2.2.2|. nyilvrĺntaľtja az ĺjnkormtnyzati/hivata|i szerződést biztosító mellékkötelezettsége-

ket, negyedévente javaslatot készít a mellékk<ltelezettségek érvényesítésére vo-
natkozőan;'

2.2.22. e||átja az a|jegy zo egyedi utasításában meghatźr ozott feladatokat

2. 3. S země ly iłgli Iro da

Fő tevékenysége a jegyző és a polgáľmesteľ munkáltatói jogköréből adódó feladatok ellá-
tasa. Tevékenységi kĺire: munkaerő biĺosítása, munkaerő-gazđá|kodás, munkakĺiľterve-
zés, munkaköľ-éľtékelés, az emberi erőforrás és a szakismeret fejlesztése, teljesítményér-
tékelés, minősítés, ösáönzési rendszer miĺkĺidtetése, javadalmazźs, szoclális és jóléti fela-
datok ellátása, munkaügyi kapcsolatok.

2.3.|.e|Látjaazá||áspá|yźzatoLd<a|kapcso1atosfeladatokat;
2.3.2. előkészíti a kinevezéseket, munkaszerzođéseket, továbbá ezek módosításait, át-

sorolásokat, megállapítja az illetmén'yeket, pótlékokat, haladéktalanul továbbít-
ja a munkaügyi iratokat a Magyar Allamkincstár (MAK) Illetményszámfejtési
egységének, és a munkavégzés feltételeinęk biztosítása éľdekében megteszi a
szfüséges tájékoztatást az érintett belső szervezeti egységek felé;

2.3.3. összeállítja és kezeli a személyi arryagokat;
2.3.4. naprakészenvezeti akozszo|gźůati a|apnyilvántaľtást, kĺizponti adatszo|gá|ta-

tást v égez a kozszo|gálati nyilvántaľtás adataiból;
2.3.5. munkáltatói igazolásokat állít ki;
2.3.6. e|Iátja a fegyelmi ügyek megindításával kapcsolatos feladatokat;
2.3.7. munkaügyi tátgytl peres ügyekben kapcsolatot taľt a jogi képviselővel, szükség

szerint adatot szolgáltat, iratbetekintést biztosít, az lgyet nyilvĺĺntartja;
2.3.8. e||en&zi a munkaidő nyilvántaľtásokat, szabadságok kiadását, nyilvántaľtja a

hivata|vezetők, tisztségviselők, iigyosztály- és iľodavezętőkszabađságát;
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2.3.9. e||źija a célfeladat kiírásával és a rendkívüli munkavégzés elľendelésével kap-
csolatos feladatokat, a céljutalom, valamint a túlmunka đíjazásanak kifizetésé-
ről intézkedik;

2.3.10. e||átja a betegállomĺĺnnyal, valamint atáppélu szÁmfejtésével kapcsolatos fela-
datokat, továbbítja a tźxo|maradási jelentéseket a MAK Illetményszámfejtési
egységének, illetmény tulfizetés esetén fizetési felszólítást ad ki;

f.3.11. ellátja az adőnyilatkozatohkal, valamint az éves adőbeva||ással kapcsolatos fe-
ladatokat, tájékoztatja a lrruľkatár.sakat, rryilatkrrzatokat kéľ be és továbbítja a
MAK Illetményszámfejtési egységének;

2.3.If . e||átja a társadalombiztosításhoz kapcsoló feladatokat;
2.3.12.|. ellátja a GYES és GYED állománnyalkapcsolatos feladatok,tájékoztatjaa

munkataľsat az igényelhető ellátásokľól, kiadja a ťlzetés nélküli szabadsá-
got, annak megszúnését követően állomĺĺnyba helyez,jelent a vĺÁr fele;

2.3.1.2.2. a munkatars kérésére a nyugdíjhoz szfüséges szolgálati, illetve jogosultsá-
gi időt megkéń, szükséges munkáltató i igazo|ásokat kiállítj a;

2.3.I2.3. nyilvantaľtja a Nyugdíjbiaosító jogosultsági idő beszĺámítĺĺsríról szóló ha-
tźĺozatait;

2.3.|3. mfüödteti a cafetéria ľendszeľt aKözszo|gát\atiSzabá|yzatban foglaltak szerint;
2.3.I3.1. javaslatot tesz jllttatźlsok körének meghatĺĺrozására,tájékoztatja a munka-

tźtľsakat, biztositja a cafetéria-nyilatkozatok leadását, ahasznźit szoftveľ
adatokkal feltölti, jogosulatlan igénybevétel esetén fizetési felszólítást ad
ki;

2.3.I3.2. feladást készít a cafętériajuttatások kifizetéséhez a Pénzugyi Ügyosĺály
részére;

2.3 . | 3 .3 . e||átj a az ezzel kap c so lato s adatszo 1 g áLlrtrtásí feladato kat ;

2.3.|4. e||átja az egyéb juttatásokkal kapcsolatos feladatokat;
2.3.|5. e||źija a munkába járás költségtérítésével kapcsolatos feladatokat;
2,3.16.e||źúja a tanulmányi szerződés megkĺitésével kapcsolatos előkészítő feladato-

kat, nyilvántartja az igénybevett munkaidő kedvezményeket, intézkedik az źú-

vállalt tandíj kifizetéséről;
2.3.I7 . el|átja a ťlzetés előleg felvételével kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési fe-

ladatokat;
2.3.|8. ellátja az áIIarĺi kezességvállalással kapcsolatos nyilvlĺntaľtási és tájékoztatásí

feladatokat;
2.3.|8.I. ellátja és koordinálja a vagyonnyi|atkozat-tételi kötelezettséggel kapcsola-

tos feladatokat, felszólít vagyonnyi|atkozat tételľe, vagyonnyilatkozatokat
óńz, nyi|v źntaľt és kezel ;

2.3.18.2. el|átja a minősítéssel kapcsolatos feladatokat, a minősítés hatĺĺľidőben töľ-
ténő elkészítését biztosítj a;

23 .I9. mfüödteti a telj esítményéĺtékelési rendszert;
2.3.20. tészt vesz a szewezeti célok kitűzésében' nyomon kĺiveti a kiemelt célok leké-

p ezését a v ezetói be számo l ók alapj án;
2.3.2|. kooľdinálja a teljesítményéľtékeléssel kapcsolatos vezetői feladatokat' elĺĺké-

szíti a nyomtatvĺĺnyokat, a negyedéves előrehaladási jelentéseket, valamint a
teljesítményéľtékeléseket hatlĺľidőben bekéľi, az értékelések eľedményét osz-
szegzi;

2.3.22. e||źúja a juta|mazźtssal kapcsolatos feladatok ellátasa, juta|mazási elvek előké-
szítése, munkáltatói döntés támogatása a szükséges kimutatások elkészítésével,
jogosultságbő|k'lzźrt foglalkoztatottak sztĺrése, kifizetésľől töľténő intézkedés;



2.3,23. ellátja a kitüntetések adományozásźna| és címadományozással kapcsolatos
munkajogi feladatokat, kimutatásokat készít, javaslatokat bekér, az źttadásiren-
dezvény szervezójével kapcsolatot tart és egyiittműkiidik;

2.3.24.eIlźtja a jubileumi és hiiségjutalommal kapcsolatos feladatokat, e|ókészíti a
munkáltatóiintézkeďéseket,egyeńetiamunkáltatőiátadást;

2.3.25.Iétszámnyílvĺĺntartást vezet, kimutatásokatkészit, kiilső vagy belső megkeľe-
sésľe adatot szo|gtitat a személyügyi nyilvantaľtás adataiból;

2.3.f6. eLlátja a pľémiumévek pľogramban ľésztvevők jogviszonyával, juttatásaival
kapcsolatos feladatokat;

2,3,27. ellátja akozfog|alkoztatottak jogviszonyával kapcsolatos teljes kĺiľíí ügyinté-
zést;

2.3 .28 . ellźtj a a továbbképzé s sel kap c so l ato s fe ladatokat ;

2,3,29. eI|átjaa jogviszony megszűnésével/megszüntetésével kapcsolatos feladatokat;
2.3.30. ellátja a szociális és jóléti feladatokat;
2.3.3|. elLátja a nyugdíjas koztisztviselők támogatásával, segélyezésével, kapcsolattar-

tasával kapcsolato s feladatokat;
2.3.32. e|Iź./tja a kegyeleti támogatással kapcsolatos feladatokat,
23.33.ađatszo|gá|tatást teljesít ajándékozáshoz, tinnepi rendezvények lebonyolitásá-

hoz;
2.3 .3 4. munkavédelemmel kapcsolato s feladatok ellátásában közľeműködik;
23.35. ellátja a munkavédelmi feladatokkal jogszení ellátásanak biztosítását és koor-

dinálását a munkavédelmi feladatokat ellátó köztiszľviselővel egyĹittesen,

munka- és útibalesetek nyilvántartását, baleseti ellátást nem igénylő események
nyilvántaľtását, baleseti jegyzőkönyvek kiźL||ítáLsát, ellenőľzését és továbbítását
a MÁK llletményszĺĺmfejtési egységének;

2.3.36. résztvesz a biĺonságos munkavégzés és munkafeltételek ellenőľzésében;
2.3 .37 . ellátj a az esélyegyenlő sé g biĺosításával kapcsolatos feladatokat.

Polgármesteľ munkáltatóÍ jogktirének gyakoľlásából adódó feladatok ellátása
2.3.38. a foglalkoztatási jogviszoĺyban álló alpolgáľmesterek jogviszonyával kapcso-

latos okiratok előkészítése, illetmény megállapítással, kĺlltségtérítéssel,
cafetériźtval kapcsolatos feladatok, valamint egyéb személyĹigyi feladatok ellá-
tása,

2.3 .39 . az önkoľm ányzati intézményvezetok koza|ka|mazotti j ogviszonyával kapcsola-
tos feladatok ellátása, pá|yźzatok kiírása, kinevezés és annak módosítasa' il-
letmény megá||apítźls, átsorolás, kozszo|gźllati jogviszony megsziintetése, va-
lamint egyéb személyĹigyi feladat hivatali koordinálása. Az önkoľmanyzatiin-
tézmények gazdasági vezetőjének megbízásával, kinevezésével, illetve a meg-
bízás visszavonásával és a felmentésével kapcsolatos felađatok ellátása.

Eryéb általános feladatok
2.3.40. a Polgáľmesteri Hivatal személyiigyi előiľanyzatainaktervezése, havonta likvi-

ditási ütemterv készítése, feléves és év végi beszámoló elkészítéséheztájékoz-
tatásésadatszo|gá|tatatásazLrodatevékenységiktiréből,

2.3.4l.az irođa tevékenységi kĺiréhez kapcsolódó teljesítés igazolások elvégzése és

uta|vźnyozási jogkör ellátása a vonatkozó helyi szabá|yozás szerint,
2.3.42. a munkáltatói jogkör gyakoľlásával kapcsolatos munkaiigyi tárgý (egyzói,

jegyzői-polgármesteri közcis) utasítások, szabáIyzatok, rendeletek, illetve ezek
mellékleteinek előkészítése.



2.3.43.munkáltatói dĺjntés előkészítés, fe|jegyzések készítése, szükség esetén jogi
szakvélemény bekérése, munkatarsak jogviszonyát érintő munkáltatóitétjékoz-
tatók kiadása,

2.3.44.bęszerzési eljarás lefolytatása a Személyügyi Iľoda feladatk<jrébe taľtozó ügy-
ben,

2.3.45. személyügyi, illetve munkajogi tareytlképviselő-testületi, bizottsági előterjesz-
tések előkészítése'

f.3.46. közremúködés és adatszo|gá|tatás a szervezeti egységet éľintő kozbeszęrzési
eljaľásban,

2.3.47. TudasbŁison a Személyiigyi közlöny mappa karbantartása, nyomtatványok
fri s síté s e, informáci ók, táj éko natók elhelyezé se,

2.3.48. álláskeresők tájékoztatása, benýjtott önéletrajzok nyilvántartása.
2.3.49. szakmai gyakorlat lebonyolítasa tekintetében felsőoktatási intézménnyel meg-

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

2.3 .50. az iroda tevékenységét érintő folyamatok kialakítása.
23.5I.szervezetet érintően: źúszervezés előkészítésében, munkakcirök kialakítasában,

munkaköri követelmények meghataro zásźlban va|ő részvétel' munkakör téľkép
elkészítése, szervezeti felépítés vźitozása esetén, az ezze| szükségessé váló in-
tézkedésekbeneljáľószervezetiegységektájékoztatása,

2.3.52. biztosítja a szakmai feladatktirébe tartoző tevékenységéből eredő követęlésál-
lomlĺny kezelését: a követelések nyilvantartását, a behajtásra töľténő intézkedé-
sek megtételét, éwégi minősítését (behajthatat|an' vitatott, stb.), a számviteli
nyilvantaĺtás céljából aPéruiigyiIJgyosztá|y részére töľténő bizonylat źÍadást,
ađatszo|gáltatást.

Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok
2.3.6|. éves szinten a közfog|alkoztatás iľĺányelveire, keretszámairatervezetet készít,

előzetesen konzultálva a Munkaügyi Központtal,
2.3.62. az e|fogadott éves keľĹileti kĺlzťoglalkoztatási irĺĺnyelvnek és a Munkaügyi

Központ által elfogadottpáIyazati tiíÍnogatásoknak megfelelő módon szewezia
keľiil eti közfo gl alko ztatást,

2.3.63. elkészíti a keľületi ľövid és hosszabb táui közfogla|koztatási pźtlyźzatokat,
azok végľehajtásźt nyomon ktiveti, előkészíti a hatósági szerződéseket,

2.3.64. tigyfelszolgá|atot mfüödtet, fogadja a Munkaügyi Ktizpont által keľiileti kĺĺz-
fog|a|koztatźsta kozvetített álláskeresőket, a megfelelő foglalkoztatási helyre
fuányitja,

2.3.65. e|jźr a munkavállalásra je|entkező álláskeresők munka-egészségügyi alkď-
massági vizsgźůatźnak lebonyolítása érdekében,

2.3.66. akozvetített személyekľől havi adatszo|gá|tatźst biĺosít a Munkaügyi Kĺĺz-
pont ľészére,

2,3.67. segítséget nyújt a fogIa|koztatóknak, p|. pá|yazatok benyújtásźůloz, pźiyázati
támogatások igényléséhez, figyelemmel kíséľi ahatáľozott idejű munkaviszony
megszűnésének idejét,

2.3.68. a Munkaügyi Ktĺzpont eljárás ľendjének megfelelő módon előkészíti a havi el-
szĺímolásokatakeľületifoglalkoztatőkadatszolgźitatźsaia|apjćn,

2.3 .69. elkészíti a foglalkoztatással kapcsolatos kĺitelező j elentéseket,
2.3.70. elkészíti apá|yźaatok benyújtásához szĹikséges dokumentácíőt, e||átjaapáIyá-

zati tétmo gatások igényléséhez szükséges elszámolások előkészítését.
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