
2.4. Belső Ellátási Iroda

tizemeltetési feladatok:
2.4.l. vezetékes telefonhálózat és végponti elemek üzemeltetése, új igények ügyin-

tézése, mellékek igény szerint źfthelyezése,
2.4.2. vezetékes telefonháló zat a|kozpontjainak üzemeltetése,
2.4.3. mobil telefonok rendszerben tartása, szolgáltatóval kapcsolattaľtás

(+beszeľzés),
2.4.4. kábelteleví ziő hál|őzat üzemeltetése,
2.4.5. irodagépek üzemeltetése (iľatmegsemmisítő),
2.4,6. sokszorosító berendezések üzemeltetése, a szerzođéses karbantaľtó céggel va-

1ó kapcsolattartás,
2.4.7. a hivatali gépkocsik üzemeltetésével, ktilső-belső tisztittattsáva|lesnétikai

karbantaľtásávall, futó- és tervezeÍtjavíttatásáva|, egyéb szerviz-munkĺíkkal
kapcsolatos feladatok intézése,

2.4.8. egyedi kérések (p1. polc, zźrcsere) kivitelezése, szeľelése,
2.4.9. a fenti iizemeltetési tevékenységekhez szükséges anyagmegvásárlása,
2.4.l0. általános iľodaszeľ megrendelések ĺjsszeáIlítása, teljes bonyolítás,
2.4.I I. bé|yegző, névj egykártya elkészíttetése,
2.4.|2. oklevéltartók beszerzése,
2.4.13 . általános nyomtatványok, megrendelés, telj es bonyolítás,
2.4.| 4. speciális nyomtatványok beszerzése, kĺlnyvkötészet megrendelése,
2.4.|5. nagy éľtékű és kis értékvtźttgyi eszkĺĺzök beszeľzése (bútor, műszaki cikk,

anyag és segédanyag, szerszám, stb.),
2.4.16. napilapok, folyóiratok megrendelése, nyilvántartźsa, kiadókkal folyamatos

kapcsolattartás, számlák ügyintézése,
f .4.I7.hivatalireprezentáciőbeszerzése,kiosztása,nyí|vźntartása,
2.4.18. ME-35 Eredményességet mérő mutatószámok kezelése az uzeme|tetési cso-

poľt tevékenységét érintő adatgyűjtési és adatszo|gá|tatási feladatok,
2.4,l9.ME-26 Gondnoksági felađatok e||átása elnevezésű eljaľás szeľinti iíľu-

szolgźtltatásiigényeknyilvantaľtásáva|kapcsolatosfeladatok,
2.4.20. készlet-nyilvántaľtási, valamint abevéte|ezett készletek kezelésével kapcsola-

tos felađatok,
2.4.2|. vezetékes telefonhálózat hívősziím, végpontok nyilvántaľtása, faxvonalak

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

lák online követése,
2.4.24. a PIN-kódos telefonálás bevezetésével ktilső szeľződő fellel való kapcsolat-

tartás,
2.4.25. a telefonos PIN-kódok kezelése,
2.4.26. a meglévő mobil telefonok ktiltségeinek figyelése, nyilvántartása, a telefo-

nokkal kapcsolatos ügyintézés,
2.4.27. gépkocsik adminisztrációja, futás kilométer, ilzemanyag fogyasztás, k<iltsé-

gek nyilvĺĺnt artása, számlak ellenőrzése,
2.4,f8.aHivata| berendezési és felszerelési tárgyak, éptilettaľtozékok nyilvĺĺntartása

a Pénzügyi Ügyosĺállyal kĺizösen, |e|tfuozás előkészítése, lebonyo|ítása' az
adatok feldo l gozás a, a P éĺlzjgyi Ü gyo sĺ á||y a| közĺi sen,
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2.4.29. selejtezés előkészítése, lebonyolítása, az adatok feldolgozása, a Pénzugyi
Ügyosaállyal közĺisen,

2.4.3 0. raktarkezelés, ľaktárnyilvántartás, vonalkódo s bevezetése,
2.4,3I. a Hivatal központi épületének, és telephelyeinek takaĺítása _ szerzíídott part-

neľrel,
2.4.32. rovÍtľ- és féregmentesítés megĺendelése' megsze rv ezése,
f .4.33 . rendezvények' bizottsági- és testĹileti tilések feltételeinek biĺosítása,
2.4.34. egyéb iinnepek megĹinneplésének előkészítése, lebonyolítása társ szerveze-

tekkel e gyüttmiĺkódve,
2.4.35. a renđezvényekkel kapcsolatos beszerzések (virág, koszorú, étel, ital, kellé-

kek, stb. megvétele),
f .4.3 6. oklevelek előkészítése'
2.4.37. helyiség átrendezés, berendezés, előkészítés, hangosítás biztosítása,
2.4.38. munkahelyi meleg étkeztetés és biife feltételeinek biztosítása, kapcsolattaľtás

aszerzodó céggel,
2.4.39. a napi ütemezett és az ađ hoc személy- és teherszá|Litásoke|végzése, e|végez-

tetése, (bútormozgatási és költoztetési feladatok),
2.4.40. hivatali gépkocsi-használat engedélyeztetése magáncéIűhasznáLata,
2.4.4I. Üzemeltetési csopoľt feladatktĺrébe tartoző szémiák kezelésével kapcsolatos

feladatok (éľkeztetés, telj esítés igazolás előkészítése),
2.4.4f.szám1arek1amációval és a pélutigyi teljesítésekkel kapcsolatban felmerült

problémak megoldása,
2.4.43 . ellátmány-kezelési feladatok
2.4.44. szemé|yszállítási feladatok bizosítása (gépkocsivezető),
2.4,45. poľtaszolgálat felügyelete, fegyveľes őrzési feladatok ellátásanak megrende-

lése,
2.4.46. infoľmációs táblfü (névtáblák) fris sítése,
2.4.47 . lift üzemeltetése, karbantartása,
2.4.48. a Hivatal á|talhasznáLt épĹiletekben lévő helyiségek - előzetes felmérés alap-

jan- javitási munkáira vonatkozó éves karbantaľtási terv elkészítése,
2.4.49.javítási munkák épületen belĹil; ide értve a kĹilső iľodáinkat is, kis karbantar-

tás' a lehetséges külső közremfüĺidő megbízźtsa, kiviteleztetés,
2.4.50. klíma ľendszerek üzemeltetése, szakcéggel való kapcsolattaľtás,
2.4.5I. víz-, csatornaľendszerek iizemeltetése, kaĺbantartása, felújítása,
2.4.52. elektromos há|őzat üzemeltetése. karbantartása. a szerződéses kaľbantaľtó

cég gel kapcsolattartás,
2.4.53 . lámpatestek bérlése,
2.4.54. az épületek köľĹili jźltđa, parkoló takaľítása, télen csúszásmentesítés, hó elta-

karítás,
2.4.5 5. köziłzemi és egyéb száĺrůźk. folyamatos ellenőrzése,
2.4.56.kivitelezéshezpénzigyifedezetbiŻĺosíttatása,
2.4.57. a munka vállalkozásba adásakor a kivitelező alka|massági vizsgálata,
2.4.58. a munkfü pérungyi feđezetének vizsgá|ata, az eset|egesen szükséges e|jará-

s ok l efo lytatása (pl. bizottsági el őteľj e sztés),
2.4.59. vagyon és épületbiztosítás,
2.4.60. nagy értékű és kis éľtékű targyi eszközök beszerzése,
2.4.6I. kulturális feladatok e||átása és rendezvények lebonyolítása, valamint keľĹileti

kitüntetések átadása tekintetében szĹikség esetén a Józsefuáros Közĺisségeiért
Nonprofit Zrt,-ve| tĺiľténő egyĹittmfüödés,
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2.4.62. hivatali feladatellátást szolgáló vagyon (ideéľtve a gépjármiiveket is) biztosí-
tásávaL,kánendezésévelkapcsolatosügyeke||átása,

2.4.63. kiküldetés költségeivel, illetve saját gépkocsi hivatali célrűhasználatával kap-
csolatos feladatok ellátása,

2.4.64. a szervezeti egységet érintő kozbeszerzésben közremiĺködik és adatot szolgál-
tat és a műszaki taľtalom elkészítése,

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

2.4.66. a képviselő-testÍileti és bizottsági ülések, valamint egyéb rendezvények esetén
gondoskodik a:ľó1, hogy az ülés/rendezvény helyszínéi| szolgáló terem ajtaja
a rendezvény idejére nyiwa legyen, valamint kĺiteles az ülés/renđez:łény vé-
génateľem bezárfuáső|.

Közteľület-felügyelettel kapcsolatos feladatok vonatkoz źsában:
2.4.67.eLlźtja a közteľület-felügyelet feladatellátását szo|gáIő gépjárművekkel kap-

csolatos iizemeltetési és karbantartási feladatokat (naponta ellenőrzi, hogy a
gépjármúvek megfelelnek-e a forgalomban töľténő részvétel feltételeinek, in-
dítónaplóban indítja és adja ki a szolgá|atba vezényelt járműveket, kezeli a
menetleveleket),

2.4.68. a kerékbilincsek és jáľművek karbantartása,
2.4.69.közterület-felügyelők egyenľuhájanak és egyéb kiegészítő felszeľeléseinek

beszerzése' nyilvántaľtása, tárolása' kiosztása,

Informatikai feladatok:

A Polgĺĺrmesteľi Hivatal szźnnítźstechnikai rendszeľével kapcsolatban:
f .4.70.azinf ormatikaihźiőzattizemeltetése,fejlesztése

2.4.70.|. üzemeltetni a LAN-WAN hźiőzatot
2.4.70.2. segítség nyújtás ahá|őzat źúa|akításźnak, továbbfejlesztésének tervezé-

sében a felhasználói igények e|őzetes felméľésével és rendszeľezésével,
a v árhatő terhel és me ghatźlr ozésźx a|

2.4.70.3. a külső szá|Litő á|ta| készített rendszerdokumentźrciő+ kezelése' a válto-
zások folyamatosan nyomon követése, a hźiőzaton tĺirténő módosítások
dokumentálása

2.4.70.4. folyamatos há|őzat felügyelet, a ľendelkezésre áI|ő eszkĺizĺlk (hźl|őzat
felĹigyeleti szoftver) segítségével nyomon követni a há|őzati eseménye-
ket

2.4.7I. hardver beüzemelés és bővítés
2.4.7|.I. ahá|őzati eszközök, számítőgépek és perifériák üzembe á||ítása
2.4.7I.f. ahá|őzatí kiszolgálók telepítésének ťrgyelemmel kísérése és infoľmá-

ciógytĺjtés a későbbi problémamentes tizemeltetés éľdekében
2.4.7 | .3 . kliens gépek telepítése, csatlakoztat ása a htiőzathoz
2.4.7I.4. perifériák, nyomtatók, szkennerek, multimédia eszkĺizök, esetleges

mágnesszalagos adattárolók tizemeltetése
2.4.7 2. rendszer adminisztľáció és integráció

2.4.72.1. javaslat téte| arra, hogy milyen komponensekkel (ideéľrve a szervere-
ket, klienseket és peľifériakat) lehet a felhasználók igényeit legjobban
kielégíteni;
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2.4.72.2. konťrguľálja ahá|őzat szervereit, illetve segítséget nyújt a külső szállí-
tóknak ezen szolgá|tatźLs teljesítésében, kidolgozza a kliensekĺe vonat-
kozó telepítési iranyelveket

2.4.72.3. annak meghatźtrozása, hogy mely alkalmazźsokat kell lokálisan, illetve
központilag telepíteni megvizsgálva mindkét lehetőség előnyeit és hát-
rźnyait

2.4.72.4. felhasználói jogosultsági koncepció kidolgozása
2.4.72.5. a szeľverek adminisztrálása, konf,rgurźiása

2.4.73. opeľációs rendszerek és felhasználói szoftverek kezelése
2.4.73.l. telepíti afe|haszná|ó gépén az általahasznźiq az illetékes személy(ek)

á|ta| jővthagyott opeľációs rendszeľeket és felhasználói szoftvereket
2.4.73.2. kialakítja és a felhaszná|őiigények szerint bővíti azt$ fe|használók tel-

jes induló kliens-kömyezetét, beleéľtve a jogosultságok kiosztását a
sziikséges rendszerek haszná|atáłloz, a fe|véte|t az ę|e|<tronikus levele-
zőtendszerbe, a tźrterulet kiosztás át és a megfelelő kĺinyvtárszerkezetek
Létrebozźsát

2.4.73.3. folyamatosan figyelemmel kíséri a Megrendelőnél hasznźůt operációs
rendszerek és standard szoftverek új verzióinak megjelenését, elemzé-
seket készít az íj verziók bevezetésének lehetőségéről illetve szĹiksé-
gességéľől

2.4.73.4. szĹikség esetén pľóbatelepítéseket végez, fęlderíti arégi és aztĄ verziók
közcitt esetleg előforduló kompatibilitási problémákat, külĺinös tekintet-
tel a különbozo verziők egyidejiĺ hasznźůattnak buktatóira

2.4.73.5. egy-egy tĄ verziő frissítéséről hozott döntés esetében megtervezi az źú-

állás forgatókönyvét
2.4.73.6. amát meglévő termékek új verzióihoz hasonlóarĺ e|végzi az eddigmég

nem használt új szoftveľeszközök bevezetés előtti tesztelését is, tapasz-
ta|ataiva|tátmogatvaabevezetésrőlhozottd<intést

2,4.73.7. a nem jogtiszta szoftveľhaszná|atot rendszeresen je|zi és törekszik a
j ogtisztaság biztosításara

2.4.73.8. rendszeľesen biztonsági másolatot készít afe|használók szerverekęntá-
rolt adatairól, igény esetén visszaallít egyes f;ĺjlokat e másolatból

2.4.73.9. meglervezi a mentési stratégiát és minden kiszolgáló esetében meghatá-
rozza a mentések gyakoľiságát és körét

2.4.73.|0. speciális funkcionalitású (pl: banki átutalást végzłĺ) munkaĺíllomások
esetén gondoskodik kliens-oldali adatok mentéséľől is, amennyiben a
felhasználó ezt ígény|i

2.4.7 4. adatbźľ;is adminisztráció
2.4.74.|. Amennyiben az adminisztráciőhoz sziikséges infoľmációk rendelkezés-

re állnak telepíti, tizemelteti és kaľbantaľtj a adatbtuis-szoftvereit
2.4.74.f. közreműködik az a|ka|mazások üzemeltetéséhez elengedhetetlen adat-

bazis- fej lestési és felügyel eti eszközok kiválasĺ ásźtban, telepítésében
és admini szt r ációj ábaĺl

2.4.74.3. a részletes ľendszerteľv a|apján igény esetén véleményezi az adatbázis
ťlzikai modelljét

2.4.74.4. afelhasznźllói kĺivetelmények aLapjáĺmeghatźrozó módon közreműkö-
dik az adatbĺĺzisokat érintő hardveľ-konfiguráció (processzor-
aľchitektúľ a, háttértát ak, hźiőzat, adatbiztonsági eszktizök, stb. ) kivá-
|asztásáb arl, ezekkel ö s szefü g gé sben vélem ény ezi a b eruházási tervet
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2.4.74.5. amennyiben a szĹikséges infoľmációk rendelkezésľe állnak közreműkö-
dIk az adatbźzist befolyásoló operációs rendszerek paramétereinek
meghatározásában,konťrgurálásábanésbeállításában

2.4.74.6. kĺjzremfüĺidik az Infoľmatikai Szabá|yzat kialakításában, és ľészt vesz
a vonatkozó biztonsági előíľások betaľtásában, és betartatásában

2.4.7 5. felhasználói támogatás
2.4.75.I. az informatikai rendszer használóinak tĺirténő segítség nyujtas a felme-

ľü1ő napi problémák megoldásával
2.4.7 6. felhasználói helpdesk

2.4.76.|. a hardver hibák azonosítása, a hibás gép továbbítása a garaĺciát nyujtó
a|vá|Ialkozó felé

2.4.76.f. minden meghibásodott eszkĺjz - (pl.: monitoľ, nyomtató), amelynek ja-
vítása számítőgép szervizes ismeretekkel nem megoldható _ továbbítá-
sa a szakszervizfe|é

2.4.76.3. a helyszínen megoldható rendellenes haľdveľ műkĺidések kezelése (pl.:
patľoncseľe)

2.4.76.4. a szoftverhibźk azonosítása (pl.: kézi adatbźuis indexelés, registry á1lĹ
tás), és jelzése aszá||ító felé

2.4.76.5. a helyszínen megoldható szoftveľ hibak kezelése (p1.: paľaméterezés,
újratelepítés)

2.4.76.6. törekszik a fe|hasznźt|ók támogatására problémáik megoldásával kap-
csolatban

2.4.77. a Polgármesteri Hivatal informatikai ľendszerével kapcsolatban iizemeltetés,
a rendszer fejlesztése

2.4.7 8. telefonkönyvek (online is) aktualizáIása, kaľbantartása
2.4.79. infoľmatikai tátgytl testületi, bizottságí előterjesztések készítése, a határoza-

tok végĺehajtása
2.4 .80, infoľmatikai proj ektek előkészítése, lebonyolítása
2.4.8 I . infoľmatikai stratégia készítése és karbantartása
2.4.82. a GISPÁN rendszer bevezetése, tizemeltetése, kaľbantartása, a folyamatos

fejlesztési' igazitási feladatainak ellátása, egyes nyilvĺĺntaľtásainak frissítése,
2.4.83. eszkozbeszerzések lebonyolítása, koordinálása (źit. kozbeszerzési eljáľás ke-

retében)
2.4.84. önkormĺínyzati, hivatali feladatok informatikai, szźrritástechnikai támogatása
2.4.85. a számítástechnikai rendszer tizemeltetésével összekapcsoltan diszpécser

szo|gźiat múködtetése
2.4.86. felhasználói igények a|apjźn digital'izáLźtsok, nagy méretű anyagok nyomtatá-

sa
2.4.87. a hivatali belső Intranet fejlesztése, kaľbantartása
2.4.88. inteľnet eléľhető ség és alkalmazással kapcsolatos tevékenysé gek
2.4.89. a há|őzat fej lesĺésben, menedzselésben való részvétel
2.4.90. fogyóeszközĺjk, kellék beszerzések iigyintézése
2.4.9I. számitźstęchnikai eszktlz<jk kaľbantaľtásával kapcsolatos iigyintézés
2.4.92.folyamatos segítségnyújtás a fe|hasznźl|ők ľészéľe szoftver alkalmazások,

számítástechnikai problémlĺk tźrgyában
2.4.93. meglévő és új, bevezetendő a|ka|mazások felhasználóinak oktatása

onkorman y zat hon|apjával kapc solatban
2.4.94. az énntett szervezeti egységek kéľésére közérdekú adatok honlapon tĺ!ľténő

kozzététe|ében való közreműködés ktilönĺis tekintette| az információs önľen-
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delkezési jogĺól és az informáciőszabaďságról szőIő 2011. évi CX[. törvény-
ben foglalt kĺjzéľdekú adatok vonatkozásában

2.4.95. bizottsági és képviselő-testületi iilésekről készült jegyzőkönyvek, bizottsági
és képviselő-testiileti döntések wwwjozsefuaros.hu honlapon tĺiľténő kozzé-
tételének technikai-infoľmatikai segítése

2.4.96. a megjelentetni kívánt hivatali információk átalakítása megfelelő formátumba
(elsősorban pdf) és feltĺĺltése

2.4.97. a honlap taľtalmi karbantartása a telefonkĺinyv szinkľonizá|ása vonatkozásá-
ban

Téľfigyelő, távfelügyeleti és közterület-feltigyeleti rendszergazdai feladatok:
2.4.98. Térfigyelő rendszerľel kapcsolatos infoľmatikai feladat:

2.4.98.l.Arendszergazdavégzi a téďrgyelő ľendszeľ műszaki és számítástechni-
kai berendezéseinek, egyéb eszkĺjzeinek folyamatos feliigyeletét és hiba-
e|hźrítását;

2.4.98.2.Fe|adata a rendszer minden elemének (kültéri és ktizponti eszköz<jk,
szźmítőgépek, monitotok, vezérIők, háIőzatí eszközök, sziinetmentes
tápegység, klímaberenđezések) beszerzésével, karbantartźsáva| kapcsola-
tos ügyintézés, folyamatos kapcsolattaľtás a szolgáLtatőlbeszá||itő cégek-
kel;

2.4.98.3.Arendszeľ koaxiális és optikai vezetékes, valamint vezeték nélküli átvĹ
te|íháIőzatanak feliigyelete, kapcso|atartás a telepítő és karbantaľtó cé-
gekkel;

2.4.98.4. A rendszer felhasználóinak adminiszttáciőja, folyamatos támogatás,
oktatás;

2.4.98.5.A térfigyelő miĺködtetéséhez szfüséges rendszerbeéi|ítások (időszink-
roĺ, rögzítés, kameľa üzemmódok (preset pozíciők, pásńázás, orjźrat,
PTZ, videofalak) szfü ség szerinti egyedi beállítások elvégzése;

2. 4 .9 8 . 6 .Esetenként a r ö gzitett e s emények kezelése, mentése, ar chiv á|ása;
2.4.98.7.Fejlesztés (mint például a jelenleg folyó bővítés, átalakítás) során aktív

ľészvétel a pĄekt lebonyolításában, kapcsolattartás a szo|gźl|tatő és az
iizemeltető illetékes szervekkel;

2.4.98.8. Kapcsolattartás és ügyintézés külső szervezetekkel, társasházakkal a
kültéri eszközĺik (kameľa, vezetékhálőzat, arltenrla, stb.) engedé|yezteté-
sével, iżemeltetésével kapcsolatban.

2.4.99. Kozigazgatási kamerĺík és a képeket fogadó, feldolgozó egység feladatai
2.4.99.I.E|Iźúja aközigazgatási kamerfü, az a|lhoz kapcsolódó átviteli ľendszeľ,

a monitor szoba és a kapcsolódó technika műszaki és informatikai felü-
gyeletét és karbantaľt ását, ahibaelhĺíľítást;

2.4.99.Z.Bővítés esetén intézkedik a beszerzésre, telepítésľe.

2.4.l 00. Távfeliigyeleti rendszeľľel kapcsolatos feladatok
2.4.|00.|. A ľiasztó távfelügyeleti ręndszer minden műszaki elemének (köz-

ponti vevőbeľendezés, rádiós vevő, antenna, számítőgép) folyamatos fe-
lügyelete,karbaĺltartźlsa,hibaelhźlrítás;

2.4.|00.2. A távfelügyeleti ügyfelek adatainak kezelése, adminisztráciőja, ada-
tok rogzitése a kĺizponti rendszerben;
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2.4.|00.3.Ügyfél bekötés esetén kapcsolattaľüís a telepítőkkel, beállítás és fel-
programozás a központi vevőktizpontban;

2.4.l00.4.A távfelĹigyeleti események listáinak napi ellenőrzése (hiba, betöľés,
tesztjel).

2.4.100.5 .Ügyfelekkel való kapcsolattartás, kiénesítés hiba esetén, ađategy ezte-
tés, eseménylista készítés és szolgźůtatás;

2.4.|00.6.Az önkormányzati objektumok rendszeľes riasztó karbantaľtásĺínak fe-
lügyelete, kapcsolattaftás a karbantaľtó céggel;

2.4.100.7 .A rendszer eszktizeinek nyilvantaľt ása, Ieltźr ;
2.4.I00.8.A kiépített |épcsőhźzi kameraľendszer miíszaki feltigyelete, karbantar-

tása, hibae|hárítás. A kameľa ľendszerből történő mentés esetén ľészvétel
és segítségnyujtás a rendőrségnek.

2.4.I0I. Beléptető és egyéb rendszerekkel kapcsolatos feladatok
E||átja a beléptető ľendszer, a Parkolás-tizemeltetési Szolgálat jegykiadó au-
tomattĺira telepített segélyhívó rendszer, a három téren fęlszeľelt hangos ka-
meriík és a Budapesti Közlekedési Központ forgalomiranyító kameráinak
képét továbbító ľendszer feliigyeletét, karbantaĺtását és a szükség szerinti
hibaelharítást.

2.5. Szervezési és Képviselőí Iroda

2.5.I. a Képviselő-testület és bizottságai ülésének előkészítése' megszervęzése.. szęrvezę-
ti egységek tájékoztatása az ülések időpontjaról, esedékes napirendek ĺlsszeállítása,
meghívó elkészítése,postiĺzási és pótpostazási feladatok elvégzése,

2.5.2. az Ĺilés lebonyolítása: forgatókönyv elkészítése, szĹikséges adminisztráció biĺosí-
tása,

2.5.3. az ülések anyagainak hangkazettájábő| jegyzőkĺinyvi kivonatok, jegyzőkonyvek
készítése, éľintettek felé tĺjľténő továbbítasą

2.5.4. bizottsági és képviselő-testületi Ĺilésekľől készült jegyzőktinyvek, valamint bizott-
sági és képviselő-testtileti döntések mint adatok szolgáltatása a
wwwj ozsefuaľos.hu honlapon tĺirténő közzététe| célj ából'

2.5.5. sZMsZ a|apján az előterjesztések, meghívó, jegyzőkĺinyv beköttetésre előkészíté-
Seo

2.5.6. az e|készitett jegyzokonyv kontľollja, annak továbbítása a jogszabá|yban meghatá-
rozott szewekhez,

2.5.7. rendeletek kihirdetése, és továbbítása a jogszabá|ybanmeghatározott szeľvekhez,
2.5.8. folyamatos kĺjzľemfüödés a bizottsági tilések előkészítésében, hangfelvétel készí-

tésében, illetve kivonat és jegyzókönyv készítésében,
2.5.9. a helyi ľendeletek jogtĺĺrba tĺjľténő felvezetése, amelynek hatá|yositása testületi

ülések után szükség szerint folyamatosan történik. A jogtáron keľesztiil a hatályos
helyi joganyag minden szetvezeti egység szźtrnźra egységes szerkezetben elérhető
a T:\INoľmák\Rendeletek mappában,

2.5.10. a lejźrt képviselő-testĹileti hatfuozatok begyűjtése, amelyből havonta elkészíti a
po l gárme st eri táj ékoztatőt,

2.5.||. a képviselői kéľdésekkel, valamint interpellációkkal kapcsolatos hivatali feladatok
ellátása,

2.5.I2. sziikség szerint egyéb előterjesztések készítése, illetve levelezés bonyolítása a pol-
gáľmester, a jegyzó, illetve az aLjegyzó źůtal' źtađott anyagokban,
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2.5.I3.bizottsćĺg átruhźtzott hatásköni döntéseiľől szóló előteľjesztések készítése feléven-
ként,

2.5.|4. ügyfelek részére rendeletek kiadása,
2.5.| 5. hitelesített kivonatok kiadása,
2.5.16. a nemzetiségi ĺinkormźnyzatok munkájának segítése, testületi üléseinek jegyzó-

könyvezési fe|adatai, és az ehhez kapcsolódó ađminisztratív feladatok ellátása
megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkavállalón keľesztül,

2.5.17.szakmai segítségnyújtźs a nemzetiségi önkoľmanyzatok jegyzőkĺinyvezési és

egyéb fęLadatihoz,
2.5.18. a nemzetiségi onkoľmźnyzatok testületi üléseiľől készült jegyzőkönyvek jegyzői

tö'rvényessé gi kontrollra előkészítése, továbbítása a jegy ző r észére,
2.5.|9. a nemzetiségi önkoľmányzatok testiileti üléseiľől késziilt jegyzőkonyvek továbbí-

tása az illetékes Koľmanyhi v ata| r észérę.
2.5.20. a KerĹileti Érdekegyeztető Tanács ülésekľe, vezetői értekezletekĺe, tisztségviselői

megbeszélésekre jegyzőkönywezető biztosítása, továbbá arcgzített hanganyagból
j egyzőkönyvek készítése,

2.5.2I. a Hivatal terembeosztásának a Micľosoft outlook alka|mazásával tĺirténő vezetése,
2.5.22. a képviselő-testületi és bizottsági ülések, valamint egyéb rendezvények esetén

gondoskodik anól, hogy az tilés/ľendezvény helyszínéül szolgáló terem ajtaja a
rendezvény idejére nyiwa legyen, valamint köteles azi|éslrendezvény végén a te-

rcmajtajátbezárni,
2.5 .23 . rendezv ények szervezése,
2.5.24. közmeghallgatás szervezése, lebonyolítása'
2.5.25.képvise1ők, kĹilsős bizottsági tagok vagyonnyilatkozatźwal kapcsolatos tevékeny-

ség,
2.5.26. képviselők részére hivatalos küldemények postlázás a a zźtrt fakkba,
2.5.27. képviselők, kiilsős bizottságítagok tiszteletdíjával kapcsolatos teendők e|Iźńása,

2.5.28. a képviselők testtileti munkában, illetve a bizottsźryi tagok bizottsági munkában
töľténő ľészvételének folyamatos figyelemmel kísérése,

2.5.29. aszewezeti egységet érintő kozbeszetzésben közremfüödik és adatot szo|gá|tat.
2.5.30. bizottsági elnĺikök titkíľsági feladatainak el|átása,
2.5.3I. abízottsági elnökök tevékenységével kapcsolatos napi feladatok e||átása,
f.5,32. abizottsági elnĺjkĺik postájanak kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása,
2.5.33. a bizottsági elnökĺik tészére érkezeÍt küldemények áttekintése, szigná|ása, aláíľásra

tĺirténő előkészítése,
2.5.3 4. bizotÍsági elnökök fogadóóľáival kapcsolatos feladatok ellátása,
2.5.35. a Képviselői lroda recepciós feladatainak elIźtása,
2.5.36. a képviselők, külső bizottsági tagok és a szervezeti egységek közötti kommuniká-

ció biztosítása,
2.5.37. Képviselő-testület és bizottságainak üléseivel kapcsolatos kézbesítői feladatok el-

|átása,
2.5.38. képviselők, kĹilső bizottsági tagok postájával kapcsolatos feladatok ellátása (igény

szerint)
2.5.39. a képviselők fogadóónĺjával kapcsolatos feladatok ellátása (igény szerint),
2.5.40. a képviselők szźméra technikai és egyéb adminisztratív segítség nyújtása,
2.5,4|. ahivatď szervezetiegységei részére történő fenymásolás (kĺĺzponti fénymásoló-

ban),
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2.6. Ügłviteli lroda

2.6,I. A Magyar Posta ZÍt. á|ta| kézbesített, a Főpolgáľmesteri Hivatalból és a Koľmány-
hivatalból érkezett un. ,,ľcivid utas'' küldemények źúvéte|e a postai jegyzék és a
kézbesítőokmány szerint,

2.6.2. az lun. ,,rövid utas'' küldemények kézbesítése a Főpolgáľmesteri Hivatalba és a
Kormányhivatalba,

2.6.3. a beérkezett kitldemények érkeztetése, és átaclása a szerveaeti egység részéľę ,,ľz

iratkeze|ó rendszerből kinyomtatott érkeztető lista a|apjén, vagy szigná|ási jegyzék
alapj én iktatásra átadźs,

2.6.4. a Hivatal szewezeti egységeitől étkezett iratok továbbítási módja szerinti csopor-
tosítása (posta útján, ,,rövid utas'', belső posta),

2.6.5. a postan feladandó téľtivevényes és ajánlott levelek ragszźnnmal tiirténő ellátása,
majd a ragszámos és k<lzönséges levelekľo| az e|e|<tronikus fe|ađőjegyzék elkészí-
tése,

2.6.6. a szewezeti egységek egymásnak küldött iratainak źtvéte|e, éľkeztetése, és átadása
az iratkezelő rendszeľből kinyomtatott éľkeztetési lista alapjan, vagy szignálási
j e gy zék a|apj źtn iktatásľa źiadás,

2.6.7. aziktatásta átvett anyagok iktatasa _ abeérkezés napjan de legkésőbb az azt kĺive-
tő munkanap - az e\ektronikus iratkeze|ó ľendszerben (iratokat előzményezi, e||átja
iktatószámmal és egyéb azonosító adatokkal, csatolja vagy szeÍelli az iratokat),
előadói ívben töľténő továbbítĺása aszervezeti egységek felé,

2.6.8. az elektronikus iľatkezelő rendszet adatbźlzislĺnak folyamatos nyilvántartása és ak-
tlalizáIása,

2.6.9. azugyiratok ügyiratpót|ő alapjan iľattarból, határidőből történő kiadása _ azkat-
kezelési Szabá|yzatban meghatiĺrozotthatáttidőn belül _ és a kiadás tényének rĺig-
zítése az elektronikus iratkezelő rendszeľben,

2.6.|0. ahatźriď(5-nyilvántartás vezetése az elektronikus iratkezelő rendszerben, az ene ki-
jelĺilt iigyiratok határidőbe helyezése, és az aktuźůis hat.ĺľidőben lévő ügyiratok to-
vábbítása az ĺjgy intézőkhĺiz,

2.6.1'|. az fuattźnban elhelyezett anyagokról napľakész nyilvántaľtás vezetése az elektľoni-
kus iratkezelő rendszerben,

2.6.12. az e|intézett ügyiratok _ az ugyintézo az ügyirat |ezfuásźra vonatkozó Ĺigykezelői
feladatainak e|végzése, és az elektľonikus iratkeze|ő rendszeľbenazirattározásté-
nyének rcgzítése után - átmeneti fuattźtrba helyezése azirattźtri tételszámnak meg-
felelően'

2.6.|3. az átmeneti iľattarban lévó, de még nem selejtezhető ügyiratok źihe|yezése aKöz-
p onti Irattaľb a az ir attáti tétel számnak me gfele lő en,

2.6.14. az Atmeneti és Kĺizponti Iľattfuban elhelyezett tigyiľatok szakszeru tarolásaról tör-
ténő gondoskođás,

2.6.1 5 . az évenkénti selejtezés előkészítése és végľeh ajtása,
2.6.|6. a Hivatal köľ-, fej- és névbélyegzoinek nyilvántaľtása, éves felülvizsgá|ata, bé-

Iyegzt5k selejtezése a Belső Ellátási Iľodával egyĹittmfüödve,
2.6.17. a minősített iratok kezelése a hatályos anyagi jogszabá|yok alapján,
2.6.18. a Hivatal Iľatkezelési SzabáIyzata és az fuattárl terv elkészítése a szervezeti egysé-

gekkel történő egyeztetés a|apjźn,
2.6.19. aszervezeti egységet érintő közbeszerzésben k<izremfüĺidik és adatot szo|gá|tat.
2.6.20. Budapest VIII. keľĹilet teľĹiletén belül a Hivatal szervezeti egységei á|tal előkészí-

tett kézbesítendő küldemények kikézbesítése a cimzettek részére,
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2.6.21. a VIII. kerület teľületén kíviil eső de állandó kézbesítési feladatok ellátása - kĹ
emelten a Személytigyi Iroda és a Pénzügyi Ügyosztá|y á|ta| küldendő iratokĺa vo-
natko ző an-' i l l etve süľgő s iratok kézb es ítése,

2.6.22. a Budapest Főváros Kormányhivatal VIII' Keľiileti Hivatala hatáskörébę tartoző
eljárásokhoz szĹikséges és a Hivatal őľzésében lévő ügyiľatok átadása a KerĹileti
Hivatal részére és az ezze| kapcsolatos egyĹittműkc'dés.

3. BELso ELLENoRzBsr rnooł
A belső ellenőľzés független, taľgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység,
amelynek célja, hogy az onkoľmányzat, a Hivatal és a helyi nemzetiségi ĺinkoľmányzatok
műkĺidését fejlessze és eredményességét növelje, a célok elérése érdekében rendszerszemléle-
tű megk<izelítéssel és módszeľesen éľtékeli, illetve fejleszti az e||enótzött szewezet iľányítási
és belső kontrollľendszerének hatékonyságát.

A belső ellenőrzés tevékenysége kiteľjed az adott szewezet minden tevékenységére, különö-
sen a költségvetési bevételek és kiađások tervezésének, felhaszná|ásaĺnk és elszámolásának,
valamint azeszkozokkel és forľásokkal való gazdáIkođásnak a vizsgźůatára.

A belső ellenőr bizonyosságot adó ellenőrzési és az źi|anhánartásért felelős miniszter által
kozzétett belső ellenőrzési standaľdokkal összhangban lévő tanácsadási tevékenységen kívĹil
más tevékenység végrehajtasába nem vonható be.

A belső ellenőľzés feladata:
3.1. e|emezni, vizsgá|ni és étékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, mű-

ködésének j o gszabá|yoknak és szabźiy zatoknak való megfelelését, valamint
mfüĺidésén ek gazdasźęosságát, hatékonyságát és erędményességét,

3.2. elemezni, vizsgálni a rendelkezésre źi|ő eľőfoľrásokkal való gazdéůkodást, a
vagyon megóvását és gyarapítźlsát, valamint az ęIszőmolások megfelelőségét, a
beszámolók valódiságát,

3.3, a vizsgáůt folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, kĺivetkeztetéseket és
javaslatokat megfogalmazni akockźzatitényezők, hiĺĺnyosságok megsziinteté-
se, kikĹiszöbölése vagy csökkentése, a szabá|ýalanságok megelőzése, illetve
feltĺárása érdekében, valamint a költségvetési szerv mfüödése eredményessé-
gének n<ivelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érde-
kében,

3.4. nyilvantaľtani és nyomon követni a belső ellenőľzési jelentések a|apjźnmegtett
intézkedéseket.

Tanácsadó tevékenység keľetében ellátandó feladatok külĺinösen:
3.5. vezetők tálmogatása az egyes megolđási lehetőségek elemzésével' értékelésé-

ve|,vizsgá|atźlva|,kockázatźnakbecslésével,
3.6. péĺuugyi, tźtrgyi, infoľmatikai és humánerőforľás-kapacitásokkal való éssze-

riĺbb és hatékonyabb gazdá|kodásľa iľányuló tanácsadás,
3.7 . a vezetoség szakértői támogatása akockźnatkezelési és szabá|ýalanságkezelési

ľendszerek és a teljesítménymenedzsment ľendszer kialakításában, folyamatos
továbbfej lesztésében,

3.8. tanácsadás a szęrlĺezeti strukturak raciona|izźt|ása, a vźitozásmenedzsment te-
rületén,

3.9. konzultáció és tanácsadás avezetés részére a szervezeti stľatégia elkészítésé-
ben.



3.10. javaslatok megfogalmazźsa a költségvetési szerv műkĺjdése eľedményességé-
nek nĺivelése és a belső kontrollręndszerek javítása, továbbfejlesztése érdeké-
ben, a költségvetési szerv belső szabźiyzatainak tartalmźú, szerkezetét illetően,

3.l1. éves bontásban nyilvantaÍtást vezetni a külső ellenőrzések javaslatai alapján
készült intézkedési teľvek végľehajtasárő| akialakított eljrĺľási rend szeľint.

4. vÁRosrpÍľBsznTl tjcYos zľ ĺry
Az ilgyosztá|yvezető _ egyben főépítész - irányításával ellátja az keľtlleti önkoľmányzat épĺ-
tésügyi feladatainak előkészítését, kĺĺzremfüödik a polgármester hatásköľébe utalt építéstigyi
eljaľások lefolýatásában. A kerületfejlesztési projekteket e|okészítí és koordinálja, szakmai-
lag felügyeli a projektben ľésztvevo szervezeteket, figyeli apáLyazati lehetőségeket.

4.I.|. a helyi tlnkormányzat építésiigyi feladatával kapcsolatos döntések előkészítése,
ktizreműködés a polgáľmesteľ feladatkĺĺrében felmeľĹilő építésügyi feladatokban

4.|.2. a kerĹilet helyi építési szabźt|yzatanak és településľendezési terveinek előkészítésé-
vęl, felül vi zsgźiatétv a| ö s szefü g gő feladatok e l látása

4.|.3. nyilvĺĺntart ást vęzet a településrendezési eszkĺjzökről
4.1.4. gondoskodik a hatályos településrendezési eszközĺjknek az önkormźnyzat honlap-

j an történő kozzétételér ő|
4.l.5. ttĺjékoztatást ad a hatályos teleptilésrendezési eszközökben foglaltakľól, ennek ke-

retében javaslatot tesz atelek beépítésének feltételeiľe a településkép és az épitésze-
ti örcikség megóvásával és minőségi alakításával kapcsolatban

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

4.I.7. ellátja a Központi Tervtanácsot a helyi építési szabáIyzattal kapcsolatos informáci-
ókkal

4.1.8. segíti a helyi építészeti- mtĺszaki terwanács működtetését, gondoskodik az ezze|
ĺisszefüggő nyilvrĺntaľtás vezetéséről

4.I.9. e||atjaaz önkoľmányzat kulturális örökség védęlmével kapcsolatos feladatait
4.1.10. előkészíti az önkoľmiĺnyzathe|yi épitészeti éľtékek védelmével kapcsolatos szabá-

|yozását, figyelemmel kíséri annak érvényesülését, gondoskodik az azo|<ka| össze-
fiig gő nyi lviíntaľt ás v ezetésér őI

4.1.||. előkészíti a kerület teľületén létesíthető ľendeltetések körét és a reklámok elhelye-
zésére vonatkozó k<ivetelményeket meghatétroző ĺinkormĺányzati döntéseket

4.1.l2, e|okészíti a polgáľmester településképi bejelentési eljárással, településképi véle-
ményezéssel, valamint településképi kĺjtelezéssel kapcsolatos állásfoglalását

4.|.I3. előkészíti a keľtiletben kĺizteľületen, illetve köZteľĹilstľó| |átsző módon elhelye-
zendő művészeti alkotásokkal kapcsolatos döntéseket

4.l.I4. részt vesz a keľület településpolitikai, teleptilésfejlesztési, település üzemeletetési
és az ingatlanvagyon-gazdá|kodási pľogľamjának elkészítésében, egyeztetésében,
továbbá az ágazati koncepciók keľĹiletet érintő részeinek ĺisszehangolásában és vé-
|eményezésében

4.l.I5. a szervezeti egységet érintő k?lzbeszerzésben k<izľeműködik és adatot szo|gá|tat
4.1.16. a szeÍvezeti egységben keletkezett szerződések esetén e|okészíti szakmai és a

pénzngy i telj e sítés igazo|ást

5. G AZD ALKODÁSI ÜcyoszľÁI,y
Az ađott szakágazathoz tartoző feladatokat összefogó szervezeti egység, melynek iranyítója és
vezetoje az igyosztá|yvezető. Az ugyosztźiyvezető szervezi és ellenőrzi az ugyosztály mun-
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káját.
Általános feladatköre az önkormányzativagyonnal valő gazdálkodás jogszabá|yoknak megfe-
lelő gyakorlásĺĺnak biztosítása, az önkormźnyzat részesedésével miĺködő gazdasági tiĺrsasá-
gokkal való kapcsolattaľtás, a táľsaságok feletti tulajdonosijogok gyakorlásanak végľehajtása.

5.1.
5.1.1. K<izterület haszná|atihozzájáru|ássokkal kapcsolatos feladatok ellátása
5.I.2. Tarsashazi felújítási pá|yźnato|<kal kapcsolatos feladatok ellátása
5 . 1 .3 . onkoľmány zati iJ|ajďonosi hozzźtjárulásokkal kapcsolatos feladatok
5 .l .4. Ingatlanvagyon nyilvánt artás vezetése, kezelése
5. 1 . 5. Iť1tútázas, helyi támogatással kapcsolatos ügyintézés
5.1.6. A vagyongazdálkodással megbízott gazďasági taľsaság feladat ellátásával kap-

csolatos szeruődésének kezelése, a feladat ellátás ellenőrzése a szerzőđésbeĺ
foglaltak, és a hatályos jogszabályi rendelkezések alapjźtn

5.|.7. A Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. száriáinak ellenőrzése, teljesítés-
igazo|ás elkészítése a megbízásí szerzódésben foglaltak teljesülése fiiggvényé-
ben

5.l.8. A szervezeti egységen keletkezett szeruőďések esetén a teljesítés igazolás elké-
szítése

5.1.9. Tulajdonosi jogkörből eredő feladatok koordinálása az ĺjnkotményzati tulajdo-
nu gazdasźlgi táľsaságok tekintetében

5.1.10. A szervezeti egység feladatait érintően közbeszerzési eljaľásokban és kĺjzbe-
szerzési éľtékhatárt el nem éróbeszerzési eljaľásokban való részvétel

5.1.t1. 
^,Uj 

Teleki téri piac iizlethelyiségeinek hasznosításával kapcsolatos felada-
tok ellátása

5.|.|2. Coľvin Sétany Progľam |ezźlrásáva| kapcsolatos feladatok koordinálása

5.2.
5.f.I. Az ö'nkoľmźnyzat kizĺírólagos fulajdonában áL|ő gazđasági tĺĺrsaságok vonat-

kozásźtbaĺ a feladat ellátás köľében szakmai támogatás biztosítása, a beruhá-
zásol<hoz kapcsolódó kooľdinációs tevékenység ellátása' a megvalósulás
tizemeltetői szempontú nyomon követése

5.2.2. Parkolás tizemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
5.2.3. Paľkolóhely megváltással kapcsolatos feladatok ellátása.
5.2.4. Kcjzľemfüodés a forgalomtechnikai eljáľásokban.
5.2.5. Utca névtáblak csereje, pótlása, újak beszerzésére, elhelyezésére vonatkozó

feladatok ellátása.
5.2.6. Zöldfelületekkel, zöldterületekkel kapcsolatos feladatok ellátása.
5.2.7. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása.
5.2.8. Kcjzút nem közlekedési célú igénybevéte|éhez szfüséges tulajdonosi hozzajá-

rulással kapcsolatos feladatok ellátása.
5.2.9. onkormanyzat á|ta| kötött általános vagyon- és felelősségbiztosításra vonatko-

ző szer ző ďé s ekkel ö sszefiig gő fe l adatok ellátása.
5.2.|0. A szervezeti egység ťeladatait éľintően kozbeszerzési eljáľásokban és kĺĺzbe-

szerzési érté|<hatźlrt el nem étőbeszeruési eljáľásokban való ktizľemiíkcĺdés.
5.f .I I . Egy ęb vĺĺrosüzemeltetéssel ĺisszefüggő feladatok ellátása.
5.2.t2. AzUi Teleki téľi Piac iizemęltetéséből eredő fenntaľtói feladatok ellátása.
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ĺ. pľľzÜcyl ÜcyoszrÁĺ-y
Az adott szakágazathoztartoző több irodát összefogó szervezeti egység, melynek irányítója és
vezetoje az igyosztá|yvezető. Az igyosztá|yvezetó szervezi és ellenőrzi az igyosztály mun-
kéLját' az igyosztźt|yvezetőnek kooľdinációs tevékenysége és felügyeleti jogk<ire van a K<ilt-
ségvetési és PénzĹigyi Feltigyeleti Irocla, Számviteli és PénzĹigyi Iroda, AdóĹigyi Iroda tekinte-
tében.

6.I. Költségvetési és Pénziigli Feliigłeleti lroda:
6.1.1. ellenőrzési nyomvonal elkészítése és feliilvizsgáIata
6.I.2. átmeneti, ideiglenes gazdálkodasróI szóló rendelet-tervezetelkészítése,
6.I,3. Fővarosi onkormrínyzat és keriileti önkoľmanyzatokat osztottan megillető be-

vételek foľľásmegosztźsi rendelet-tervezet szakmai felülvizsgálata, Képviselő-
testiilet véleményezéséhez előterjesztés és hatlírozat e|készítése, elfogadását
kĺivetően határidőben Fővarosi onkoľman y zatnak a hatfuozat megküldése,

6.I.4. a helyi szabá|yzat alapulvételével a ktizponti költségvetési támogatás igénylé-
se, a szo|gtitatott adatok ellenőrzése, keľületi szintiĺ <jsszesítése és továbbítása,
évente az Aht.-ban rógzített időpontokban a költségvetési támogatások felül-
vizsgáIata(lemondiĺs,pótigénylés)akiadottszabźllyzatbanfoglaltakfi gyelembe-
vételével, analitikus nyilvantarŁĺsą

6.1.5. éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez a költségvetési tĺĺmogatások keľü-
leti szinttĺ elszámoltatása, e|szétmolása,

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

6.|.7. intézmények kĺiltségvetési tervezetének feltilvizsgálata, javítása, Polgármesteri
Hivatal és az onkoľmányzat költségvetési tervezetének elkészítése a Hivatal
belső szeľvezetinek közreműkĺjdésével'

6.1.8. kerĹileti koltségvetési terv elkészítése (testületi előterjesztés, ľendelet-tervezet),
6.I.9. éves kĺiltségvetési rendelet elfogadása utiín a KGR progĺammal a kĺiltségvetési

nyomtatványok kitĺiltése Hivatalra és Önkoľmányzata, azintézmények felé in-
tézkedés, kitöltdtt nyomtatványok, j óvahagyott előirĺány zatok ellenőrzése, javí-
ťása,

6.1.10. Polgármesteri Hivatal és az onkotmźnyzatjóvahagyott költségvetési előirĺĺny-
zatainak szervezeti egységenként való részletes (kiemelt e|őirányzatonként és
rovatonként) feldolgozása, szewezeti egységek kiéľtesítése, a Hivatal egységes
fe|do|gozétsa kĺinyvelésre tĺjrténő źúadása,

6.1 . 1 1. kciltségvetési és végrehajtási rendelet többszĺiri módosításanak elkészítésę a he-
|yiszabźiyzatbanfoglaltakfi gyelembevételével,

6.I.l2. költségvetés módosító rendelet elfogadása utźn az érintett intézmények és Hi-
vatal belső szervezeti egységeinek értesítése a módosításról, a jóváhagyott elői-
rźnyzatok'ről,valamintkĺinyvelésretciľténőátadźsa,

6. 1 . l 3. kerületi és intézményenkénti - kĺiltségvetési szerkezeti bontásban-kĺlltségvetési
e|őir źny zatok anal itikus nyi lvántaľtás a,

6.I.I4. költségvetési szervek, gazdasági táľsaságok, Polgármesteľi Hivatal jóváhagyott
kĺiltségvetési előirányzata alapjźn a likviditási ütemterv bekéľő elkészítése,
majd az adatszo|géitatás utĺĺn a keľületi szintű likviditási ütemterv elkészítése,
annak havonkénti kerületi szintű ĺisszesítése,

6.1.15. kerületi pénzmarudvány és ktĺltségvetési ľenđelet tervezet elkészítése, feldol-
gozásaintézményenkéntaszabá|yzatbanfoglaltakfi gyelembevételével,

;ii
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6.I.|6.keľĹileti torusadattári nyilvántaľtás (tv-i előírás), a|apitő okiratok, módosítások
bejelentése a Mák felé,

6.I.|7 . kĺiltségvetési szervek bankszĺámlanyitásaival, megsziintetéseivel kapcsolatos
intézkedések, áfa körbe való bej elentés,

6.1.18. nemzetiségi önkormanyzatok költségvetési és átmenti gazdálkodásáľól szóló
határozatainak' ellenőrzése, a nemzetiségi ĺinkormányzatok elemi költségve-
tésének elkészítése, a kĺiltségvetés módosítására vonatkozó határozatijavasla-
Ĺtlk' jegyzókiinyvek pérzügyi-ktiltségvcĹési szeľrportĺbĺjl ttiľténő ellellőrzése,
az fuásbe|i előterj esztések előzetes pénzügyi fedęzet igazo|ása,

6.I.|9. a nemzetiségi önkormányzatok költségvetési beszámolóinak készítésével kap-
csolatos feladatok e||átása,

6.|.20. nemzetiségi <inkormlínyzatokjegyzőktlnyveinek pénzügyi-köItségvetési szem-
pontok szerinti ellenőrzése, az írásbe|i előterjesztések előzetes pénzügyi fede-
zetígazo|źsa

6.I .2| . nemzetiségi onkoľmany zatok pá|y źnatinak benyúj tasáh oz, szöv eges-szakmai
elszámolásához segítség nyújtás, telj es könĺ pénnigyi feladatellátás,

6.I.2f. a köznevelési tĺirvényben meghatźrozott KIR ľendszerhez pénnigyi adatszol-
gźitatás teljesítése,

6.|.23. költségvetési szervek részére az önkormźnyzati tĺímogatás leutalása szabźl|yzat
szeľint,

6.I.24.intézményi, feléves, éves szöveges beszĺímolók elkészítése előterjesztés for-
mźi1źlban,

6.I.f5. a költségvetési szervek, gazdasźąi tźrsaságok gazdźůkodásának figyelemmel
kiséľése, elemzések készítése, javaslatok készítése,

6.|.26. költségvetési szeľvek és gazďasźtgi tarsaságok részéľe pénzugyi, költségvetési
segítségnyújtás,

6.I.27. nem rendszeres juttatások és külső személyi jellegu juttatások, megbízási szer
ződések bérszámfejtése, elnyert páIyźaatokhoz kapcsolódó személyi jellegtĺ
juttatások szĺĺmfejtése, egyéb juttatások, vźitoző bérek szrímfejtése, egyeztetése
a szźnnviteli nyilvantaľtásokkal, feladása a Mfü felé. A kifizetésekľől év végi
adőigazolások kiadása, j civedelem igazolások kiadása,

6.| .28 . vezető részéri5| átr:llhazott hatĺĺskĺirben e||enjegyzési j ogkĺiľ, valamint bankszĺám-
la feletti aláírás jogosultság gyakorlása, v agy kiadmányo zás gyakorlása,

6.I.29. testĺ.ileti-bizottsźryi előteľjesaések készítése, véleményezése pénzugyi-
költségvetési szempontból,

6.1.30.szabźiyzatokkészítése,aktla|izá|ása.
6.1.3 1 . hagyatéki pénziigyek intézése, kĺiztemetés nyilvántaľtása, utalása,
6.I .32. gondozási díj akkal kapcsolatos iigyintézés,
6.I.33.jóvahagyott k<iltségvetési rendelet megküldése a kĺiltségvetési szerveknek és

gazdaséryi társaságokn ak, az elemi költségvetési bekérő elkészítése,
6.I.34.adatszolgáLtatásban,információszo|gźútatásbankĺizreműködés,
6.I.35. oNpcltĺ és az ebr 42. rcndszer folyamatos figyelése, Pénzigyi Ügyosztályra

vonatkozó adatszo|gźůtatás,
6.I.36.nemzetiségi önkormányzatok elemi költségvetésének ľĺlgzítése a KGR ľend-

szerben,
6.|.37.kcĺltségvetés az cinkormźnyzat hivatalos honlapjĺĺn töľténő megjelenítéséről

gondoskodás,
6.1.38. költségvetési felügyeleti szervi támogatások analitikus nyilvlántaľtásénakveze-

tése, egyeztetése a költségvetési szęrvek gazdasági vezetőive|, a sziímvitellel a



helyi szabályozásban foglaltak megfelelően,
6.I.39. a nemzetiségi önkoľmányzatok vonatkozásźtban az átmeneti gazdálkodásról

szőLő hatźnozati javaslat, kĺiltségvetési koncepció pénzugyi k<iltségvetés ľészét
képező hatźlrozatijavaslat,eredeti kĺiltségvetésľől szőIő hatźrozati javaslat és a
számszaki melléklet elkészítése a nemzetiségi önkormźnyzatok elnökeivel
egyiittműködve,

6.1.40. nemzetiségi önkoľmĺĺnyzatok pénzligyi-gazdasági feladataival kapcsolatos fe.
ladatok,

6.1.4|. önkoľmányzati és Polgáľmesteľi Hivatali gépkocsik iizemanyag norľna ę|szźr
molással kapcsolatos feladatok,

6.|.42.kiküldetési rendelvény alapjźnvégzett elszámolások és annak rögzítése a KIR
rendszerben,

6.l.43. rendszeres illetmények, személyi jellegű megbízásí dijas szerzodések analitikus
nyilviĺntartásrínak vezetése, nem rendszeľes és külső személyi juttatások nettó
ĺĺsszegét tarta|maző analitikus kimutatások készítése,

6.|.44. cafet&iakeretében kifizetett juttatások KIR rendszeľben töľténő feladása
6.I.45. a kerékbilincseléssel és köZteľtilet felügyelettel kapcsolatos bankfoľgalmi ügy-

íntézoi feladatok ellátása
6.|.46. a kerékbilincseléssel és közteľĹilet felügyelettel kapcsolatos bevételre vonatko-

zó PEK anyagok és egyedi utalások elektronikus megküldése a közteľület felti-
gyeleti ügyosztálynak

6.I.47. a kerékbilincseléssel és közteľĹilet felügyelettel kapcsolatos megrendelések, kö-
telezettségvállalások nyilvĺĺntaľtása

6.|.48. a kerékbilincseléssel és köaerület feliigyelettel kapcsolatos szám|źk' rogzítése,
utalványrendelet kiállítása

6.I.49. a kerékbilincseléssel és kdzteľület feltigyelettel eszkĺizeinek le|tźrozásźban va-
ló részvétel

6.1.50. a kerékbilincseléssel és közterület felügyelettel kapcsolatos ftĺkönyvek analitĹ
ktů< egyeztetése.

6.2. Szdmviteli és Pénziigłí Iroda
6.2,|. a Polgrĺľmesteľi Hivatal, az onkormźnyzat és a nemzetiségi önkormanyzatok

jogszabá|yi előírások szerinti számviteli rendjének kialakítása,
6.2.2. az onkormányzat számviteli könywezetése (főkönyvi és analitikus), e|őzete-

sen kontíro zott bevételek és kiadások ellenórzése,
6.2.3. éves számszaki költségvetési beszĺímoló elkészítése, cinkormĺĺnyzatvonatkozá-

sában a MAK felé'
6.2.4. havi, negyedéves, éves egyeztetések, év végi éľtékelések elvégzése,
6.2.5. kĺiltségvetési szervek havi, éves szánszaki beszámolóinak felülvizsgáIata, eI-

lenőrzése, jóvĺĺhagyása a KGR rendszerben,
6.2.6. zźrszámadźts készítése'
6.2.7 . egyszenísített éves beszámoló elkészítése és kozzététe|e,
6.2.8. havi péĺuforgalmi és negyedéves méľlegjelentés készítése (onkoľmanyzat) a

MÁK felé,
6.2.9. beruházási statisztikai jelentések készítése,
6.2.|0.Ieltározás, selejtezés megszeÍvezése, bonyo|ítása, targyi eszkcizök, készletek

anal itikus ny ilv źntartźlsának v ezetése,
6.2. | | . átmeneti le g szabaď p énze szkó zök lekötése,
6.2.|2. a Hivatal belső szeľvezeti egységeinek havonta nyújtott pélufoga|mi adatszol-



géitatás,illetveegyediigényeka|apjźnadatszo|gáltatás,
6.2.13.pénzttrosi feladatok ellátása az onkormányzat, a Polgáľmesteri Hivatal es a

nemzetiségi cinkoľmányzatok tekintetében,va|utapénztáĺľal kapcsolatos fęlada-
tok ellátása, bevételi utalványrenđeletek és kontírlapok elkészítése,

6.2.14. az onkormźnyzat és a Hivatal bérfeladásának elkészítése,koĺtítozása, kötele-
zettségv éilal ás é s te lj es íté s'

6.2.|5. Hivatali, ĺinkormanyzati, ťlzetési számlák bank szerelése,
6.f.|6. átadott pénzeszközök, tĺĺmogatások analitikus nyilvántartása, elszĺímolások fi-

gyelemmel kísérése,
6.2.17 . munkáltatói kcilcs<ln (lakásépítési és vásárlási) nyilvant artása,
6.2.18. bejövő átutalasos szźlm|źlk iktatasą utalványrendelet elkészítése, pénzĹigyi ľen-

ďezése,kcitelezettségvállalashoztovábbítás,
6.2.19. szociálpolitikai segélyek nyilvántaľtása, utalása, a kapcsolódó költségvetési

támogatások leigénylése,
6.2.20. helyi és ťlata|hźaasok lakásépítési támogatás nyilvántartása és ügyintézése,
6.2.2|. kapcsolattaľtás a kĺinyvvizsgálókkal, bankszám|avezeto hitelintézette|, intéz-

ményekkel és egyéb szervezetekkel,
6,2.22. helyiség-lakás óvadék, bérleti jogviszony megváltás, közterĹilet foglalás, egyéb

vevők, analitikus nyilvántaľtása, szám|źnása, hátra|ékosokľól kimutatás készi-
tése az illetékes szervezeti egységek részére, egyenleglrizlő megkiildése

6.2.23. kĺiltségvetési fedezetek igazoIása, érvényesítés,
6.2.24.ptiyazatokbenyújtasáhozadatszo|gá|tatás,
6.2.25. tarsosztályok részére ill, a k<iltségvetés tervezéséhez adatszo|gźitatás, szfüség

esetén kĺjzremfüĺidés a kĺiltségvetés elkészítésében,
6.2.26.vezętő részéró| átruhźzott hatĺískörben uta|vźnyozĺís, ellenjegyzés gyakoľlása,

telj e síté sek igazolása,
6.2.27. fe|hata|mazott személyek bankszámla feletti aláírźs jogosultság gyakorlása,

utalásoknál banki a|áirő,
6.2.28.taľsashĺŁaknak nyujtott felújítási tĺímogatások utalás előkészítése, visszatéľí-

tendő tálmogatás, kölcs<jn nyilvántartźsa, igazolások kiadása. Hátralékosokľól
kimutatás készítése a szerv ezeti egységek részére.

6.2,29. Polgáľmesteri Hivatal a|ka|mazoÍtjaitészérekiťĺzetett fizetéselőlegek analitikus
nyilvantartĺĺsą MÁK feladás készítése. Igazolások kiadása,

6.2.30. Corvin-Sétiíny Program, a Teleki tén piac, a lőzsefvárosi Egészségügyi Szol-
gálat komplex fejlesztése projektekkel kapcsolatos és az egyéb projektekkel
kapcsolatos pénziigyi feladatok e||źltása,

6.2.3I.EU-s pá|yázatok elszámolásával kapcsolatos feladatok, kapcsolattaľtás a Rév8
Zrtv-vel. Atervezette|okányzatok felhasználásrának analitikus nyí|vźntartása,

6.2.32. Áa 1tĺntormźnyzat és Hivatala) és rehabilitációs (Hivata|)hozzěljźrulás beval-
lásainak elkészítése. Pá|yázatokhoz szfüséges taľtozásokľa vonatkozó igazo|á-
sok beszerzése,

6.2.33. féléves, és éves szöveges tźtjékoztatás készítése a Hivatali és az önkoľmtnyza-
ti költségvetés telj esítéséről,

6.2.34. feléves, és éves szétmszaki tájékoztatás készítése a Hivatal, az önkormźlnyzati
és a költségvetési szeľvek költségvetésének telj esítéséről,

6.2.35.Eu-s (MNP III és egyéb ) pályazatok analitikus nyilvántaľtása, kapcsolódó
szerzodések kĺjtelezettség nyilvántartásba vétele, kapcsolódó szárriźk és egyéb
kifizetések iktatása, utalványrendelet és kontírlap elkészítése, a szám|źk és
kapcsolódó anyagok ellenőľzése,ftĺkĺinyvi könyvelése, a támogatások leigény-
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lése illetve abban való kĺjzreműkĺjdés,
6.2.36. természetbeni juttatások és ľeprezentációs kiadások analitikus nyi|vźntartása,
6.2.37. szerzodések' kötelezettségvállalások analitikus nyilviĺntartása,
6 .2.3 8 . előir ány zatok kontírozása, kclnyvel é se, e gyeztetése
6.2,39. JGK Zrt. bonyolításában végzett feladatokľa jóvĺáhagyott előirányzatok fel-

használásanak analitikus nyilvántartása, főkcinyvi kĺĺnyvelése, koordiná|ása a
Zrt-ve| kÓtött szerzoďésben meghatáľozott kereteken belül, ĺinkoľmĺínyzati va-
gyonnyilvantartás egyeńetése a vagyonkateszterľel, lakás-helyiség analitikus
nyilvántaľtással,

6.2.40. Ct-Ecostat integrált rendszerben törzsállomány karbantaľtása,
6.2.4I. bíľságok, építési igazgatásikĺjvetelések analitikus nyilvrĺntartása,
6.2.42. bizottsági, testületi előterj esztések készítése,
6.2.43. tárgyévi nyitási és zźtrási kcinyvelési feladatok az ĺjnkormźnyzat esetében,
6.2.44.zárszámađźtshoz, I. felévi és negyedéves beszámolóhoz tźlb|azatok ĺĺsszeállítá-

Sä'

6.2.45. analitikfü vezetése, főkönyvi könyveléssel t<irténő egyeztetése a számlaľend-
ben me ghat źn ozottak szeľint,

6.2,46. ĺĺnkormányzathoz tartoző állami hozzájźru|ás szĺĺmla és munkáltatói kölcsön
a|szám|a számvitel i kĺĺnywezeté se,

6.2.47. éves számszaki költségvetési beszĺĺmoló elkészítése a Hivatal vonatkozásában,
havi és negyedéves jelentések, beszámolók elkószítése,

6.2.48. nemzetiségi ĺinkormanyzatbeszámolóinak összeállítása, a kötelező analitikus
nyilvantaĺások vezetése, főkĺinywel tĺĺrténő egyeztetése,

6.2.49. nemzetiségi ĺĺnkormĺányzatok pénzforgalmi jelentés és negyedéves méľlegje-
lentés összeállítása a MAK felé,

6.2.50. nemzetiségi cinkoľmanyzati bankok szerelése, nemzetiségi bankok és pénztarak
kontírozása, könyvelése,

6.2.5I. nemzetiségi ĺjnkormányzatokbevallásainak elkészítése, NAV felé megküldése,
ezze| kapcsolatos egyéb kcinyvelési, utalási tétetek ikÍatása, kontírozása, k<iny-

velése a Ct-Ecostat rendszerben,
6.2.52. Teleki téri piac bevételeinek egyeztetése ,

6.2.53.tészvéte| az éves szźmlszaki költségvetési besziímoló elkészítésében a Hivatal
vonatkozásában,

6.2.54. analitikus nyilvantaľtások egyeztetése a főkönyvvel, tételek rendezése a Ct-
Ecostat rendszerben,

6.2,5 5, taľtásdíjj al kapcsolatos feladatok el|ź./rása,

6.2.56. kapcsolattaľtźs a szźmlavezetó bank helpdesk osztályával ill. szźů|itőí paľtne-
rekkel, egyenlegközlő levelekkel kapcsolatos feladatok e||átása,

6.2.57.befejezett beruhazások aktiválásával kapcsolatos feladatok ellátása,
6.2.58. vevőszĺímlák kiállítása, magáncélú vezetékes telefonhaszntiat továbbszźrriá-

zása, nyilvántartása,
6.2.59. kapcsolattaľtás ügyfelekkel, hivatali szervezeti egységekkel, önkoľmĺĺnyzat in-

tézményeive|,
6,2.60. Polgĺĺrmesteri Hivatal kĺĺtelezettségvállalás analitikus nyilvántartás vezetése,
6.2.6|. ĺinkoľmanyzat nevében kötelezettséget vállalólaól féléves beszámoló készítése

a Polgáľmester és alegyző fe\é,
6.2.62. Polgármesteri Hivatal bejcivő szám|ak és egyéb kifizetések előkészítése, utal-

ványrendelet, kontírlap elkészítése,
6.2.63 . nettó 5 MFt feletti onkormźny zati szer ződések kozzététele,



6.2.64. részvéte| az éves számszaki költségvetési beszámoló elkészítésében az ĺinkor-
mány zat vo natko zásában,

6.2.65.tźrgyi eszkoz és kiséľtékii tárgyí eszkoz beruhazással ill. felújítással kapcsola-
tos számlfü feldolgozása atáĺgyí eszkoz modulban: szźrriák kcjtelezettségvźt|-
laláshoz kapcsolása' eszközök bevételezése, pénnigy felé tĺirténő feladása,
kontíľozása, aktiválás átvezetése, éľtékcsĺjkkenés ęlszámolása, fok<inyv felé
feladása negyedévente. Készletmodul és targyi eszköz modul tĺirzsállományok
karbantartása'

6.2.66. <inkoľmĺĺnyzat esetében a bejövő szěml1rák és egyéb kifizetések ęlőkészítése,
utalványľendelet, kontírlap elkészítése,

6.2.67. helyi adók kontírozása, főkönyvi kĺinyvelése, kapcsolódó állományok könyve-
|ése, egyeztetése,

6 .2.68 . neff ó fi nan szir o zás kĺinyvelése, e gy eńetése
6.2.69. egyéb pénnőrosi feladatok ellátása
6.2.70.kerékbilinccsel, közteľület felügyeleti feladatokhoz kapcsolódó kihelyezett

pénzán feladatok e||átása
6.2.7l.kerékbilinccsel, kĺizterület felügyeleti feladatokhoz kapcsolódó ellátmćny-

előleg kifizetése, elszámoltatása, nyilvánt artása
6.2.72. keľékbilinccsel' közterület felügyeleti feladatokhoz kapcsolódó szigoru szźtm-

adású nyomtatványok nyilvĺínt artása, kiadása, kezelése és elszámolása
6.2,73. kerékbilincs és közteľiileti feladatokhoz kapcsolódó készpérz bevételek keze-

lése
6 .2.7 4. kerékbilinccs el kapc so lato s szám l ánási fe|adatok
6.2.7 5 . behajtást kezelő pľogramban engedélyek ľögzítése
6.2.76. Ct-ECOSTAT ľęndszeľ pénztari modul kezelése
6.2.77. a kerékbilincseléssel és közteľület felügyelettel kapcsolatos főkönyvek analiti-

kák egyeztetése
6.2.7 8. ellenőrzési nyomvonal elkészítése, felülvizsgálata,
6.2.7 9 . biztosítj a a szakmai feladatkĺĺrébe tartoző tevékenységből eredő

követésállomźny kezelését: a követelések nyilvántartáséú' a behajtásra töľténő
intézkedések megtótelét, év végi minősítését (behajthatatlan, vitatott, stb.)
adatszo|gá|tatts

6.2.80.Egyéb követelések minősítése a Pénziigyi Ugyosztélyvezeto által meghatározott
szempontok alapjrán

6.2.8 I. K<ivetelés kezelés sel kapcsolatos feladatok el látása

6.3. Adóiiglí Iroda
6.3.I. idegenben kimutatott, adók módjara behajtandó köztaľtozások (kozigazgatási

bírság, pénzbirság, helyszíni birság, ígazgatási szo|gá|tatźtsi díj, hulladékgazdál-
kodási díj )' saj át szabá|y sértési hatźtr ozatokban kimutatott taľtozások, gyermek-
tartásdíj behajtása, fizetési felszólítás kiküldése, a behajtási eľedmény visszaje-
lentése, oNKADo programban riigzítése, ťrzetések folyamatos ellenőľzése,
munkabérek, járandóságok és egyéb kĺivetelések letiltása;

6.3.2.helyszíni behajtás, foglalási jegyzőkonyv (ingóvégrehajtás végzése és a lefoglalt
ingóságok éľtékesítése (árverés) _ tjnálló bíľósági végľehajtó szerződés szeľinti
megkeresése, illetve a NAV megkeresése végrehajtás foganatosítása végett;

6.3.3.szabźiysértési hatóság tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátása (lefoglalt,
illetve elkobzott dolgok nyilvantaľt ása, őr zése, megseÍnmisítése stb. ) ;

6.3.4.adó-és éľtékbizonyítvány kiállítása (ingatlan értékbecslések készítése), helyszíni
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szemle lefolytatása;
6.3.5. összehasonlító értékadat megkérése Nemzeti Adó. és Vámhivataltól;
6.3.6. adóbevallások alapján az adő kivetése (előírása) és felĹilvizsgá|ata (építmény-,

és telekadó, magźlnszemélyek kommunális adója vonatkozásźtban), kivető, törlő
és mentességet megállapító határozatok ęlkészítése, jogerősítése;

6.3'7.építmény-, és telekadó, magánszemélyek kommtlnáIis acĺója oNKADo prog-
ramban t<iľténő rögzítése (feladatból adódó);

6.3.8. idegenforgalmi adó bevallások feldolgozása, abeťlzetések nyilvántartása;
6.3 .9 .folyószáml ák (szám|aegyenlegek) kibocsátásával kapcsolatos munkálatok el-

végzése;
6.3.10. méltányossági eljarások lefolytatása, a kedvezmények elbírálását kĺivetően ha-

tźrozat készítése, jogerősítése (az engedéLyezett rész|etťlzetés teljesítésének fo-
lyamatos ellenőľzése' nem teljesítés esetén behajtási cselekmény foganatosítá-
sa);

6.3.1I.a tulfizetési kérelmek figyelemmel kísérése, adőző kéľelméľe azok visszauta-
lásra tcirténő előkészítése;

6.3. 1 2.köľnyezettanulm ányi eljáĺások lefolýatása adóke dv ezmény, helyi adó méItá-
nyosság esetén;

6.3.13.helyi adóban félévente behajtási cselekmények foganatosítása (fizetési felszólí-
tás kĹilđése hátľalékos lista alapjźn, munkabérből letiltás kezdeményezése,
bankszrímliĺľa inkasszó kibocsátas);

6.3.l4. hátralékos ügyekben _ szfüség szeľint _ az iratok előkészítése és továbbítása
ĺjnálló bírósági végľehajtóknak, a NAV-nak, illetve felszámolási eljárás a|attlé-
vő Ĺigyekben követelés felszámoló felé töľténő bejelentése, a megtett intézkedé-
sek nyilvlĺntartása, a hátralék alakulásanak nyomon kĺivetése az egyes ügyek
esetében, ahátra|ék alakulásĺínak nyomon követése, valamint az átadotthátralé-
kok aktualizáIása;

6. 3. 1 5.adóellenőrzések lefolyatása;
6.3.16 gépjáľműadó, telekadó és építményađő, magánszemélyek kommunális adója

hatźr ozat mintfü megszerkesztése az oNKADo progľam szĺivegszeľkesztőj e
segítségével (feladatvé gzéshez kapcsolódó);

6.3.17.aďőigazolások kiadása (szerencsejáték engedé|yhez, ingatlan vását|áshoz, pźl-
|y źzatok,ho z, |akźsv ásárláshoz, stb. ) ;

6.3.18.adóigazo|ás kiadása bíľósági eljárás személyes költségmentesség, illetve
illeték-felj egyzési j og engedélyezése irrĺnti kérel enhez;

6.3 .I9 .ana|itikus és könyvelési napló készítése;
6.3.20. elévült adóhátralékok tĺirlése;
6.3.2l.100 Ft alatti tételek rendezése;
6. 3 . 2 2. ONKAD o pro gram-mó do sítás ainak átv ezetése (verzió betĺi lté s) ;

6.3 .f3 . gépj áľműadó, építményadó, telekadó, idegenforgalmi ađó, bírság, késedelmi
pótlék beszedési szárlźk'rabeéľkezett pénzťorga|om lekĺinyvelése, idegenben
kimutatott taĺtozások befizetéseinek lekĺinyvelése, illeték szám|źtra beérkezett
pénzfor ga|om lekönyvelése, tovább utalása;

6.3.24. a nem azonosítható befizetések átfutó nyi|vźntartásbahe|yezése, az ismeretlen
tételek rendezése, rendeltetési helyére történő továbbítása, átfutó-nap|ő veze-
tése;

6.3.25, adóbevételek utalása az önkormányzati k<ĺltségvetési száĺr1rára;
6.3.26. az évkozi változrísok adónemenként (visszautalás' visszatérítés, töľlés) tĺiľténő

lekö'nyvelése;



6.3 .27 . az aďőháttalékosokról, előírásokľól, befi zetésekľől adónemenkénti
megbontásban félévenként zźtási cjsszesítő készítése;

6.3.28. zźtrési feladatok: havonkénti zárlati cisszesítő, negyedévenként információs
j elentés, felévenként eredmény-kimutatás készítése ;

6.3.29. a M.A.K. á|ta|kért listak hatĺĺľidőben töľténő továbbítása:
6.3.30. kiadási napló vezetése;
6.3 .3 l . kivonatok' bizonylatok íĺrzése, selej tezése ;
6 .3 .3 2. túlfi zeĹések utalás a a ľ rc gľe lcl (í száĺlĺ|:át a |ĺatáľ v zat alapj an ;

6.3.33. KekKH adaíĺá|tozás feldolgozása és rcgzitése, az adat|apok folyamatos
feldolgozása, az évkozivá|tozások átvezetése, előíró és tĺirlő hatźrozatok
készítése, mozgáskorlźúozottak mentességére vonatkoző hatźrozatok készítése

(gépj árműadó vonatkozásában) ;

6.3 .3 4. gépj áľműadó, hátralékos adózók behajtási elj ríľás megindításanak
kezdeményezése (fizetési felszólítás küldése hátralékos lista alapján, munka-
bérből letiltas kezdeményezése, baĺkszĺĺmlĺíra inkasszó kibocsátás) gépjáľmiĺ
forgalomból tĺirténő kivonása, végrehajtási jog törzskönyvbe történő bejegyzé-
se;

6.3 .3 5 . oNKADo program-módo sításain ak átr ezętése (verzió betclltés) ;
6.3.36. tinkoľmrínyzati adőhatőságá|ta| rendszeľesített formanyomtatványok

előkészítése);
6.3.37. havonta oNKADo programból adóslista készítése, helyben szokásos módon

töľténő kozzététele;
6.3.38. egyes adónemek megszűnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos

kampĺĺnyfeladatok e|végzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni
végľehaj tási feladatok ellátása;

6.3 .39 . ügyfélfo gadás ;

6.3 . 40 . a magénfŕĺzé s s e l kapcsolato s adóható sági feladatok ellátás a;

6.3 .4| . talajterhelési díjj al kapcsolatos adóhatósági feladatok e|látása;
6.3.42. azirodatevékenységével kapcsolatos ellenőrzési nyomvonalak időszakos

felülvizsgálata;
6.3.43. éves beszámoló készítése az iroda tevékenységéľől;
6.3.44. adatszolgáLtatźs aPénztigyi Ügyosztálynak a 60 napon tuli leján

esedékességiĺ kĺivetelések állomĺĺnyźnő| a kialakított szabźiyozźls szerint, mely
a|apjźnelőterjesztéskészülabizottstĺgságrészére;

6.3.45. a csőd-és felszámolási eljarások figyelése, a szükséges intézkedések
megtétele;

6.3 .46. a behajthatatlan követelések nyilvántaľt źsa az oNKADo pľogramban;
6.3.47. MAK részére gépjármíiadó megosztásáról szóló javaslat készítése, a

megosztott adó utalása a központi k<iltségvetés részére;
6.3.48. inkasszó foganatosítása az önkormányzat számlavęzető bankjźnak infoľmatikai

ľendszere által;
6.3.49. az év végi|e|tározásban való részvéte| a követelések egyeztetésére vonatkozó-

an a P él:ľ'úgyi Ügyo szt źi|y al;
6.3.50. a követelések minősítése, az értékvesztés elszĺámolására vonatkozó javaslat el-

készítése. Vitatott követelések esetén az igyosztá|yvezető tźĄékoztatja a jegy-
zót atovźtbbi intézkedések megtételére. A behajthatatlannak minősített kĺjvete-
lések bizonylatokkal való dokumentálása. A minősítés a nyilvántaľtásban való
rögzítése.
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Controlling refeľens
6.4.I. azuta|ványozással, kĺitelezettségvállalással cisszefüggő kontrolling feladatok

ellátása
6.4.2. a Polgiĺľmesteri Hivatal, az onkormányzatés a Józsefuaľosi nemzetiségi

ĺlnkormány zatok belső kontrollrendszerének mfüĺjdtetésével kapcsolatos
feladatok koordinálása és ľészfeladatok ellátásában kĺĺzremfü ĺidés

6.4.3. a külső és belső ellenőrzéssel kapcsolatos egyedi jegyzłĺi utasítások
elkészítésének és végľehajtásának koordinálása

6.4.4. ellenőľzési nyomvonalak elkészítésének, aktln|izá|ásanak koordinálása
6.4.5. a Polgáľmesteń Hivatal, az onkormźnyzatés a nemzetiségi <lnkotmźnyzatok

kockĺŁatkeze|ési rendszerén ek az fuźnyítása és múködtetése
6.4.6. a banki utalás folyamatában azlta|ás tisszegszenĺségének, a hatályos utasítás

szerint kijelĺiltek źitali a|źitźlsĺínak, a terhelenđő bankszĺĺm|aszźlmrnk' a
jogosult bankszámlaszánźnak, esetlegesen apźiyźzatizttradékolźts meglétének
ellenőľzése

6.4.7. aPéĺlzligyi Ügyosztályt érintő szabá|yzatok valamint, az ügyrend és munkakĺjri
leíľások elkészítésében, aktualizá|ásában való részvétel

6.4.8. aPérungyi Ügyosztálý érintő ellenőrzésekkel kapcsolatos intézkedési terv
előkészítésében, végrehaj tásában való közremfü ĺidés

6.4.9. azintézkedési teľv végrehajtásról szóló jelentés elkésztése a jegyzó és az
ellenőľzést végző szerv felé

6.4.t0. aPénzigyiÜgyosĺály érintő jogszabályváltozások figyelemmelkísérése
6.4.||. belső kontrollrendszer mfütidéséről beszámoló készítése

7. HAToSÁcr ticyoszTÁLY
Az igyosztá|y jegyzői hatósági _ kivételesen önkorményzati hatósági - hatáskĺirben eljáró
szewezetí egység. Feladatait hlírom iľodara tagoltan végzi
_ jegyzői kereskedelmi hatósági, jegyzőí kĺiľnyezetvédelmi, jegyzői állatvédelmi, jegyzői
birtokvédelmi, a fakivágási ĺigyekben önkoľmany zati hatőséłgi jogktirben
- jegyzői hagyatéki hatásköľben, illetve anyakĺlnywezetői feladatokat IźLteI,
- jegyzíĺi építésĹigyi hatósági feladatokat lát el.

7.1. Epítésĺiryi lľoda
Első fokú építéstigyi hatósági jogkördk gyakorlása, illeték megźt||apítasa. Első fokú általános
építésügyi hatóságként jár el, döntéseit az ETDR í,Íjźnhozzameg
7.|.I. építésiengedélyezési
7.I.2. összevont engedélyezési
7.1.3. fennmaľadási engedélyezési
7.|.4. haszná|atbavételi engedéIyezési
7.|.5. bonĺísi engedélyezési
7.1.6. engedély hatályáĺakmeghosszabbítása iránti engeđéIyezési
7.I.7. jogutódlás tudomásulvételi
7.l.8. haszná|atbavételi tudomásulvételi
7.|,9. országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési
7,I.|0. kötelezési
7.|.II. végrehajtási
7.1.I2. szakhatósági,
7 ,I .|3 . veszélyhelyzet esetén szükségess é váIő építési tevékenység tudomásulvételi
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eljaľásokban
7.1.I4. jogszabá|yokban meghatározott esetben és módon építésügyi hatósági szolgáltatást

nyujt
7.I.|5. kérelemľe, vagy aZ ingatlan-nyilvántartást vezetó első fokú ingatlanügyi hatóság hĹ

vatalból folytatott eljarás esetén az oÉNy-ből megismerhető adat, tény, állapot,
vagy helyszini szem|ę a|apjźn a telken meglévő építmény vagy onáILó rendeltetési
egység jogszerĺĺségére vonatkoző adat, teny igazo|ása céIjtĺbő| az Etv. 3a. $ (5) be-
kezdése elepj án haĹósági bizoĺly í tv ifu ry t állíĹ

Első folni építésügyi hatóságként _ az engeđéIyezési eljaľással összefüggésben - jogosult az
építési tevékenység j ogszeniségének ellenőľzésére.

7.I.16. Engedélyezési ügyekkel összefüggo el|enőrzési és kötelezési e|jźrások, az építési
munka végzésének helyszíni ellenőľzése, hatósági ellenőľzések folytatása'

7.I.I7. Engedélytől eltéľően épített építmény fennmaradásának engedé|yezésekoľ építési
bírságot szab ki.

7.I.|8.jogszabá1yban meghatáľozott esetekben és módon elrendelheti a telek bekeľítését, to-
vźtbbáazengeđé|ynélktiliépítményhaszná|atmegszĹintetését.

7.I.I9.E1 kell ľendelniejogszeľűtlen vagy szakszerut|en építési tevékenység esetében az
építési tevékenység-végzésének megsziintetését, vagy a2013. jaĺuźtr 1-je előtt indult,
folyamatban lévő eljáľások esetén a jogeľős és végľehajtható építési engedélynek és a
hozzátartoző, jővźhagyott engedélyezési terveknek megfelelő állapot kialakítását.

7.l.20. a20|3.januaľ 1-je előtt indult, folyamatban lévő eljaľások esetén szabályossá tételi
kötelezettség nem teljesítése esetén haladéktalanul intézkedik a bontásľól.

7.1.2|. A végrehajtható kötelezettséget - annak nem teljesítése miatt a kötelezett teľhéľe ha-
tósági úton, a felmeľĹilő költségeket megelőlegezve - maga végeztetheti el' a kĺjltsé-
gek erejéig, azok megtérítéséig az ériĺteľt ingatlanĺa je|zá|ogsogot jegyeztethetbe az
ingatlan-nyilvántaľtásba. A munkálatok ttĺrésére kötelezheti ań., aki akadźiyozza az
elľendelt munkálatok e|v égzését.

7.I.22.Intézkedik a jogerős, és végľehajtható kötelezettségek teljesítés elmaradása esetén a
Ket, ÉTv és a|93l2O09. (IX.15.) Koľm. rendelet szerinti végrehajtásra.

7.|.23. Megállapítás, illetve a jőváhagyás előtt véleményezi azilLetékességi teľĹiletén a helyi
építési szabá|yzatot és a településrendezési terveket.

7.l.24. A helyi rendelet, a képviselő{estületi és bizottsági előteľjesĺések előkészítése.

Egyéb hatósági feladatok:

7.I.25. Vezeti a jogszabályban meghatźtĺozott építésügyi hatósági nyilvantaľtásokat (kivéve
a teleptilés rendezési nyilvántaľtást).

7.I.26. Epítésügyi szakhatóságként miĺködik kĺizre más hatóságok engedélyezési ügyeiben.
7.I.27. A zenés táncos ľendezvények műkĺjdésének biztonságosabbá tételéľől szóló koľ-

mĺínyľendelet szerint általĺĺnos építésügyi szakhatósági eljrĺľást folytat.
7.I.28. Kiilföldi állampolgárok ingatlan szerzésével kapcsolatos nyilatkozatok előkészitése.
7 .|.29. A szęrvezeti egységet éľintő kozbeszetzésben köuemtĺkö'dik és adatot szo|gáItat.

7 .I .30 . Szakhatóságként j ár telekalakítási engedély ezésí e|járźts esetén.

7 .1 .3 I . Utcanéwálto zások, hźzszétmĺ endezé s, c ími g azolás.

J e gy ző fe l adatköréb e taftoző fel adat :

7 .I .32. Koztltkeze|ői igazgatźlsi j ellegtĺ feladatok ellátása.
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7.2. Igazgatdsi Iroda
7.2.1. keľeskedelmi tevékenység végzéséhez műkĺidési engedély kiadása, bejelentések

nyilvĺántaľtásba vétele, nyilvtntartások vezetése, hatósági ellenőrzések lefolytatĺsa
7.2.2. az ipari, szo|gá|tatő tevékenység végzéséhez, va|arint a komyezetre és egészségre

veszélyes anyagok és készítmények ra|<tározására használt telepľe telepengedélyek
kiadása, bej elentések nyilvantaľtásba vétele, hatósági ellenőrzések lefolytatása

7.2.3. a nem üzleti célú közĺisségi, szabadidős szálláshelyek nyilvántartásba vétele
7.f.4. uz|eti cé|tl szá||áshelyek engedélyezése, bejelentések nyilvántartásba vétele, ellenőr-

zések lefolytatása
7.2.5. kĺĺzérdekú kérelmekkel, panaszokkal, bejelentésekkel kapcsolatos eljaľás
7.2.6. piacok' vásáľok és bevásáľlókĺizpontok engedélyezése, nyilvantartásba vétele, elle-

nőtzése, vasárcsaľnokok hatósági nyilvantaľtásba vétele, ellenőľzése
7.2.7. állattartással, źilatvéđelemmel kapcsolatos jegyzői hatósági hatáskörök gyakoľlása
7.2.8. Józsefuaľosi Aľanykoszoľli szakmai kittintetés odaítélésének előkészítő fe|adatai
7.2.9. a szervezeti egységet érintő kozbeszerzésben közreműködik és adatot szolgáltat
7.f .I0. önkormanyzati t!|ajđonú köĺerületen jĺĺrda létesítésének, átépítésének engedé|yezé-

se
7 .2. l I . tár sasházak nyi l vántartása
7 .2. 12. zenés, tánco s rendezvények engedél y ezése, ellenőľzése
7.2.|3. azfuoda tevékenységét érintő iigykörben beadványok kivizsgálása, hatósági eljĺáľások

lefolyatása
7 .2.| 4. birtokvédelmi ügyek elbirá|ása
7 .2.I 5 . a ta|źit dologgal kapcsolatos iigyintézés ellátása
7.2.|6. a helyi rendelet, a képviselő-testiileti és a bizottsági előterjesztések előkészítése
7 .2.17 . jegyzó társasházak tĺirvényességi feliigyeletével kapcsolatos feladatok ellátása

Első fokú kĺĺľnyezetvédelmi (szak)hatóságként:

7.f.|8. kĺizremiĺköđik és eljáľ más hatóságok engeđé|yezési ügyeiben
7.2.l9. e|jar zaj- és panasz tigyekben
7 .2.20. zď1hatźlrértéket á|Iapit meg, zaj-és rezgésbírságot szabhat ki
7.2.2|.hozzájźlru|źtst adhat akorlátozás alá eső kivitelezési munka végzéséhez
7.2.22. szakhatóságként működik közre más hatóságok engeđéIyezési ügyeiben
7.2.23. a szewezeti egységet érintő kozbeszerzésben kĺlzremfü<idik és adatot szo|gźitat
7.2.24. e||átja a nem kĺĺzteruleti ingatlanon elhagyott hulladék elszáI|itásával és áľtalmatlanĹ

tásával kapcsolato s jegyzói hatósági feladatokat
7.2.25. ellátja afźk' és fas szźlrűnovények védelmével kapcsolatos hatósági felađatokat
7.2.26. e||átja a paľlagfiĺ elleni közérdekű védekezés jegyzői hatósági feladatait
7 .2.27 . v ízgazdáIkodási feladatok el l rĺtás a.

7.3. Anyakiinyví Iroda
7.3.I A töľvényben meghatźlrozottak szerint adatokat ri:gzit az elektľonikus anyakönyvi

nyilvantaľtásban, kiállítja az anyakcinyvi okiratot, teljesíti az adatszo|gáltatásokat, ha-
tariđo nélkiil orzi az illetékességi teľületén tĺiľtént anyakönyvi eseményeket taľtalma-
ző papír a|apű anyakĺinyveket és bettĺľendes névmutatókat. Kĺizreműködik ahtzas-
ság megkĺĺtésében, valamint abejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében. Dönt a há-
zasságí néwiselési foľma irĺĺnti kérelemľől. Az adatok bejegyzésľe irányuló eljĺárás-
ban teljesítettbejegyzését kĺjvetően okiľatot állít ki.

7.3.2 Hivatalból anyakĺĺnyvezni a Magyaľországon történt sztiletést és halálesetet, ha beje-
lentésre kötelezett nincs, vagy akĺite|ezett a bejelentést elmulasztotta.
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7 .3.3 Az eIőtte tett apai elismerő nyilatkozatot az apai elismerő nyi|atkozatok nyilvántaľtá-
sában rogzíti, az a|áírtpéIdányat megküldi a születést nyilvántaľtó anyakĺinyvvezeto-
nek, illetve ahazai anyakönyvezéstvégző hatóságnak. A megszületett gyermekľe tett
apai elismerő nyilatkozat teljes hatéiya esetén a rögzítéssel egyidejűlegaz adatokat
az elektronikus anyakönyvbe is bejegyzi.

7.3.4 A házasságkötési szánclék bejelentésérćĺl és abejegyz,eÍt élettáľsi kapcso.lat létesítésé-
rő| jegyzőkilnyvet vesz fel. Aházasságkötés és abejegyzett élettársi kapcsolat létesí-
tésének időpontját a hazasulókkal, illetve felekkel folytatott egyeztetést követően trĺzi
ki.

7.3.5 Aláirjaaházastársakkal, illetvę felekkel, a tanúkkal' továbbá a tolmáccsal egyiitt a
hazasságkötési, illetve bej egy zett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló lapot.

7.3.6 Közreműködik ahźzasságkötés, illetve bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyi-
ségen kívĺili létesítésénél.

7.3.7 Hazasságkĺitésnél, bejegyzett élettríľsi kapcsolat létesítésénél töľténő kĺjzreműködést
meglagadja'ha ahfuasságkĺĺtésnek, bejegyzett élettráľsi kapcsolat létesítésének aka-
dálya van.

7.3.8 Sztiletés anyakĺinyvezésekor a sziilők születési és hĺízassági anyakönyvi bejegyzésé-
nek az elektronikus anyak<inyvbe tĺiľténő bejegyzése éľdekében megkeresi a szĹiletést
és hazasságkcités nyilvźntartő anyakönywezetőt vagy ahazai anyakönyvezést végző
hatóságot. 201^0. évi I. tĺirvény 57lA. $ (l) bekezdése.

7.3.9 A házasságkĺjtési szěndék, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti
szźndék bejelentésékor az érintett személyek születési anyakĺinyvi bejegyzésének az
elektronikus anyakönyvbe tĺiľténő bejegyzése érdekében megkeresi a szĹiletést nyil-
vźntartőanyakönywezetótvagyahazaianyakönyvezéstvégzőhatóságot'

7.3.|0 A haláleset bejegyzése esetén az elha|t születési anyakĺinyvi bejegyzésben szereplő
adatainak az elektronikus anyakönyvbe t<!ľténő bejegyzése érdekében megkeresi a
szĹiletést nyilvántartó anyakönywezetót vagy ahazai arryakönyvezést végzo hatósá-
got.

7.3.I1 Ha az elhaltnak halálakor htuassága vagy bejegyzett é|etttlrsi kapcsolata á||t fenn, az
elhalt hźaassźlgi vagy bejegyzett é|ettátsi anyakönyvibejegyzésben szereplő adatai-
nak az elektronikus anyakĺlnyvbe töľténő bejegyzése érdekében megkeresi ahźzas-
ságot vagy abejegyzett élettĺĺľsi kapcsolatot nyilvantanó anyakĺinywezetőtvagy a
hazai any ak<inyvezé st v é gző ható s ágot.

7.3.l2 Az e|ha|thźr;astársa vagy bejegyzett é|ettźltsa születési anyakönyvi bejegyzésében
szereplő adatainak az elekÍronikus anyakönyvbe történő bejegyzése érdekében
megkeľesi a születést nyilviĺntaľtó anyakönywezetótvagy ahazai anyakönyvezést
végző hatóságot. 2010. évi I. törvény 58/A. $ (3) bekezdése.

7.3.|3 A ttĺrvényben meghatáľozott kĺjtelező adattovábbítást végez, az aÍrajogosult részérę
adatigénylés alapján adattovábbítást végez, vagy az anyakonywezető az arrajogo-
sult kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki.

7.3.I4 A statisztikaľól szóló töľvényben meghatáĺozott adatgy.tĺjtéssel kapcsolatos felađatai
teljesítése céljából az anyakonyvi eljarás soľán kezeli a népmozga|mi adatszolgálta-
tás kĺirébe tartoző adatokat.

7.3.15 Az elektronikus anyakĺinyvben kezelt adatok teljes kĺirét kĺjzvetlen hozzáféréssel jo-
gosult átvenni, továbbá akiztlrő|ag a papíra|apú anyakönyvben nyilvántaľtott ađatot,
val am i nt az any akonyvi alapir atot j o go sult me gtekinteni.

7.3.16 Értesíti a gyámhatóságot, ha a gyermek születését az apa adatai nélkül anyakĺinyvez-
ték, az apa adataít adattovábbítás teljesítése után jegyzi be a születési anyakĺlnyvbe,
ha a gyeľmeket ismeľetlen szülőkto| szźrmaző ta|á|t gyermeknek kell tekinteni, vagy
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kiskorú személy köt hazasságot.
7.3.I7 Más anyaköĺyvvezetó, idegenľendészeti hatóság, külképviselet, és a KEKKH értesí-

tése a törvényben meghatározott esetekben.
7.3.18 Azarryakonyvből akizárő|agpapít aLaptĺ anyakönyvben nyilvántartottadat, valamint

az aLapfuat tekintetében az arra jogosult tekintetében engedélyezi a betekintést, részé-
re adatigénylés alapjĺín adattovábbítást végez, kérelemľe hatósági bizonyitváĺyt áI|ít

kí, az érintetett az infotmációs önĺendelkezési jo$ól és az informáciőszabadságľól
szóló ttirvélty szcľirrt Lájékĺ:zLaLja szeľlély es adatailrak kezeléséľől.

7,3.19 Az elha|t magyar állampolgár szemé|yazonosság igazo|źsźtra alkalmas hatósági iga-
zolvźtĺyát és személyi azonosítót és lakcímetigazoLő hatósági igazo|ványát érvéĺyte-
leníti, majd a szemé|yazonosításra alkalmas okmanyokkal együtt továbbítja a halál-
eset helye szerint illetékes megyei (fővárosi) koľmányhivatal járási hivatalĺínak.

7.3.20 Az eLha|t úti okmanyában lévő érvényes magyar vizlxrra, illetve atartőzkodási jogo-
sultságra vonatkozó bejegyzést követően az anyakonyvi folyószám feltüntetésével

,,éľvénýelen,, bď1egyzést tesz, és a külftildi hatóságok által kiállított okmányokat a

bej elentőnek visszaadj a.

7.3.21 Az újszülött. szemé|yazonosító igazolvźnyźnak kiadása érdekében az újszülött aľc-
képét a személyazonosító igazo|váný kiállító hatóság részére, a törvényes képvise-
lők nevét a személyi azonosítót kiállító hatóság részéte megküldi.

7.3.22 Az 1980. december 3l-igvezetett anyakönyvbenta|źtlhatő bejegyzés |ezźtrásárő| a
bejegyzés folyószámanakés az anyakönyv azonosító adatainak továbbításával az||-
letékes levéltĺĺľat éľtesíti.

7 .3 .23 A magyar állampolgaľság megállap ítása cé|jából megkeľesi az állampolgársági
ügyekben e|jarő szervet.

7 .3.24 A magyar állampolgaľság megszeľzésével kapcsolatos adatszolgáItatást az á|Laĺnpo|-

gźtsági eskü vagy fogadalom letételéľől más anyakönywezetőnek, a polgárok sze-
mélyi ađatait és lakcímét nyi|váfiartó hatóságnak, az idegenľendészeti, a menekült-
tigyi hatóságnak, valamint a Központi Statisztikai Hivatalnak.

7 .3.25. A kiadmányozás, a kiadmanyozás és az alźlírás rendjéről sző|ő |0l20I3. (|0.2|.) sz.
jegyzói utasítás II. rész C.) pontja szeľint, az anyakoĺyvi eljĺĺrással ĺisszefüggő jegy-
zői döntéseket, intézkedéseket kiadmĺĺnyozás keľetében a hatósági ügyekéľt felelős
aLjegyző gyakorolja.

7.3.26. a helyi ľendelet, a KT és abĺzottsági előterjesĺések előkészítése,

7.3.27. szalrłnaitájékoztatők készítése, kapcsolattartás,kőrházakkal, klinikĺĺkkal

7.3.28. Az elektronikus anyakönyvi rendszeren keresztül igényelhető, központilag előállított
anyakönyvi nyomtatványok, valamint abinonsźryi tintával töltött írőeszkoz igénylése
és kezelése, továbbá az elektronikus anyakĺinyvi rendszer használLatźůloz szükséges
hozzáférési jogosultságok és a fe|hasznáIői káfyák igénylése és kezelése

7.3.29.a se\ejtezhető okmányok (hibás adatta| kitöltött, továbbá a megszemélyesítés soriín
megsérült anyakĺĺnyvi kivonatok) selejtezése, a se|ejtezés végrehajtásźůloz bizottság
fe|á||itása, a megsenrmisítésľől j egyzőkönyv készítése.

7.3.30. a keľĹilet címnyilvántartásáva| kapcsolatos feladatok e||źúása, a 14 éven aluli érintett és
az egészségügyi okból töľténő akadá|yoztatása esetén a polgár szemé|yazonosító iga-
zo|vźny iránti kéľelmének átvétele, akére|mező jogosultságźnak és személyazonossá-
gának ellenőrzése, a kérelem továbbításával kapcsolatos hatósági feladatok ellátása,
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adatok szolgá|tatźtsa meghatározott szerveknek és személyeknek, (a polgarok szemé|yi
adatainak és lakcímének nyilvántartásźrő| szo|ő 1992. évi LXVI. tĺirvény és a végre-
hajtásáĺ a ki adott | 4 6 l | 9 9 3 . (X.26.) Kormányrendelet)

7.3.3|. a keľületi lakosok hagyatéki ügyeinek teljes köľíi intézése, a temetést ntézó személy
felhívása ĺyi|atkozattételre, hagyatéki leltárfelvétele, ha az ör<ikhagyó kizaĺólag kül-
ft'ldi állampolgár volt' a hagyatéki eljarás lefolýatásanak tényéről az źilanpolgaľság
szerinti állam külképviselotének éľtosítéso, holyszíni és safg loltáľak folvételo, gyámi
vagy gondnoksági |eltźrra| kapcsolatos feladatok, ingóságok éľtékelése, biztosítási in-
tézkedések megtétele, éľtékek bíľói letétbe helyezése, adő-értékbizonyítványok meg-
kérése, megĹiresedett, hagyatékkal terhelt önkormányzati bérlakások és öľĺiklakások
kulcs nyilvantartásanak vezetése, a megtiresedett bérlakásokľól az önkoľmźnyzati va-
gyonkezelő értesítése, hagyatéki letaľ és mellékletei, valamint ahite|ezói igények köz-
jegyző felé való továbbítása

8. HUMÁNsZoLGÁLTATÁsI ticyoszľÁI,y
Azađott.szakéęazathoztartoző több irodát összefogó szervezeti egység, melynek iranyítója és
vezetője az ugyosztá|yvezető. A Családtámogatási Iroda ellátja a teleptilési támogatokkal
kapcsolatos feladatokat, a Humánkapcsolati Iroda ellátja a tantigy-ígazgatási' intézményfelti-
gyeleti, egészségügyi, kulturális feladatokat. Az tigyosztály előkészíti a szakterületéhezkap-
csolóđó képviselő-testiileti, bizottsági előteľjesztéseket és végrehajtja a szakteľĹiletét érintő
képviselő-testiileti, bizottsági döntéseket.

8. 1. C s alódtúmo gatósi I ro da
Altalános feladatok:

8.1.1. Altalános lakossági infoľmációnyujtás szóban, íľásban (papíľ, elektronikus).
8.1.2. Külön jogszabá|yok alapján meghatźrozott kĺĺtelező jellegű települési ĺĺnkor-

ményzati feladatellátásra vonatkozőan szęrződések megkcltésére j avaslattéte|, az
ezek'ĺe vonatkozó előteľjesztések tlsszeállítása a képviselő-testiilet állandó bĹ
zottságai elé javaslattétel, valamint a képviselő-testĹilet elé döntéshozata| cé|já-
ból, végľehajtás.

8.1.3. Kijzlđzemi szervekkel kapcsolattartás a polgáľmesteri és a jegyző hatásköľben
megállapítotttźtrnogatźtsokvégrehajtésaérdekében.

8.1.4. Határozatok, nyomtatványok karbarúartźtsa' fľissítése, nyomtatványok utĺínĺen-
delése.

8.l.5. Havi, negyedévi, felévi, évi statisztika elkészítése (pl: KSH)
8.1.6. Az önkoľmétnyzat által fenntartott vagy műk<jdtetett intézményekkel, szerveze-

tekkel kapcsolattaľtás, együttmfüödés a szociálisan tászoru|ő lakosok ügyeinek
intézésben.

8.|.7. AzIroda tevékenységét érintően a Jőzsefvźlrosi Honlap frissítésével kapcsolatos
feladatok ellátása.

8.1.8. PTR és WINSZOC adatbźzis és szakmai nyilvántartó program naptakész veze-
tése, a progľam kaľbantartása.

8.1.9. A szewezeti egység évenkénti bontásban k<iteles nyilvlĺntaľtani a szervezeti egy-
ség által készített vagy a szewezeti egység ktĺzreműk<idésével készített képvise-
lő-testületi, bizottsági előterjeszéseket, az előterjesztésekĺől sző|őhatáĺozaÍokat
valamint a |ej áĺ határidej ű hatźlr ozato|<ró 1 szó ló j e lenté seket.

8'1.10. Aszewezeti egységet érintő kozbeszeruésekben kĺjzreműkĺjdik és adatot szolgál-
tat.

8.1.1 1. oEP jelentés készítése.
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o nkor m ány z at i fe l adat o k :

8. 1 . 1 2. EU élelmis zersegéIy koordinációj a.

8.1.13. Települési támogatás. A teleptilési támogatással kapcsolatos ĺisszesítés, előkészĹ
tés utalásľa.

8. 1. 14. Kciztemetés elrendelés.
8.1.15. Más telepiilés által végľehajtott köztemetés kĺiltségeinek megtérítése, annak el-

lenőrzése.
8. 1. l 6. Nyári gyermekétkeztetés szervezése.
8.1.17. A megalapozott ĺinkormányzati dĺintések meghozatala érdekében helyszíni

szemle tartása, kĺimyezettanulmany felvétele.
8.1.18. Az ĺjnkormźnyzati igazgatźsi feladatokkal kapcsolatos fellebbezések, méltá-

nyossági kérelmek felteľjesztése a II. fokú szerv felé javaslattal e|Iátva, a dĺjnté-
sek végrehajtása.

Önkormánvzat Hivatalának feladatai :

8.1.19. Kömyezettanulmány készítése a belső
megkeresése alapján.

8.1.20. ovodźztatási tĺĺmogatás megállapítása,

valamint más külső szervek, hatóságok

felülvizsgá|ata, támo gatás összesítése,
előkészítése utalásľa.

8.I.2|. A rendszeres gyeľmekvédelmi kedvezménnyel, és ahozzá kapcsolódó egyszeri
támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása.

8.|.22. onkéntes szülői nyilatkozatok felvétele a hátrányos helyzet és a halmozottarl
hátrányos helyzet megá||apításőhoz, felülvizsgálat, nyilatkozattovźtbbítása az i|-
letékes szerv felé.

8.1.23. Az źi|amigazgatásí igazgatási feladatokkal kapcsolatos fellebbezések felterjesz-
tése a II. fokú szerv felé javaslattal el|źlfua, végľehajtása.

8.| .24. Méltanyossági kéľelmek vizsgálata, végrehaj tása.
8.|.25.Igazo|ás kiállítása szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyil-

vĺíntartásába töľténő felvétel l ĺyilvźntartásźtbavétel meghosszabbítása iránt.
8.I.26. A jegyzői hatáskörÍi iigyekben hozott döntések meghozatala éľdekében helyszíni

szemle tartása, kömyezettanulmány felvétele.
8.1.27. Fenti ügytípusokban - mind az egyedi önkormĺĺnyzati hatősági ügyekben, mind

az egyedi áI|aĺrńgazgatási hatósági ügyekben _ a szociális igazgatási eljarás le-
folytatása.

Agazati a|apfe|adatok el látás ával kap cso lato s szakmai fe l adatok :

8.1.43. az óvodaköteles gyeľmekek, valamint ahéĺrtnyos helyzetiĺ és a halmozottarl
hátrĺĺnyo s he|y zetll gyeľmekek, tanulók nyi l vĺántartás a, j o g szab źiy szeńnti adat-
szolgáltatás

8.I.44. a szociális ellátásokĺa való jogosultak és jogosultságok adatainak nyilvantaľtá-
sa, jogszabá|ybanmeghatfu ozottakszeľintadatszolgá|tatás

8.1.45. szociális támogatás tigyekben folyamatos adatszo|gá|tatźs a szociális tálmogatá.
sok országos elektľonikus rendszeľébe (PTR-ľendszeľ)

Feladatait a szociális igazgatásről és szociális ellátásokról szóló |993. évi III. törvény, a
gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatźlsľól szóló, 1997. évi )o(XI. t<irvény, va|anint az
ahhoz kapcsolódó rendeletek, továbbá az egyes támogatásokat megállapító egyéb jogszabá|y-
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ok alapján Lźltja e|.

8.2. Humdnkapcsolati Iroda

A Humankapcsolati Iroda által ellátott onkormlínyzati, źll|aĺrligazgatásí és intézményfeltigye-
leti feladatok:

Ál t ul ú ľu',s fe l utJu ĺ u k :

8.2.I. óvodiĺk' szociális, gyermekjóléti, egészségtigyi ĺntézméĺyek alapításáva|, źúszer
vezésével, gazdá|kodétsi jogkĺiréve|, fe|adatźnak és tevékenységi körének módo-
sításával, fenntaľtói joganak átađásáva|, megsziintetésével, névhasználatáva|
kapcsolatos fenntartói tevékenység,

8.2.2. az ővodźtk, szociális, gyermekjóléti, egészségugyi intézmények alapító okiratá-
val, pedagógiai,vagy szakmai programjával, szak'rnai dokumentumaival, szerve-
zeti és mfüödési szabźiyzatáva|,hźzirendjével, továbbképzési programjáva|, ér-
tékelésével kapcsolatos <lnkoľmány zati, hiv ata|i feladatok,

8.2.3. óvodĺík, szociális, gyermekjóléti, egészségugyi intézmények szakmai törvényes-
ségi felügyelete, vizsgálatok v égzése, ellenőrzésiikkel (szakmai, töľvényességi,
hatósági) kapcsolatos fenntartói feladatok,

8.2.4. a szakteľĹiletet érintő statisztikak, adatszo|gáltatások, kimutatások ĺjsszeállításą
8 .2 . 5 . j o gszab á|y szerinti nyi|v álntartźlsok vezeté s e,

8.2.6. résń'vesz a kulturális tareyt helyi ĺinkormźnyzati rendeletek megvalósításában,
segíti a rendeletekből adódó feladatok előkészítését, végrehaj tását;

8.2.7. közremfüĺidik a kulturális, közmiĺvelődési, spoľt, civil terveket, koncepciók ösz-
szeá||ításábanl'

8.2.8. Józsefurĺľos honlapjanak felülvizsgá|atával kapcsolatos intézkedések az óvodák,
szo ciál is, gyermekj ó l éti, egé sz sé gügyi intézmény ek vonatkoz ásátban,

8.2.9. lakossági bejelentések, jelzések, egyedi kérelmek megválaszolása, panaszok ki-
vizsgáIása,

8.2.l0. kapcsolatottart akeľületi közmíivelődési intézményekkel, Helytöľténeti Tanács-
csal, a kulturális civil szervezetekkel, alapítványokkal, keľtileti idős klubokkal'
művészeti csopoľtokkal, segíti azok bemutatkozását. Atájékoztatás és a rcnďez-
vényeken va|ő részstéte|binositása érdekében kapcsolatot taľt a keľületi közne-
velési intézményekke|; az országos és füvárosi ágazati intézményekkel, a keľĹile-
ti civil szervezetekkel, illetve táľshatóságokkal'

8.2.|I. hirdetmények kifiiggesztéséve|, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok
. 8.2,|2. a szeÍvezeti egységet éľintő közbeszeruésben és versenyeztetési eljaľásban kdz-

ľemfüĺidik és adatot szo|gźitat,
8.2.13. nyilvánosságra hozata|, közzéteteli feladatok pźiyázati és egyedi támogatások

vonatkozásában is,
8.2.|4. az ágazatra vonatkozó páIyźľ;ati kiírások figyelemmel kísérése, a lehetőségekľől

az énĺtett intézmény ek értesítése' pźiy źnatt i gényiik esetén a bizotĺsági, illetve a
képviselő-testületi előterjesĺés előkészítése, apáIyátzatok szakmai végrehajtásá-
nak, valamint a péĺueszkozze| ttiľténő elszámolásának nyomon kĺjvetése, a pá-
|y ázatok fenntartási időszakáhan szakmai feliigyelet biztosítása

8.2.|5.az ágazatra vonatkozó jogszabá|yi előíľások figyelemmel kíséľése, valamint a
móđosítások helyi szintű noľmłĺkľa va|ő źÍvezetéséľe vonatkozó javaslat készíté-
SO'



8.2.16. gondoskodik az ágazat szakmai jogszabá|y szerinti progľamjainak, koncepciói-
nakkidolgozásźtrő|,aktuaIizźiźsárólésvégrehajtásĺáľól

8.2.17. jegyzői hatósági feladatok e||átása
8.2'18.kĺjznevelési (iskola, pedagógiai szakszo|gźt|at'pedagőgiai szakmai szolgáltatás)

intézményvezetői megbízások jogszabály szerinti véleményezésének előkészíté-
se

8.z.Ig.civil szervezetek helyiségbéľleti kérelmeinek esetén a JGK Zrt. megkeresése
a|apján az Emberi Erőfoľľás Bizottság üléséľe előterjesztés készítése,

8.2.20.nemzetiségi ĺinkormányzat hl,xnánszo|gá|tatási tzľ:ep egyetértési jogával kap-
csolatos hatáskör biztosítasa,

8.2.2l. települési esélyegyenlőségi progľam elkészítése,
8.2.22. Közalkalmazotti Tanácsok vá|asztása, működéséhez kapcsolódó fenntaľtói fela-

datok,
8.2.23. ifiúsági ügyekkel kapcsolatos hivatali teendők,
8.2.24. testvérvárosi kapcsolattaĺtás kultuľális feladatainak ellátása
8.2.25. ellátja a kulturális tareyű kérelmekkel (pl. konyv megielentetés) kapcsolatos fe-

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

feladatok vé gľehaj tás át me gszerv ezi;
8.2.27. el|átja a pá|yazati és egyedi _ kivétel nemzetiségi önkoľmanyzatok mfüĺjdési,

valamint tarsashazak támogatása - tźtmogatási szerződések előkészítési feladata-
it,

8.2.28. részt vesz az irođa által előkészített támogatási szerződések vonatkozásźtban a
támogatások analitikus nyilvántaľt źsában,

8.2.29. e||átja az irodźůloz tartoző támogatási szęrzőďésekben rögzített támogatások el-
számolásának befogadását, éľtékelését és jóvźlhagyźsratĺ!ľténő előkészítését;

8.2.30. az önkormźnyzati művészeti tevékenységtźlmogatása körében ellátja amúvésze-
ti tevékenységgel kapcsolatos véleményezési és szakmai feladatokat;

8.2.3|. el|átjaaJőzsefvátros káľtya rendszeľ működtetésével kapcsolatos feladatokat.
8.2.32. e||źúja az iďegenfoľgalmi adó differenciált kiegészítésének felhaszná|ásáva|kap-

csolato s hivatali feladatokat;
8 .2,3 3 . e|Iátj a a címerhas znáIati engedélyekkel kapcsolato s teendőket,
8.2.34. el|átja a köznevelési, szociális és gyermekjóléti intézményvezetői páIyźaati fe|-

hívások előkészítését.

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

cinkormány zati fe|adatok,
8.2.36. a magyaÍ nyelvi előkészítés , a nemzetiség nyelvén folyó neveléssel és oktatással

kapcso latos fenntaľtói feladatok
8,2.37. óvodai felvételi kĺirzetek kialakításával, módosítástwa| kapcsolatos fenntartói fe-

ladatok, iskolfü felvételi kcjrzetének jogszabá|y szerinti véleményezése
8.2. 3 8. óvodai felvétel fenntaľtói feladatai,
8.2.3 9 . óvodai beiratkozással, j ogvi szonnyal kapcsolatos ĺinkormányzati teendők,
8.2.40. az irltegrá|tan nevelhető sajátos nevelési igénytĺ gyeľmekek nevelésével kapcso-

latos fenntartói intézkedések,
8.2.4I. óvodai csoportok kialakításĺíhoz kapcsolódó fenntaľtói dĺjntések előkészítése,
8,2.42. intézményi tanács, óvodaszékek működtetésének biztosítása,
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8.2.43. az ovođai és az esélyegyenlőség megteremtésével összefiiggő pá|yźnatok be-
nýjtásáva|, apá|yźzatok elszĺímo|ásźna|, fenntaľtásával kapcsolatos feladatok,

8.2.44. jogszabáIy szeľinti rendkíviili szünet elrendelése
8 .2.4 5 . pedagó gus továbbképzési pro gľamok j óvahagyása
8.2.46. iskolaérettségi vizsgálatok
8.2.47. óvoda heti és éves nyitvataľtási iclejének ĺinkormányzati dĺjntésre előkészítése,
8.2.48.nevelési-oktatási, szociális és gyermekjó|éti intézmények kozétkeztetésével,

étkezési téľítési díj ak megá||apításźn al, felülvizs gá|atáv a| kapcsolatos felada-
tok

8.2.49.intézményi munkateľvhez előzetes vélemény intézményi munka éľtékelése
8.2.50. óvodákban a gyermekbalesetek megelőzése éľdekében tett intézkedések jogsza-

bály szerinti fenntartói ellenőrzése
8.2.5I. azágazati kittintetésekkel kapcsolatos e|okészitó feladatok e|Iźtásaarenđezvény

megszervezésének kivételével,
8 .f . 52. Burs a Hun garica p á|y ázatta| kap c so lato s feladatok
8.2.53. kerületi önkormĺányzati ővodźk munkaerő-gazdá|kodási rendszerének Kjt. sze-

rinti elektľonikus adatnyilvánt artása a betĺiltetlen munkakörökĺől,
8.2.54. a Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel, a keľiiletben élő nyugdíjas pedagógusok

részéte a jubileumi oklevél igényléséve|, átađásával kapcsolatos feladatok,
8.2.55. az önkoľmźlĺyzati, valamint civil szervezetek által fenntaľtott személyes gon-

doskodást nffitó szociális' gyermekjó|éti intézményekkel kapcsolatos folyama-
tos koordináció, szakmai felügyelet a jogszabá|yok és az irźnyitőlfenÍItartő á|tal
me ghatár o zott keľetęk ko zot1,

8.2.56. az ĺinkoľmtnyzati fenntaľtású személyes gondoskodást nyújtó szociális feladato-
kat ellátó intézmények általnyújtott szolgá|tatźtsokľólnegyedéves, illetve fęléves
jelentés az orszźtgos nyilvántaľtási rendszerbe

8.2.57. az önkoľmźnyzati fenntaľtású személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyer-
mekjóléti feladatokat ellátó intézmények térítési díjának felülvizsgálata,

8.2.58. az önkoľmányzat egészségiigyi alapellátása kĺirében közremfüödik a kerületi la-
kosság haziorvosi ellátásanak megszerve zésében,

8.2.59. az ĺlnkormźnyzat egészségügyí a|ape||átása ktiľében közľeműködik a hźzi gyer-
mekorvosi ellátásanak megszervezésében,

8.2.60.az önkoľmźnyzat egészségügyi a|ape||átása körében ktizreműködik a felnőtt és
gyeľmek fogorvosi ellátás kialakításában,

8.2.6I.az ĺlnkormányzat egészségügyi alape||átása köľében közremfü<idik a felnőtt és
gyermek tigyeleti ellátásról megszerve zésében,

8.2.62. nyilvantaľtja, e||enőrzi és egyezteti ahźzíorvosi és hźzi gyermekorvosi szolgál-
tatók teriileti ellátási kĺitelezettségét,

8.2.63. előkészíti, nyilvantartja aháziowosi és hźľ;i gyermekoľvosi szerződéseket és ja-
vaslatot tesz azok módosításara,

8.2.64. nyilvantartj a az egészségtigyi telephelyeket és ľendelési időket,
8,2.65. gondoskodik a keľület közalkalmazottainak és a Polgáľmesteri Hivatal kilniszt-

viselőinek foglalkozás-egészségĹigyi ellátásáról és szervezi arnak évenkénti fe-
ltilvizsgálatát

8.2.66, az ĺinkoľményzat fenntartásában működő járóbeteg szakellátássalés gondozó in-
tézeti ellátással kapcsolatos fenntaľtói feladatok el|átása éľdekében bizottsági, il-
letve testtileti előterjesztéseket készít és gondoskodik a hatźlrozatok végrehajtźr
saľól.
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8.2.67. előkészíti az egészségügyi gépműszer minimumfeltételek fonásigényének biĺo-
sítását és azok beszetzését,

8.2.68. a lakossági bej elentéseket, panaszokat megvi zsgál.ja,
8.2.69. megszervezi a Po|gáľmesteri Hivatalban képemyő előtt dolgozó munkatársak

szurovizsgá|atát,
8.2.70. felvilágosító előadásokat és sairovizsgálatokat szer\ĺez a Polgáľmesteri Hivatal

ktjztisĺvis e|ői szźrrńra a megbetegedések megelőzése érdekében,
8.2.7I. ellátja a ľÁľĺpoxT Inľtlrľráĺ:iós Sztllgálat kcreĹében a Hivatal általántls tigyfél-

szo|gá|ati feladatait, ennek soľán átveszi az ügyfelkéľelmeket, tájékoztatja az
tigyfeleket a Hivatal á|tal e||átott feladatokľól, a Hivatal mfütidéséro|' a hivatali
iigytípusokľól', szewezeti egységek elhelyezkedéséről, nyomtatviínyokról.

9. R0ZTERÜr-Eľ-FELÜGYELETI ÜGYOSZTÁLY
Ellátja a Magyarország helyi ĺinkormányzatairő| szőIő2011. évi CLX)O(IX. tciľvény 23. $.
(5) bekezdés 4. pontjában meghatározott, és af3, $. (7) bekezdése alapjĺán a Fővárosi Önkor-
mźnyzatá\ta|átađott" valamint aJőzsefvźľosi onkoľmányzatés aFővárosi Rendészetilgaz-
gatóságkozött létľejött megállapodásban szereplő feladatokat. Külĺĺnösen ideéľtve a közteľii-
let-felügyeletről szóló 1999. évi LKII. tcirvény 1. $. (4) bekezdésébe, valamint a Budapest
Fővaros VIII. kerület Józsefuiĺrosi onkoľmányzatKépviselő-testületének aJőzsefvárosi Ktjz-
teľĹilet-felügyeletről sző|ő I9l2011. (N.08.) ĺinkormányzati rendeletébe foglalt feladatokat.

9.1. a közteľületek jogszenĺ hasznáIatának, a közterĹileten folytatott engedélyhez, il-
letve útkeze|oihozzájárulźshoz kötött tevékenység szabéiyszenĺségének ellenőr-
zése;

9.2. a kĺiaerület rendjére és tisztaságáľa vonatkoző jogszabźiy á|ta| tiltott tevékeny-
ség megelőzése, megakadá|yozása' megszakítása, megsztintetése, illetve szank-
cionálása;

9.3. közremfüödés a közterilet' az épített és a természeti kĺĺrnyezet védelmében;
9.4. közremúködés a tráľsadalmi búnmegelőzési feladatok megvalósításában, akoz-

bizonság és a közrend védelmében;
9.5. kĺizremfüĺidés aztinkoľmanyzati vagyonvédelmében;
9.6. közľeműködés a könisnasĘľa vonatkoző jogszabályok végrehajtásának elle-

nőrzésében;
9.7. közremfüödés állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában;
9.8 a mozgásźlban koľlátozott személy parkolási igazo|vźnyjogszerű hasznźl|atźnak

és birtoklásának az ellenőrzése.
9.9 e||átja a kĺiĺerĺileti térfigyelő ľendszer üzemeltetésével és mfüödésével kapcso-

latos feladatokat.
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Pol i Hivatal SZMSZ-ének 4. sz. melléklete

,ii
Hivata|vezetők tesvzo l) bek. a)-e): í2) bek.d) l évente

alieeyztS l) bek. a)-e); (2) bek.d) l évente

Onkormányzati főtanácsadók önkormiĺnyzati fiĺtanácsadó (1) bek. b)-e) lévente

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

ľeferens. vezető i ogtanácsos (l) bek. ble) l évęnte

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

iogi ügyintéző; iogtanácsos l) bek. c)-e): 2 évente

Személviisvi Iroda írodavęzęto 1) bęk' b)-c); (2) bęk. d) l évente

Belso Ellátasi Iroda irodavezętő l) bek. b)-c): (2) bek. d) l évente

Usyviteli Iroda irodavezętő (l) bek. b)-c): (2) bek. d) l évente

Szervezési és Képviselői Iroda irodavezető íl) bęk. b)-c): (2) bek. d) l évente

Po|gármesteri Kabinet
kabinetvezető, kabinetvęzeto-
helvettes ( I ) bek. b)-c); (2) bek. d) l évente

oá|v ćuati ľeferens. iwintéző l) bek. b)-c) l évente

Gazdá|kodási Ügyosztá|y
ilgy oszttt|yv ezető, iigyosztályve.
zető-helvettes l) bek.b)-c): (2) bek. d) l évente

üsyintézo l) bek. a). c) 2 évente

Pénzügyi Ügyosztály üsvosztálwezető l ) bek. b).e): í2) bek. d) l évente

controllins üsvintéző l) bek. c): 2 évente

KÖltségvetési és Pénztigyi

FeIügyeleti Iroda

iľodavezet<ĺ I ) bek. c)-e); (2) bek. d) l évente

irorlavezető-h eI vettes l) bek. b)-c): 2 évente

üevintéző íl) bek. c)-e) 2 évente

pénztaros l) bek. c) 2 évente

Számviteli és Pénzügyi Iroda irodavezeto I ) bek. c)-e): (2) bek. d) l évente

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

Adóügyi Iroda irodavezető l) bek. a): c): í2) bek. d) l évente

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

iipvintéz'ő t ) bęk. a) 5 évente

Hatósági Üsyosztá|y iigyosztályvezető (1) bek.a)-c): í2) bek. d) l évente

ügyintéző I ) bek. a) 5 évente

Epítésügyi lľoda irodavezető l) bek.a)-c); (2) bek. d) l évente

i ľorlavezető-heI vettes (l) bek.a). c) 2 éveĺte

üsvintéző I ) bek. a) 5 évente
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lgazgatási Iroda irodavezető I ) bek.a)-b); (2) bek. d) l évente

írodavezető-helyettes I ) bek. a), c) 2 évente

usyintéző l) bek. a) 5 évente
Anyakönyvi Iľoda

irodavezető l) bek.a)-b); (2) bek. d) l évente

irodavezető-heI vettes l) bek. a). c) 2 évente

íjgvintéz'ő l) bek. a) 5 évente

Hu mánszo|gá|tatási Ügyosz-
tálv üevosztályvezető l) bek.alb): (2) bęk. d) l évente

Családtámogatĺĺsi lroda irodavezető I) bek.b)-e): í2) bek. d) l évęnte

irodavezető-helvettes (l) bek.c)-e) 2 évente

iisyintéző 1) bek.d)-e); 2 évente

Humánkapcsolati lroda iľodavezető l) bek.ale): (2) bek. d) l évente

i roĺĺavezetŕĺ-h eI vettes l) bek. a). c) 2 évente

ĺievintéző 1) bek.a). d)-ę): 2 évente

Be|ső E||enőrzési lroda irodavezető (l) bek.b)-e); (2) bęk. d) l évęnte

iľodavezető-helvettes l) bek. b)-e) 1 évente

belső ellenőr l) bek.b)-e) l évente

Városéoítészeti Üpvosztá|v
ugy osztá|yv ezető i ťo épitész ngy -

oszlÁ|v v ezető -helvettes l) bek. b)-c): (2) bek. d) l évente

Közterü |et-fe|ĺigyeIeti

Ügyosztá|y

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

iigyosztálwezető-heIvettes l) bek.blc): l évente

közteri'iIet-feltisvelő l) bek.a). c): 2 évente

szoIsálat.inĺnvító l) bek.a). c): 2 évente

usyintéző l) bek.a), c); 2 évente

sepédfelüsyelő l) bek.a). c): 2 évente

Vagyonnyilatkozat-tétę|rę kötęlezętt továbbá a Vnýv. 3.$ (1) bekezdés c) pontja alapjá'n' munkakcirének megnevezésétől
fiiggetlenül az a koztisztviselő, aki a Budapest Józsefoiłrosi Önkormányzatnak, a Polgármesteri Hivatalnak és a helyi
nemzetiségi önkormiányzatoknak a kötelezettségvállalással, utalványozással, ellenjegyzéssel, érvényesítésse| és te|jesítés-
igazolrĺssal kapcsolatos eljarasi rendjéľől szó|ő |/20|3. (I.l7.)számú polgármesterĹjegyzői együttes utasítas szerint köte-
lezettségvállalésra éslvagy utalványozásra éslvagy érvényesítésre és/vagy ellenjegyzésre és/vagy te|jesítésigazolásra
felhatalmazrtut kap.

* 2007 . évi CLII. tv. egyes vagyonnyilatkozat-téte|i kötelezettségekről
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Hatóslźgifeladaok

Epítésigazgatrísi feladatok
Hatósági |Jgyosná|y

Építésüryi Iroda

építésigazgatasi
tevékenység,

hatósási feladat

Igaz$atźsitevékenységek
Hatósági ĺJgyoszttl|y

Igazgatasi Iroda

ipari és
keľęskedelmi

tevékenységgel
kapcsolatos hatósági

feladatok, eb
összeírás,

környezetvéde|mi
hatósági'

állatvédelmi
hatósagi'

birtokvédelem, talált
tírgyakkal
kapcsolatos
feladatok

Anyakönyvi feladatok
Hatósági Ugosztá|y
Anvakönwi Iroda

anyakön1vi,
hatósáei fęladatok

Ilivatal míĺködÍetése resyző

Hivata| működtetése
Jegyzői Kabinęt

Belső Ellátasi Iroda

hivatal működtetése,
épület fenntaĺtĺása

reprezentáció, üzleti ajĺírrdék'
tęrmészetbeni i uttatasok

Hivatal informatikai feladatai
Jegyzői Kabinet

Belső Ellátási Iroda

hivatal működtetésével
kapcsolatos informatikai

feladatok

Hi vatal egyéb feladatai Jegyzői Kabinet

peres ügyek, bankkö|tség'
közbeszerzési díjak,
végrehajtasi díjak'

foglalkozasegészségĺiry,
közfog|a|koúatźs,

vtúasztás

tanácsadói, szakértői díjak

Nemzetiségi Önkormanyzatok
működtetése

Jegzői Kabinet
Belso Ellátlĺsi lroda

nemzetiségi
önkormányzatok
működtetésének

biaosítasa

Hivatal i alkalmazottak
fo g|a|koztatćsával ö s szefü ggő

kiadlĺsok

Jegyzői Kabinet
Személyügyi Iroda

Hivatal foglalkoztatottak
bére, j ogszabályi alapon

jrĺró juttatásaik

hűségiutalom' szakmai
továbbépzés' konfeľęncia
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Tisaségviselők és bizottsĘok Polgĺírmesteri Kabinet

tisztségviselők
illetménye,

kö|tségérítése' bizottsági
tagok tiszteletdüa

t epr ezentáciő, ti saségv i sel ők
saját keretei, promóciós

ajándékok

Nemzetközi kapcsolatok Polgármesteri Kabinet nemzetközi kapcsolatok

PR tevékenységek Poleármesteri Kabinet
kiadvĺĺnyokkiadasa" PR

tevékenységek, média
fisyelés. honlap

Kittintetések Polgĺĺľmesteľi Kabinet

Kii|ön önkorměnyzati
rendelet alapjan
kitĺintetésekhez.

dícséretekhez j uta|om,

munkáltatói ktilcsön

Tagsági dijak és tiĺĺnogatĺĺsok
HumanszolgáItatĺĺsi

|Jgyosnő|y,

Humánkapcsolati Iroda

civil szervezetek,
alapítvĺĺnyok, egyhźuak'

egyhźlzi közösségek,
magĺínszemélyek nem

szociál is rrászorultsági

támogatĺísąkivéve ha

önkormányzati
feladatel látiĺsért kapnak
támogatast, Budapesti

tnkormanyzatok Szövetsége
tagsagi díj' FTC' Rendőrség

tilmoeatása

Tartalékok

Műktidési cél és általános
taľtalék

Pénzüryi LJgyosztő|y,

Kö'ltségvetési és

Pénzüryi Feliigyeleti
Iroda

Felhalmozasi céltaľtalék

Pénaigyi|Jgyosztá|y'
Költségvetési és

Pénzigyi Felügyeleti
Iroda



Egłébfeladatok
( helyi aúÍk' tómogatósok,

pénzmaradvánv. stb.)

Helyi és központi adók
PénzĹigyi |Jgyosná|y,

Adóügyi lroda

gépj áLrműađó' ipaĺĺĺzési adó'
telekadó, idegenforgalmi

aĺJó, építményaĺIó,
adóbírságot

magiĺnszemélyek
kommunális adója

Támogatások

Pénzügyi |Jgyosná|y
Kö|tségvetési és

PénzĺĹgyi Felüryeleti
Iroda

költségvetési szervek
felügyeleti szervi

ttrnogatźsą
önkormányzat központi

költségvetési támogatĺĺsai

nemzetiségi önkormĺínyzatok
pénzbeli tĺĺmogatasa

Eg7éb feladadok
Polgĺíĺ:mesteri Kabinet,

Jegyzł5i Kabinet

idegenforgami adó
diff.tĺámogatásą

ĺépszav azás. v źůastĺźls.

Pénzmaĺadvlĺny

PéĺlzlgyilJgyosná|y
Költségvetési és

Pénzíigyi Felügyeleti
Irodą

Szamviteli és Pénzügyi
Iroda

attól fiigg milyen
feladaton maľadt
pénzmaradvény

attól fiigg milyen feladaton
maradt pénzmaradvĺfury

o h t at ás Ĺ k ö an íĺv e lődé s í,
ift ti s ógi és sp ort feladato k

Tuľay Ida Szanhaz Nonprofit
Kft.

nut l la1.uJzutBat LaLa!'l

Űgyosnő|y,
T ĺ..-:-l.^.^^ ^ l^+:^

közszolgáltatĺĺs

oktaĺáshoz' neveléshez
kapcsolódó feladatok

Humanszolgáltatiísi
IJgyosztáiy,

Humánkapcsolati Iroda

óvodai neve|éshez

kapcsolódó
tevékenységek

ösztiindíj' tanulmanyi
versenyek, tankerülett<ĺl

ánźl||a|t költségek

Szo c i lÍ I i s fe lad at e l l ót lźs

Szociális feladatok

Polgármesteri és

Jegyzői Kabinet,
Humanszolgáltatasi

|Jgyosnźiy
Családtámogatĺĺsi Iroda

családok átmeneti oťthoni

elhelyezése, 0-3

éves korosztiĺly átmeneti

otthoni elhelyezése,
pszichiátriai betegek

nappali ellátasa

Józsefu arosi kártyą Idősügyi
Tanács múködtetése,

TÁMOP pźůyázat, Eu-s
adományok

Közfoslalkoztatás
Humĺĺnszolgáltatĺĺsi

ÜgyosĺáIy
Családtámosatasi lroda

közfoelalkoztatás

Szociális és Gyermekvédelmi
segélyek

Humánszolgáltatási
,Ügyosztá|y

Családtĺĺmogatási Iroda

települési támogatas,
köztemetés



Vagl o n kezelés í feladato k

Kömyezetvédelmi feladatok
Gazdálkodlási
,ĺJgyosnźiy

növényvédelem,
kisállattetem elszállítĺĺsa

Köaisxasági feladatok
Gazdálkodási
Ügyosaály

közterĺileti és illegális
elhelyezett kommunális

hulladék elszállítas, gyűjtése

Közterületi feladatok
Gazdá|koďási
Ügyosaály

az Önkormányzat
tulajdonában álló

köaerü letek hasmá|atér a
vonatkozó szabályok,

díjak

tarsasházaknak közteriilet.
foglalási bevételből

visszafizetés

Közvilágítas
Gazdálkodasi
ÜsYosaály

kaĺácsonyi díszkivilágítas

Utkar miatti kártérítés Pénzi3gyi|Jgyosná|y
káľtérítés esętén

biaosítási önrész fizetése

Uj Teleki téľi Piac működtetése
(személyi je|legű kiadĺisokon

fęlüli)

Gazdálkodási
Ügyoszály

kistermelők, őstermelők
számara értékesítési

lehetőség biaosítasą piac

működtetési költsége

Vagl on és la kás g azdáI ko dós

Vagyongazdálkodas
Gazdálkodási
Ügyosztály

vagyonnal kapcsolatos
nyilvántartiĺsok' elj árrási

díjak



o n ko ľ m d n), zati tu laj do nú,
v agł r és ztulaj do nú g azda s dg i

tóts as dg o k dlnl v ég zeÍÍ
vagłongazdólkoddsi és

v agl o n k eze Iés Í fe ladato k

Törzsvagyon kaľbantartasą
fejlesztése

Józsefvaĺosi
Gazdálkodási Központ

Zĺt' és

Gazdálkodasi
Ügyosztály

baleset-élfueszély
elharítas'

nagykarbantartĺĺs,
akadálymentesítés,

felúj ítasok' pá|y ázatok

Józsefuarosi Gazdálkodrási
Kłizpont Zrt. éita| v égzett ťlz|et:,

vagyonnal kapcsolatos
feladatok

Józsefuáĺosi
Gazdálkodrási Központ

Zĺt' és

Gazdálkodasi
IJgyosnźiy

vagyonbérbeadás,
kaľbantartas' épü|etek

működtetése
vagyonértékesítés' felúj ítasok

Corvin Sétány Projekt
|ezár źńshoz kapcsolódó

feladatok

Gazdálkodrási
Ügyosaály

teljes projekt

Magdolna negyed
vaľosrehabilitációs

modęllkísérleti program

Vĺĺľosépítészeti
Ügyosaźiy

teljes projekt

Palotanegyed fej lesaéséhez
kapcsolódó Európa Belviĺros

Program

Vĺírosépítészeti
Üryosaály

teljes projekt

Epvéb feladatok

Hitel felvétęl, töľlesztések,
kamatok

Pérziigyi Üryosztály
Számviteli és Pénzügyi

Iľoda
teljes

Védelmi feladatok Jegyzoi Kabinet
katasarófĺák elleni

védekezéssel összefiiggő
feladatok

Főépítészi feladatok
Vaľosépítészeti

ĺJgyosztźl|y

helyi településľendezés i

tervek,
örökség védelme

egyéb tervek, koncepciók
elkészítésé' golyónyomok

őr zésę, ki5 ńéĺi szobrok és

míialkotások valamint
emléktáblĺíkkal kapcso|atos

feladatok, kivéve JOKÉSZ

Egészségüryi fe|adatok

Humĺánszolgáltatrási
IJgyosnét|y

Humiĺĺkapcsolati lroda

fogtszati e||átźls

kiváltásą priv atizźl|t

hĺáziorvosok helyiség
biaosítĺásą helyiség

karbantaľtrĺsą felúj ítása'
foglalkozrísegészségügyi

ellátĺás' jĺáróbeteg

szakel|átrís,

priv atizźit hazioľvosok
rezsiköltségeinek átvál lalása

Trĺrsashazak felújítrási

támogatásai, kölcsönei
Gazdálkodasi
Ügyosztály

Tiĺrsashĺízak vissza és vissza
nem térítendő felúj Ítási

támogatĺísai,
gazv ez.f e|űjitźlshoz kölcsön

nyujtás' paľlelprogram

onkoľmanyzati tulaj donhoz
kapcsolódó feladatok

Gazdálkodasi
|Jgyosnźiy vagyonbiztosítĺĺs

Szemünk fénye programban
való részvétel, hőszolgáltatrĺs

(RFv)

Önkoľmiĺnyzati egyéb
feladatok

Polgármesteri Kabinet
és legyzoi Kabinet

közbeszerzési dijak,
peres ügyek' végrehajtasi

és közzétételi diiak'
bankköltség

könywizsgá|at, egyéb

szakértői díjak



o n ko rmtt ny zati t u I aj rlo n ú,
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tdrsasógok tómogatósa

Józsefviáros Kł5 zbiztonséęáért
és Köaisztaság áéĺt Szo|gtl|tató

Nonpľofit Közhasznú Kft.

Gazdálkodási
Ügyosĺály

teljes tevékenységének
tamogatĺĺsa

RÉvs zrt. Gazdálkodasi
Ucvosztálv

telj es tevékenységének
tiĺmopatasa

Báľka Józsefoĺíľosi Színhaz és
Kulturális Nonpľofit Kfl.

Gazdálkodlísi
Üsvosaálv

telj es tevékenységének
támosatasa

Józsefr ĺáros Közösségeiért
Nonprofit Zrt.

Gazdálkodasi
|Jgyosnéiy

kötelezően ęllátandó
tevékenységének
költségtérítése

önként vállalt fe|adatok
ellátĺásanak költségtérítése

Józsefuarosi Gyermekek
Üdültetéséért Kö zhłsznťl

Nonpľofit Kft.

Gazdálkodási
|Jgyosztőúy

teljes működés kö'ltségtéľítése

Józsęfu aľosi Gazdálkodasi
KözpontZrt.

Gazdálkodasi
Üsyosztály

közfoglalkoztaüĺs
teljes tevékenységének

támosatasa



5,n. r^"./l-]ĺr.t
Ktizszolgáltatási Szerződés

Jelen Közszolgáltatási Szerződés létrejött egyrészró| Budapest Főváľos VtrI. keľĺilet Józsefvárosi
onkoľmányzat (szé\<hely: l082 Budapest, Baross u. 63-67., törzskönyvi szźlma: 7357|5 nyilvántaľtó
hatóság: Magyar Áltamkincsttr, adőszám: |5735715-2-42,képviseli: dr. Kocsis Máté polgármesteľ),
mint megbízó (a továbbiakban: onkormányzat),

másrészről a Rév8 Józsefváľosi Rehabilitációs és Városfejlesztésĺ Zártkörtien Műki'dő
Részvénytáľsaság (székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., cégjegyzékszáma 0I-10-043548,
adőszźlma: |2293005-f-42, statisztikai számje|e: |2293005-7420-|1401, képviseli: dr. Dabasi Anita
igazgatósźą elnöke, AlÍř'ldi György igazgatősáęi tag, a (a továbbiakban: Rév8
Zrt.lTámogatottlKozszo|gáltató) továbbiakban együttesen ,,Felek'' között az a|u|írott helyen és időben
a következők szerint.
Bevezető ľendelkezések

1. Az onkormányzat célja, hogy a Coľvin Sétány Projekt, a Magdolna Negyed Program, vagy az
Európa Be|városa Progľam mellett a kerület más részein is meginduljon a városrehabilitárciő. Az
onkormányzat a városrehabilitációs és városfejlesztési feladatai ellátásának raciona|izźl\ása és a
jelenleg zajló, illetve a jövőben felmerülő progľamok integrálásának és hatékonyságának növelése
érdekében a Rév8 Zrt.-né| felhalmozódott és általa mozgósítható és integrált szellemi bźnisra kíván
támaszkodni.

2. Az onkoľmányzat a Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóIó 66/20|f. (X[.13.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének
kiegészítésével jelen Szerződés tźrgyttt képezi5 városrehabilitációs és városfejlesztési feladatok
e||źúźsźtraa Rév8 Zrt.-tfe|hata|mazza és nevesíti, mint a kizárólagos feladatellátót'

3. Az onkormányzat a városrehabilitációs és váľosfejleszési közfeladatok hatékony és jó
minőségben történő ellátásávaljelen Szerződésben foglaltak szerint abizza meg Rév8 Zrt.-t. A Rév8
Zrt. pedig ezeknek a városrehabilitációs és városfejlesztési közfeladatoknak az e||źúźsźú vállalja.

4. Felek a Közszolgáltatási Szerzodést (a továbbiakban: Szerződés) az Európai Unió működéséľől
sző|ő szerződés 106. cikke (2) bekezdésénęk az á|ta|tnos gazdasági érdekű szo|gá|tatások nyujtasával
megbizott egyes vállalkozások javźra kozszo|gźůtatás ellentéte|ezése formájában nyujtott állami
támogatásravalóalkalmazásárő|sző|ó20|2/21lEUbizottsźęihatźrozatftil-L7.,201f.1. ll3-l0.
o.) rendelkezéseinek figyelembevételével kötik meg.

5. Jelen Szerződés taľtalmát a felek a Miniszterelnöki Hivatal mellett működő Támogatásokat

Yizsgźůő Iroda által közzétett aközszolgátltatásokéľt nyujtott e||entete|ezésľe vonatkozó szabályokról
szólótájékoztatőjaa|apjálnhatároztźtkmeg.

6. A 20I2/21|EU bizottsági hatfuozat 2. cikk (l) bekezdés a) pontja értelmében az e||entéte|ezés

méľtéke közszolgá|tatási feladatonként nem haladhatja meg évenként a 15 millió eurót.

7. Felek a Szerződésben meghatáľozzźk a Közszo|gá|tatót terhelő általános Kozszo|gá|tatási
Kötelezettség tarta|mźú, területi és időbeli hatźiyát. A Szerződés l. számú melléklete tarta|mazza a
Közszolgáltatő źúta| tźrgyévre nyujtott közszo|gźůtatási |eírását. A Szerződés 2. számű melléklete
tarta|mazza az Önkormányzat á|ta| atárgyévre nyujtott támogatás mértékét is (a Szerződés 1. számtl
melléklete a továbbiakban: Szolgdltatĺźs leírósi melléklet). A tźmogatás meghatározása a 20If/2|lEU
bizottsági határozat 5' cikkének (l)-(4) bekezdése a|apjántöľténik, ésszeľiĺ nyereség taľtalom nélkül.

Fogalom meghatározások

8. Ajelen Szerződésbenaza|ábbi fogalmak és kifejezések a következőjelentésse| bírnak:

(a) Kőzbeszerzési Szabályzat aKozszolgáltató á|ta|késziteľt és a Közszo|gá|tatő igazgatőságaźita|
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jóváhagyott szabá|yzat, amely a jelen szerződésberl rögzíteÍt közfeladat e||túástthoz igénybe venni
kívánt vá'||a|koző kivźúasztźsának szabályait rögzíti a közbeszerzésekről szó|ó mindenkoľ hatá|yos
Kbt-vel összhangban;
(b) Egyéb Tevékenység Kozszo|gźt|tatő á|ta|, annak társasági okirataival összhangban, a Szerződés
Kozszolgáltatási Kötele zettsége köľén kívül végzett egyéb tevékenység;
(c) Egyéb Tevékenység Nyeľesége: a Közszo|gáltaüási Tevékenységen kívül végzett egyéb
tevékenység nyeresége;
(d) E|őirányzott Kompenzáció az Önkormányzat tźrgyévi költségvetésében e|őirányzott, a
Szerződés Szolgáltatós leírósi mellékletbenKözszn|gá|tatónak előirányzott Kompenzáció;
(e) Jó Szakmai Gyakoľ|at azon folýonosan vä|tozo gyakorlat, modszeľek, miiszaki eljárások és
normák összessége, amelyet az Eurőpai Unióban, á|talánosan elfogadnak és széles körben
alkalmaznak;'
(Đ Jogos Kompenzációigény azon összeg, amelyre Kozszo|gźitatő az általa a jelen Szerződés és az
Éves Közszolgáltatási Szerződés a|apjźn egy adott naptźti évben ténylegesen teljesített
Közszolgáltaüási Kötelezettség ellentételezéseként jogosult, és amely az adott évet követően évente
utólag a Szerződés Éves Elszámolás a|címében foglaltak szerint kerül meghattrozásra;
(g) KĺÍizetett Kompenzáciő atźlrgyévben azE|őirźnyzott Kompenzáció alapján Közszolgáltatónak
az Onkormá ny zat táľ: gy évi költségvetése terhére ténylegesen kifi zetett Kompenzác ió ;

j) Kompenzáció a Közszo|gáltatási Kötelezettség elláĺásának ellentételezéseként Közszo|gá|tató
részére az onkoľmányzat költségvetése terhére teljesítendő kiťlzetés. A kompenzáció nem haladhatja
meg a kozszo|gźńtatási kötelezettségek teljesítéséhez szĺikséges nettó költséget.
(k) Költségtérítés: Közszo|gá|tatő a közfeladat elĺátással összefüggésben felmeriilt költségei,
melyek megtérítéséľe jogosult azésszeru nyeľeség nélkül szźtmiĺla;
(t) Kiizszolgá|tatĺĹsi Kötelezettség a Közszolgáltatónak a Szerzódés ,J{özszolgóltatasi
Kötelezeuség'' alcímében és a Szolgĺźltatós leírósi melléklet meghatározott közszolgáltatások
nyújtására vonatkozó kötelezettsége;
(m) Ktizszo|gáltatĺísĺ Tevékenység Ktiltsége, ahogyan azt a Szerződés és a SzolgóItatás leírósi
melléklet meghatórozza ;
(n) Kiizszolgáltatĺási Tevékenység a Közszolgáltatónak a Szerzódés ,$ozszolgáltatasi
Kötelezettség'' alcímében, valamint az Szolgĺźltatós leírĺźsi mellékletben meghatźrozott
Kozszolgá|tatás i Kötele zettsége körében folyatott tevékenysége.

Közszolgáltatási Kötelezettség

9. Közszo|gtiltatő a Szerződés a|apján az Önkormányzat részére az a|źhbiakban meghatźrozott -
(P1.(P5) je|ű . önkoľmányzati városrehabilitációs és városfejlesztési közfe|adat e||átÁsźra köteles a
szakmai gyakorlat szerint, a jogszabźiyokkal és a Belső Szabá|yzatokkal összhangban a Polgármesteri
Hivatal illetékes ugyosztáiyaival együttmiĺködve:

(Pl jelíĺ) Pľogľam előkészítési és tanácsadási feladatok.

(P2 jelíĺ) Pľogľam teruezési feladatok.

(P3 jelű) Pľogľam menedzsment feladatok

@a jetű) A már teljesített pľojektek mÍĺkłidésének követése.

Éftelems'e.íĺen a Közszo|gá|tató kötelezettsége (Pl) _ (P4) feladatok e||źtásźnak feltételeit biztosító
Áltatános gazdáůkodálsi és ĺigyvite|i teendőinek eltátása (P5).

Kiizfeladat ellátási helye, és ellátási terĺilete

10. Közszo|gáitatő közszo|gźitatźtsi feladatait a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi
onkormány zat kozigazgatási terĺilet én végzi.
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Eseti közszo|gáItatási megbízások

1|. Az tnkormányzat jogosult a Közszo|gá|tatőt ajelen Szerződésben nem ľögzített, a szerződés

megkdtésének időpontjában előre nem látható, de az onkormányzat számára a külső feltételek

vźitozása miatt szĹikségessé váló, soľon kívüli, a Közszolgźtltatási Kötelezettség körébe tartozó eseti

feladatok elvégzésével is megbízni (,,Eseti Közszolgdltatósi Megbízdsok,,) azza|, hogy ezen Eseti

Kőzszo|gźitatrási Megbízásoknak a Szerződés rendelkezéseivel összhangban kell állniuk.

Az Elői ľányzott Kompe nzáciő meghatározása

12. Felek rogzitik, hogy a tamogatás méľtékét af012ĺ2I/EU bizottsági hatttrozat 5. cikke szerint kell
megállapítani. A támogatás méľtéke nem haladhatja meg akozszo|gát|tatás el|átásának nettó költségét,

azAz a kozszo|gźitatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezze| összefüggésben

keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve @EY, d közszo|gźůtatás ellátásához kapcsolódó

sajáttőke.ré sz a|apján várható ésszeľiĺ nyereséget is.

13. Felek rogzitik továbbá, hogy a nettó költségkiszźmitásźtra afĺ|z/f|lBu bizottságihatározata 5.

c ikkének (2) b ekezdés e inek ren de lkezés ei az ir źny adőak.

t4. Az onkormányzat Kłczszolgáltatási Tevékenység}lez taľtozó feladatok ellátását a 2. szémtl

mellékletben meghatározott Kompenzźpiőva| ťlnanszirozza. Az onkorményzat a Közszolgá|tatási
Tevékenységhez tartozó feladatok ellátasával közvetlenül és közvetetten fe|merült kĺlltségek

mértékéig ťlnansziroz támogatás címén.

15. Abban az esetben, ha az elszámolt bevételek az ésszeru nyereség nagysźęźnźt| nagyobb

méľtékben haladják meg ezen kĺĺltségek és ráfordítások összegét, az Onkoľmźnyzat visszatérítésre
jogosult, illetve a Közszo|gźĺltató visszatérítésľe köteles.

Keľesztfinanszíľozás tilalma

t6. Közszo|gá|tató a Kompenzáciőt kizárô|ag a Közszo|gźitatási Tevékenység Kö|tségének

ťlnanszír ozására kĺjte le s felhasználni.

17. A nem a Kozszolgáltatrási Tevékenység Költségének ťlnanszkozásttra felhasznált, az

onkormányzat költségvetése terhére kifizetett Kompenzáció tekintetében Kozszo|gźitatőt
visszaťlzetési kötelezettség terheli olyan méľtékig, amilyen ménékben a Kifizetett Kompenzáció nem

aKözszo|gélltatási Tevékenység Költségének flnanszirozttsára került felhasználásra.

Az E|őirányzott Komp enzńciő kiÍizetése

18. Közszo|gźitatő köteles - 2015. évben december lO-éig _ ezt követően pedig minden évben

legkésőbb október 31. napjáig az onkormányzatnak átadni a következő naptári évre vonatkozó

elĺjzetes üzleti terve alapjźn a következő naptáľi évre vonatkozôtervezett Kompenzáciő igényét. Az
onkormányzat jogosult aKozszo|gźtltató által benýjtott Kompenzáció igényt ellenőrizni és indokolt

esetben anő| egyeztetéseket kezdeményemi'

19. A Felek á|tal kölcsönösen elfogadott Kompenzáció igény a|apján az onkormányzat

költségvetés ében rögziti a Kompenzźrció méľtékét.

20. Amennyiben a Közszo|gźůtató a közszolgáitatás köľén belül és kívül is végez tevékenységeket,

akkor a f}lrzlfllEu bizottsági hatźrozat 5. cikkének (9) bekezdése éľtelmében a közszolgáltatás

költségeit és bevételeit a t<ibbi szo|gźitatásétól elkiilönítve kell kimutatnia belső számláiban, a

költségek és bevételek elkülönítésének paľaméteľeivel egytitt. A közszolgáltatáson kívĹil eső

tevékenységek költségei magukban foglalják az összes közvetlen költséget, a kĺizös költségek arányos
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részét és a lnegfelelő tőkemegtéľülést. E költségekre l]em adható ellentételezés.

2I. Az onkormányzat tźrgyhő l. napjáig Kozszo|gá,|tató bankszámlájára utalással rendelkezésľe
bocsátja az éves e|őirányzott kompenzáció összegének |l|2 részének megfelelö összegű
kompenzációt. Közszolgźitatő közszo|gá|tatási tevékenységét kizárőlag abban az esetben köte|es
megkezdeni, amint a kompenzáció összege fe|adatel|álÍźtsával összefi'iggő kĺitelezettségvá||alásának
fedezetekén t számláĄán rendelkezés ére źůl,

Átmeneti Fĺnanszíľozás

22. Azonkoľmányzattźrgyévi köItségvetésének elfogadásáig havonta az e|óző évi egy hónapra jutó
kompenzáció összegét bocsátja Közszolgáltató rendelkezésére, azza|, hog1ĺ ez beszátmitásra kerĺil az
adott évľe vonatkozó kompenzáció összegébe.

Éves elszámolás

23. Közszo|gá|tatő köteles a Közszo|gáltatási Kötelezettség teljesítéséről félévente, a naptari félév
végét követő 60 napon belül, va|amint évente a naptrári év végét követő 90 napon be|u| az
onkormányzatottájékoztatni az Éves Jelentésben a 3. számú melléklet a|apjźn a3. számtl me|léklet
a|apján.

24. Az Éves Jelentésben Közszo|gźitatő a Kompenzáció elszámolásáľól, va|amint a Szerződés
teljesítésének és a Közszolgáltatĺási Tevékenység ellátásának tapaszta|ataiľól, - számszeriĺ adatokkal
a|źúámasztott-összesítőtźtjékoztatástnyujtazonkormányzatrészére.

25. A Közszo|gźitató auditált éves beszámolójának elkészítését követően 30 napon belül, de
legkésőbb minden naptári év március 3l. napjáig köteles az auditźit adatok a|apjźn az e|őző évi
Kompenzációról elszámolni.

26. Az onkormányzat jogosult aKozszo|gtt|tatő á|ta| készített számításokat ellenőrizni és indokolt
esetben arrő| egyeztetéseket kezdeményezni.

f7. Az Éves elszámolás alapja a Felek által kĺjlcsönösen elfogadott Jogos KompenzÍrciőigény. Az
Éves elszámolás elfogadásáľa legkéś őbb a gazdálkodási évet követő év május 31. napjáig sor kerĺil.

28. Az Éves elszámolás alapján meghatározott esetleges alulkompen záció vagy a |O%o.ot meghaladó
tulkompenzació összegét legkésőbb az Eves elszámolás elfogadásától számított 15 napon belül a
ťlzetésre kötelezett Fél a másik FéInek mestéríteni köteles.

29. E|szźmolást kell készíteni a Szerzódés megsziĺnésekor és az ezen elszámolás alapján
meghatározott esetleges alulkompenzźrciô vagy tulkompenzáciő ĺĺsszegét legkésőbb a Szeľződés
megszűnésétő| szźlmitott l5 napon belü| a fizetésre kötelezett Fé| a másik Félnek megtéríteni köteles.

30. Ha aKözszo|gá|tatő a20|2l2I/EU bizottsźryihatározat 5. cikkének megfelelően meghatározott
összeget meghaladó támogaĹásban részesül, a Közszo|gźtltatónak a trilkompenzźrciőt vissza kel|
ťlzetnie. Amennyiben a tulkompenzáciő összege nem haladja me1 az átlagos éves ellentételezés
összegének I0 yo-át, a tíllkompenzáciő a következő időszakra áwitelre kertil, és levonandó az arra az
időszakľa ťlzetendő támogatás ĺisszegéből. A Közszolgźitatő a támogatásľól o|yan elkülönített
elszámolást köteles vezetni, amelyből a 20|2l2|lEU bizottsági határozat 5. cikkének (f)-(4)
bekezdésben megbatźtrozott követelmények ellenőrizhetőek.

EIlenőľzés
3t. Az Önkormányzat jogosult és jogszabályban meghatźrozott esetekben k<jteles aKt)zszolgźitatő
Szerződésben vállalt k<jtelezettségei teljesítését - sajátmagavagy szakérto bevonásával - ellenőrizni.



32. Közszo|gá|tatő koteles az e||enőrzés soľán az onkormányzat képvise|őivel (ideértve aZ

onkormányzat á|ta| megbízott szakéľtőket is) együttműködni, számukľa minden az e||enőrzés
elvégzéséhez ésszeruen szükséges támogatást megadni (így különĺisen, de nem kizárőlagosan a
számviteli nyi|vántartásaiba betekintést engedni, valamint aKözszolgátltatási Tevékenységére, i|letve
egyébként gazdálkodására vonatkozó minden rende|kezésre źi|ő vaw ésszeriĺ erőfeszítéssel
kinyerhető adatot és információt megadni).

Felelősség

33. Amennyiben Közszolgáltató a kozszo|gáltatási feladatok ellátása soľán közľemíĺködőt vesz
igénybe, a Közreműködő teljesítéséért úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.

Tevékenységek elkültinítése

34. Közszo|gźitatő köteles számviteli nyi|vántartásaiban és az éves beszámoló részét képező
kiegészítő mellékletben a Közszolgáltatási Tevékenységet és Egyéb Tevékenységet elkülönítetten
kezelni.

Műkiidési hatékonyság

35. Közszo|gźitatő:
a) köteles gazdá|kodását a tő|e elváľható gondossággal, a költséghatékonyságot szem előtt taľtva

folytatni,
b) az Önkormányzat dontésétől fiiggően azEgyéb Tevékenység Eredménye rea|izźtlrt összegével a
Jogos Komp enzációigény összegét cs<ikkenteni,
c) Egyéb tevékenysége nem veszéIyeztetheti aKözszo|gźtltatási Tevékenységét,
d) törekszik a rende|kezésére álló személyi állomány és eszközök minél teljesebb hatékony
kihasznźúásźra,

36. A Közszolgáltatási Tevékenység e||źtásźthoz szükséges eszközök tekintetében bekĺjvetkezett
káresemények esetén Kozszo|gtitató köteles a Biztosítás körében megkötött vagyonbiztosítás alapján
kifizetett káľtéľítési összegeket a károsodott eszközök helyreáIlítására, i||efue pótlására felhasználni
mindaddig, amigazok gazdaságos üzemeltetése ezá|ta| ésszerűen helyreállítható.

Teľhe|ési tĺlalom

37. Kozszo|gźL|tatő eszközein nem alapítható olyan teher (pl. zźiogsog, je|zá'|ogsog, óvadék, követelés

binositásźtra irányuló engedményezés vagy bármely mts szerződés vagy megállapodás, ame|ynek
cé|ja va|amely személy kötelezettségeinek biztosítasa), amely a Közszolgá|tatási Kötelezettség

te lj e s íté sét v eszé|y ezteti.

T ájékoztatźlsi kiitelezettség

38. Közszo|gá|tatő a tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles az onkoľmányzatot
tźĘékoztatni:

a) olyan eseményről vagy körülményľől, amely a Szerzódés szerit megal apíthatja az Órlkormányzat
azonna|i hatáiyű fe lmondási j o gát,

b) bármely lényeges biaosítasi eseményról,

c) olyan egyéb - különösen, de nem kizźrő|ag vis maior - eseményről vagy körülményről amely

veszé|yezteti a Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítését.

39. Amennyiben Közszo|gá|tatási Kötelezettség teljesítését akadźůyoző esemény 90 napon keresztiil
folyamatosan fennáll és a Felek a Szerzođésben vállalt kötelezettségeik teljesítéséľe annak ellenére

sem képesek, hogy minden tőlük telhetőt megtettek a Vis Maior Esemény k<jvetkezményeinek
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e|hárítására, a Felek jogosu|tak közösen megál|apítani a Szerződés lęhetetlenÜlését.

Ir atmegő r zés i kö telezettség

40. Felek tudatában vannak, hogy a 20|2/2|1EIJ bizottsági |latźrozat 8. cikkének éľtelmében a
megbízás időtartama alatt és annak |ejártátő| szźmitott 5 évig a jelen szerzódés a|apján nyrijtott
ellentételezés a megje|o|t határozatta| va|ő <isszeegyeztethetőségének ellenőrzéséhez sziikséges
információkat kötelesek megőrizni, melyľe kötelezettséget vállalak.

Hatályba lépés

41. Felek megállapodnak, hogy ajelen Szerződés 20|6.január 1. napján lép hatályba.

Időtartam

42. A je|en KözszolgáltatźsiSzerződést a Felek határozottidőtartamraa2012l2|/EIJ határozatának}.
cikk (2) bekezdése éľtelmében 5 évre kötik meg, így az a jelen szerződés hatályba lépésének napjától 5

évig hatályos.

Megszűntetés

43. A Felek a Szeľződést írásba foglalt közös megegyezéssel bármely időpontban jogosultak
megszüntetni. Tekintettel annak határozott idi5tartamára, a Szerződés bármely Fél eryoldalú
nyi|atkozatáva|kizárő|ag a Szerződésben meghatärozott rendkívüli esetekben szüntethető meg.

onkoľmányzat ľendkívüli felmondási joga

44. Az onkormányzat a Szerződést kizáró|ag az alábbi esetekben jogosult a Kĺizszolgáůtatőhoz
cimzettegyoldalúnyi|atkozattal,azonnalihatállyalmegszüntetni:

a) KozszoLgáitató a Kompenzárciőt nem a Szerződésben meghatározott cé|ra használja fel;
b) Közszo|gáitatő a Szerződésben vállalt bármely egyéb kötelezettségét nem teljesíti' és e
mulasztását azorů<ormányzatfe|szólításától számított30 napon belül nem orvosolja;
c) harmadik személy kérelmet nyujt be a Közszo|gá,ltató ellen csőd-, fe|számolási vagy cégtörlési
eljárás indítására, kivéve, ha aKözszo|gáůtató az onkormányzat szÍlmára kielégítő módon 30 napon
belül igazolja, hogy az e|jźtrást, alaptalanul vagy rosszhiszemiĺen kezdeményezték, vagy igazo|ja az
elj árás megszűntetését.

Közszolgáltató ľendkÍvÍili felmondási joga

45. AKózszo|gáitatő aSzerzí5dést kizárólag abban az esetben jogosult az onkormányzathozcímzett
egyoldalú nyi|atkozatta|, azonna|i hatźů|ya| megszüntetn i, ha az onkormány zat a Szerződésben vá,||a|t

ťĺzetési kötelezettségét annak esedékességekor nem teljesíti oly módon, hogy az a Közszolgźlltatási
Kötelezettség teljesítését ellehetetleníti, és a mullasztttstú az onkormányzat a Kozszo|gá|tatő
felszólítását követő 30 napon belül nem orvosolja.

KapcsoIattaľtás

46. onkorm ányzatkapcsolaffartója:

Budapest Főváros VIII. kerüIet Józsefuárosi Polgármesteľi Hivatal:
Telefonszám : 06-| -459 -25 67
Email: ..........@jozsefuaros.hu

47 . Kőzszo|gá|tatő kapcsolattaľtój a:



Név:
Telefonszám:
Email:

Irányadó jog

48. A Szerződésre, valamint azazza| kapcsolatos jognyilatkozatoV'ra és egyéb közlésekre a magyar és

a vonatkozó uniós jog azirányadő. ASzerzódésben nem szabźúyozottkérdésekben a Ptk., azNĺöt.:v,az
Áht., valam int a fl /2O|2 ElJ hatfuozat rendelke zései az irányadóak.

Je|en szerzódést Felek együttes elolvasás és éľtelmezés után, mint akaratukka| mindenben egyezőt _
képviselőik útj án - j óváh agy ő|ag írjźlk a|á.

Budapest, 201 5. december

A Felek képviselői jelen K<jzszolgźitatźsi Szeľződést előttem írtáka|á:

Budapesten,20|5. hó napjźtn

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuarosi onkoľm ánv zat
képviseletében
dr. Kocsis Máté
polgĺĺrmesteľ

Fedezet: a............ címen. Dátum: Budapest, f0I5.

Pénzügyileg ellenj egyzem :

Paris Gyulĺĺné
pénzugyiigyosztźiyvezető

Jogi szempontból ellenjegyzem :

Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából

dľ. Mészár Erika
a|jegyzł3

Rév8 Józsefu árosi Ręhabilitációs
és Váľosfej |esztés Zrt.
képviseletében
dr. Dabasi Anita Alfrldi György
igazgatőság elnöke igazgatősági tag



1. számú - Szolgáltatás leírási - mellék|et

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Onkormányzata és a Rév8
Józs efvárosi Reha bilitációs és Váľosfej lesztési Zártkőríien Mű ktidő
Részvénytársaság ktiziitt az tinko rm ány zati vá ros ľehabilitációs és

városfejlesztési feladatok ellátásáľól létľejiitt Kiizszolgáltatási szerződés 2016.
évľe von atkozó szo| g áitatá.s I eírás i m e| | ék| ete

2016. évben aKozszo|gá|tatőkozszo|gáItatási feladatait 5 csoportbarendęzve látja el:
(Pl) Program előkészítési és tanácsadási feladatok' (P2) Program tervezési feladatok,
(P3) Projektmenedzsment feladatok, (P4) a már teljesített projektek működésénęk
k<ĺvetése, (P5) Altalános gazdálkodási és tigyviteli teendők.

(P1) Pľogľam előkészítésĺ és tanácsadásĺ feladatok

a) azIntegľált Településfejlesztési Stľatégiában és a 2015-ben elfogadott Gazdasźryi
Progľamjában meghatátozott (a) Integrált városnegyed programokat, (b) kdzteľiilet
fejlesztési programokat, (c) egyedi projekteket készíti elő és végez tanácsadást,
b) további progľamok kijelĺilésére tesz javaslatokat,
c) projektek előkészítését végzi e|,

d) a keľĹileti váľosfej lesztési stratégifü alakításahoz szfü séges kutatások at végez,
e) feladata a 20|4-2020-as időszak Európai Uniós tervezési időszak pźllryźzati

kiírasainak ťlgyelése és az önkormanyzati érdekeknek megfelelők kiválasztásához
dĺintés eIőkészitő anyagok készítése.

A trírsaság 2heti rendszerességgel döntés előkészítő jelentést ad és legalább havonta 1

j elentést készít az Önkoľm źny zat számár a,

A feladat tervezeilI e||źtásźůloz 3 szenioľ menedzseľľe, és 5 junior menedzserre van
szfüség, osztott időben. A fe|adathoz ľendelt járulékokkal terhelt munkabér
költségterv ezet bruttő 1 2. 1 82. 080. -Ft.

(P2) Pľogľ am terv ezési feladatok

KözszolgáLtatő az onkormanyzat dĺintése a|apján a 3|4120|2 Korm. rendelet a|apjźrn
elvégzi a pľogramok ľészletes kidolgozását. A Keretszeruóđés 20|6. éwe 2 program
kido l gozás áv aI szźlmo|.

A feladat tervezett e||źté.sźůloz 3 szenior menedzseľľe, és 7 junior menedzseľre van
szfüség, osztott időben. A feladathoz ľendelt járulékokkal terhelt munkabéľ
költségterv ezet bruttő | 7 .57 6.3 49 . -F t.

(P3) Pľoj ektmenedzsment feladatok

a) e|látja a Corvin-Szigony Projekt |ezélrő szeľződésben vállalt önkormiĺĺryzati
kötel ezetts é gekb őI,20 1 6. II. felévéb en mé.g telj e s ítendő fel adatokat,
b) menedzseli a TÉRKOZIA, és a TÉRKozls fövarosi támogatású projekteket,
c) e|végzi a Pitypang óvoda építésének megindulása kapcsan jelentkező feladatokat.
A feladat tervezett ellátástůloz 3 szenior męnedzseľre, és 4 junior menedzseľre van
szfüség, osztott időben. A feladathoz rendelt munkabér költségtervezet bruttó
15.996.563"-Ft.



(P4) A teljesített projektek kłivetése

a) ellátja afenntartźtsi időszak feladatait, az MNP II, az EUB I, és a KEOP 5.5.0/N12
pľojektek esetében,
b) végzi az MNP III projekt zźrási feladatait,
c) követi a Közremfüĺido Szervezet és az lrányitő Hatóság utóellenőrzéseinek és
szęrvezi a feltźlrt esetleges hiányosságok kij avítását.
A fe|adathoz rendelt járulékokkal terhelt munkabér költségtervezet bruttó
10.634.338.-Fr.

(P5) Általĺnos gazdálkodási és iigyvĺtel feladatok

A Táľsaság munkaszervezetét és gazdálkodásźÍ avezéngazgatő, a gazdasági ĺgazgatő,
a felkért jogi képviselő és az ügyviteli asszisztens |źúja e|.

A társaság vezetését és képvise|etét az Alapszabályban lefektetettek szerint az
igazgatőság |átja, ellenőrzését a Felügyelő Bizottság és Könywizsgá|ő végzi. A
fe|ađathoz ľendelt jaľulékokkal terhelt munkabér költségtervezet bruttő 32.840.931.-
Ft.



2. sz. melléklet

Az onkoľm źny zat á|ta| 20 | 6. évre nyúj tott támo gatas mértéke

Rév8 Zľt bevételek
Coľvin Sétánv Proiekt RVSZ a|aoián r1 s00 000

Rozszo| sźLltatási S zer zó dés alaoi án r08 142261

Rév8 Zrt bevételek tisszesen r19 642261

Rév8 Zrt kiadások
Közszo lsálat í szer ződés tel i esítéséve I kapcso latos kiadások

Személyi iuttatások

Előkészítés. Tanácsadás 9 4f0 200

Program tervezés 13 591 400

Proiekt menedzsment 12 382 000

Proiekt követés 822f 400

Altalános sazdálkodás és üewitel f5 446 000

Szemé lvi i uttatások összesen 69 062 000

Munkdltatót terhelő i órulékok 20 168 261

Dolosi kiadások

működési költsés 3 000 000

ügyvéd 6 096 000

kĺinwvizseáló 1 016 000

a|vál|a|koző 4 300 000

Dolosi kiadások összesen I4 412 000

Esvéb kiadások

B eruházás kzámitástechn ikai fei lesztés) 2 000 000

Écs I 000 000

Adók I 500 000

Epvé b kiadasok összesen 4 s00 000

Kiizszolqál ati szerződés teliesítésével kapcsolatos kĺadások 108142261

Corvin Séüánv RVSZ teliesítésével kapcsolatos kiadások

SzeméIyi iuttatások 6 s00 000

munkáltatót terhelő iárulékok l 8s2 500

Alvállalkozók 3 000 000

Miíködési költsés 130 000
Corvin Sétány RvsZ teljesÍtésével kapcsolatos kiadások
tissz

11 482 500

Rlév9 Zrt kiadások összesen l.tg 624 761

20t6. év| kompenzácĺó összese r08 142 761



3. számú melléklet

nvns JELENTES MINTÁJA

I. Általános bevezetés

Tarta|mąz,z'a azokat a piaci hatásokat (pozitív és negatív egyarátnt), amelyek hatással voltak a

tevékenységre.

[I. Natuľáliák bemutatása (elvégzett szo|gźůtaÍások számának bemutatása)

E|óző év azonos időszaka vs. tény adatok illetve időaľányos terv vs. tény adatok viszony|atában.

Grafikonokka|,táb|źnatok'kal és rövid szöveges ismertetéssel, indoklással.

III. Eľedmények bemutatása (az e|ózóekben |eírt bázis adatok figyelembe vételével)

Táblazatokkal, grafikonokkal, szöveges elemzéssel, aho| szźtmszęrűsíthető a tevékenységre ható

pozitiv és negatív tényezők szÁmszeru bemutatásával.

IV. Éľtékelés és váľható adatok pľognosztizálása.

V. Következő évre vonatkozó üzleti terv e|őirányzat.

VI. Függetékek, amelyek ľészletesen bemutatják a tevékenység számszeľíĺ adatait.
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Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefváľosi onkormányzat Képviselő_testületének

.......l20|s. (.. .. .....) iinkoľmányzati ľendelete

Budapest Józsefváľosi ÖnkoľmányzatvagyonáľóI és a vagyon feletti tu|ajdonosi jogok
gyakoľlásáról szóló 6612012. (xu.13.) önkoľmányzati rendelet módosításáľól

Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiilete az A|aptowény 32.
cikke (1) bekezdésének a) és e) pontjában és a32. cikke (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztĺársasági megbizottak, valamint egyes centľális alárendeltségĹĺ szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.$ (1) bekezdés j.) pontjában, a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó eryes szabályokró| szô|ő |993. évi LXXVII.
töľvény 3. s (1) bekezdésében és 36. $ (2) bekezdésében, Magyarorsztlg helyi önkormányzatairól szóló
20 l 1 . évi cLxxxx. törvény l07. $-ában és l09 $ (4) bekezdésében, az á'||arĺhźntartásrő| sző|ő f017 .

évi CXCV. törvény 97 . s Q) bekezdése, a nemzeti vagyonról sző|ő 20I l. évi CXCVI. tĺirvény 5. $ (2)
bekezdés b) és c) pontjában, 7. $-ában és 13. $ (1) bekezdésében foglalt fe|hata|mazás alapján
Budapest Józsefvárosi onkoľmányzatvagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáľól a
következő rendeletet alkotj a:

1. $ Budapest Józsefuárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.
melléklete a következő 14. ponttal egészül ki:

-14. A város-rehabilitációval és városfejlesztéssel - külön<jsen a progľam előkészítési és
tanácsadási feladatok, program tervezési feladatok, pľogľammenedzsment feladatok, a teljesítésbe
ment projektek követése, és az ezek'hez kapcsolódó általános gazdálkodási és üg1ľitel feladatok _
érintő feladatokat a Rév8 Zrt. |źtja e| Józsefuáros kőzigazgatási területére kiterjedően.''

2. $ Ez a rendelet 2016. január 1 -jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatźiyźń veszti

Budapest, 2015. december ...

Danada-Rimán Edina
jegyzó

tartós távollétében

dr. Mészár Erika
aljegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester



INDoKoLÁs

az 1.$-hoz

Budapest Józsefuárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tutajdonosi jogok gyakoľlásáról
szn|ő 6612012. (Xu.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a kizárő|agos joggal rendelkező
gazdasägi társaságokat és azok feladatait határozza meg. Ezen gazdasági taľsaságok köľét módosítja a
rendelet.

a Z.$-hoz
Hatályba léptető rendelkezés.
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20r5.01.0r 2015.05.11 2015.06.01 201s.08.01 2015.09.2r

J zeĺv ezeti egy ség megnevezése
módosított

eng. létszám
módosított

ens. létsziáÍn

módosított
ens. |étsziárn

módosított
ene. létszám

módosított
ene. Iétszám

Hivatalvezetők J 3 J J -t

Polsármesteri Kabinęt t3 r3 t3 t2

Iegłzói Kabinet 53 53 52

Belső Ellenőrzési Iroda 2 2 a 1 2

Vaĺosfej lesztési és Főépítészi
Üsyosáály l0 l0 l0 t0 r0

Gazdálkodrísi Ügyosaály l2 t2 t2

Pénzüsyi Üsyosxály 34 34 5+ 34 34

Hatósáei Üevosztálv 38 38

Humánszoleáltatási Üwosztĺĺlv 26 f6 27 27 26

onkormányzati ťotanácsadók 3 3 J J J

Közterület-felüsyeleti Üsyosztálv 69 69 69 69 69

Mindiissz. tisztséwiselők né|kiil: 263 263 263 263 263

Tisztsérviselők 3 3 3 3 3

csszesen t isztségv ise lőkke l 266 266 266 266 26ó

5.s2-. n^e-ĹrLile.ř

Allĺáshely átcsopońosítas engedélyezése
a36/20|4. (XI.06.) <inkoľmĺĺnyzati rendelet 43. $ (2) bekezdése alapjan

(20r5.)

A36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 43. $ (2) bekezdésében fogla|tak a|apjźna Budapest Fővaros VIIL
kertilet Józsefuáĺosi Polgá'rmesteri Hivatď szeryezeti egységei kiizott az alábbi álláshely átcsoportosítasok tiirténtek
20l5. évben (A 20l5.0l.0l-i állapot a247/20|4' (KI'04.) sz. képviselő-testtileti hataľozatban foglaltak firyelembe
vételével keľii|t meglĺllapítasra.)

2015. januáľ 1. napjátó| az étmeneti |étszámrendezés celjából áthe|yezett, taĺtósan távollévö köztiszfuisel<ĺ
betöltetlen állrásheýe visszahelyezve a Hatósagi Ügyosztály lgazgatási lľoda ál|omĺáĺlyábą a HatósrĘi Üryosaály
|étszéĺna 1 ftĺvel nőtt, aGazdálkodási Úgyosztály létszĺárna l fóvel csökkent.

2015. május 11. napjától l fó ĺigyintéző áLllashelyével egyutt áthe|yezésre kerül a Hatósági |Jgyosnźty ĺgazgatźsi
Iroda áLllomanyából a Gazdálkodrĺsi Ügyoszály rĺLllomĺłrryábą a Hatósági Üryosĺály létszĺma l ňvel csökkent, a
Gazdálkodrási Ü gyosztźl|y |étszáĺna l ftĺvel nőtt'

2015. június 01. napjátó| I üres állashely átmeneti |étszźĺnĺendezés celjából (nyugdíjazas miatti felĺnentés idejéľQ
hatáĺozolt idóre, átcsoportosítasra kerül a Humlánszolgáltatĺási Ügyosztály Csaladtámogatasi Iľoda tilományźbaaz
ílj ugyintéző felvételéhez; a Jegyzői Kabinet tétszáma l ťovel csökkent, a Humanszolgáltatasi Ügyosztrily létszáma
l fóvel nőtt. (a létszám 2015. szeptember 2|. napjźto| visszakeľiilt a Jegyzői Kabinet állomanyába)

20l5. augusztus 01. napjától l jogász rĺ,|lrishely áthelyezésre keriilt a Jegyzi5i Kabinet Jogi lroda állomaĺryábą a
Polgrĺrmesteri Kabinet létszárna l ftĺvel csiikkent' alegyzoi Kabinet létszáma l fřĺvel nótt.

2015. szeptember 2|. napjátó| l állĺáshely a Jegyzői Kabinet Jogi Iroda ál|ományából (a Po|gármesteri Hivatal
SzMSz módosítasĺáľa tekintettel) átcsoportosítasra került a Hatósagi |Jgyosztźl|y lgazgatÁsi lroda állomiĺrryába a
trĺrsashláaakkal kapcsolatos feladatok ellátlĺsrĺrą a Jegyzői Kabinet |étsztlma l ftĺvel csökkent, a Hatósági
iigyosná|y |étszźĺna 1 ffivel nőtt.


