
Budapest Fováros VIII. kerület Józsefvaľosi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda
Stratégiai ellenőľzési terye a koltségvetési szeľvek belső kontľollrendszeľéről és belső
ellenőrzéséről szóló 37012011.(XII. 31.) Korm. rendelet szerint az alábbi:

A Stratégiai ellenőrzési terv a Budapest Józsefuárosi onkormanyzatra, Polgármesteri
Hivatalára (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és a helyi nemzetiségi önkormanyzatokra
terjed kí 2016-2019. évekre vonatkozőan. Nem konkrét ellenőrzésekethatźroz meg, hanem a
belső ellenorués átťogő cé|jaira, tita|a kezelhető kockázatok csĺjkkentésére és a belső
ellenőrzés fejlesztésének irányára vonatkozó vá|aszintézkedéseket, megállapításokat
tartalmaz.

I. HosszÚ TÁvÚ cÉĺrlrÍjzltsľr, sTRATEGIAI cELoK

Az önkormáĺyzat fő céIjait, stratégiai céljait a Képviselő-testület á|ta| 104l2015.(IV.16.)
számís,hatátozattal elfogadott Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefuaros onkormźnyzatának
2014-2019. évekre szóló Gazđasági Programja, valamint a kozép- és hosszú távÚ
v agyongazdálkodási terve taľtalmazza.

Az ę|őző időszak kitűzött céljai alapján elnyert eredmények ťrgyelembevételével a Budapest
Józsefuárosi onkormányzatnak Józsefuáros hangsúlyos gazdasági fejlődése éľdekében
legfontosabb céljai:

o a kerületben é1ő polgárok, az itt dolgozó vá||alkozások gyarapodása, gazdasági
tevékenységük bővülése, hosszú távú stabilitásuk megteľemtése,

. az önkormányzat fę|ađatai ellátásanak teljes köľű, jó színvonalon való végľehajtása,
cinként vállalt feladatainak megvalósításźĺhoz szükséges vagyon értékének a
megőľzése, növelése, a vagyonelemek a|akítása,hogy az támogassa az egyensúlyos és
hosszútávon a biztonságos közszolgálat e||átásźt.

A fő célokhoz kapcsolóđőan a Budapest Jőzsefvárosi onkormlányzat stratégiai célokat tűzott
ki és pľogľamokat fogadott el: a csaláđokľa épülő kerülęti táľsadalom, a vállalkozások<ra építő
kerĹileti gazdaság, k<jzbiztonság,kozteruletek, lakókörnyezet, stabil önkormĺĺnyzat.

A fentiekben meghatározott célok megvalósításźůnz a Budapest Józsefuaľosi onkormányzat
elkészítette a kozép- és hosszú távu vagyongazdálkodási tervét vagyonelemenként:
kíztno|agos önkormányzati t:]Iajdonban źů|ő nemzęti vagyon, korlátozottan forgalomképes
törzsvagyo n, uzleti vagyon' adópolitika.
A Józsefuaľosi Polgáľmesteri Hivatal az önkormányzat célkitiĺzéseinek, terveinek
megvalósításához belső kontrolIrendszert és Minőségiranyítási ľendszeľt mfüödtet,
Minő sé gpolitikában r o gziti az ir ány e|v eket.

A belső kontrollrenđszer tarta|mazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabá|yzatokat,
melyek biztosítjfü, hogy

. az önkormányzat és a hivatal valamennyi tevékenysége és célja ĺisszhangban legyen a
szabá'|yszenĺséggel, szabá|yozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és
eredményesség követelményeivel,

. az eszközĺjkkel és fonásokkal va|o gazdálkodásban ne keľĹiljön Soľ pazatlźsra,
visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásľa,

. megfelelő, pontos és naprakész infoľmációk álljanak rendelkezésre a múkĺidéssel
kapcsolatosan, és

. a belső kontrollrendszer harnonizáciőjara és összehangolásálra vonatkozó
jogszabá|yok végrehajtásra kerĹiljenek a módszertani útmutatók figyelembevételével.



A belső ellenőľzés hosszú távú célkituzései és stratégiai céljai igazodnak az onkormányzat 4
éves Gazdasági Programjának és vagyorlgazdálkodási tervének a megvalósításához, biztosítva
hosszú távon az oĺlkormányzat és hivatal á|taI működtetendő belső kontrollrendszer
megfelelősé gét, hatékonyságát.

A belső ellenőľzés hosszú távú céIkittizései és stratégiai céljai a ktivetkező 4 évre:
. objektív e||enorzo és tanácsadó tevékenységével növelje a Budapest Józsefuaĺosi

()ĺ.lkormtnyzat, Polgármesteľi Hivatal és a felugyelt kclltségvetési szervek
múkĺjdésének eredményességét, hatékonysá gti és gazđaságosságát,

. aZ ellenőrzési tapaszta|atoka, az ellenőľzési eredményeként szerzett információkĺa
alapozv a a, j ó gyakorlatok'' bemutatása és j avaslata a v ezetok r észéte,

o a jelentésekben megfogalmazott javaslatok megvalósulása nyomon követésével a
hasznosulás mértékének emelése,

o a stratégia 4 éves ciklusa alaĹt a vizsgálatok valamennyi kulcsfontosságú folyaĺrlatra
teľjedjenek ki, a megfelelő ellenőľzési típus kivźúasztásáva|,

o a stľatégia 4 éves ciklusa a|attvalameruryi vizsgźihatő szervezet éľintve legyen,
o a belső ellenőľzés minőségbiztosításának további fejlesztése.

A felsorolt hosszú távú célkitűzések és stratégiai célok a helyi nemzetiségi <jnkormányzatok
belső ellenőrzésére is érvényes.

II. A BELSo KoNTRoLLRENDSZEn Áĺ-ľa.lÁNos ERTÉKELESE

A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv vezetője á|tal a kockĺŁatok kezelésére és
taÍgyilagos bizonyosság megszerzése éľdekében kialakított és mfüĺjdtetett folyamatrendszer,
amely an. a céIt szolgáIja, hogy a Polgármesteri Hivatal és a helyi önkormanyzat ťő céIjai
megvalósuljanak:

o tevékenységeket szabá|yszeruen, gazđasélgosan, hatékonyan, eredményesen hajtsa
végre;

o teljesítse az elszźlmolási kĺjtelezettségeket;
. megyéďje az eľőfoľrásait a vęszteségektől, kaľoktól és a nem rendeltetésszeriĺ

hasznźiattő|.
A Polgármesteľi Hivatal, a helyi ĺinkormanyzat és a helyi nemzetiségi önkoľmányzatok belső
kontrollrendszeľ létrehozésáért, működtetésért és fejlesztéséĺta Jegyzo felelős.
A Belső Ellenőrzési Iroda célja, hogy a hivata|, az önkormźnyzat és a helyi nemzetiségi
önkormányzatok belső kontrollľendszeľének továbbfejlesztése érdekében rendszeľszemléletiĺ
megkĺizelítésu, a belső kontrollrendszeľ elemeire épülő, cisszefoglaló értékelésre lehetőséget
ađő eI|enőr zéseket v é gezzen.

A hivatal, helyi önkoľmányzat és helyi nemzetiségi łinkoľmányzat be|ső
kontrollľendszer elemeinek általános éľtékelése:

Kontrollktjľnyezet
A Polgármesteľi Hivatal ľendelkezik a|apítő okirattal, Képviselő-testtilet által elfogadott
szervezeti és mfüödésí szabá|yzattal, az előírt k<jvetelményekkel.
Az onkoľmźnyzat rendelkezik a Képviselő-testüIet által elfogadott gazdasági pľogľammal és

vagyongazdálkodási terwel, és a Képviselő-testület megalkotta a szervezeti és működési
szab ttly zatźlró l s zó l ó rende l etet.



A Jegyző elkészítette a helyi nemzetiségi ĺinkormányzattal történő együttműködési
feltételeket rogzítő megállapodás tervezetét, mely az önkormáĺyzat és a helyi nemzetiségi
önko rmány zatok ń szér őI el fo gadásľa kertiltek.
A Polgármesteri Hivatal, az onkormányzat.és helyi nemzetiségi önkormányzatokkülön-külön
rendelkeznek számviteli politikával és a|lhoz kapcsolódó számviteli szabźiyzatoIĺka|
(p énzkeze|é s i s zab ály zat, |e|tár o zás i, értékel é s i é s száml aľend) .
A Jegyző szabá|yozta a hivatal és az önkoĺ-mtnyzat szabá|ýa|anságok kezelésének rendjét,
tetvezet szinten a helyi nemzetiségi onkormányzatokavonatkozóan is elkészült.
A Polgáľmesteri Hivatal alapfolyamatokĺa vonatkozóan rendelkezett ellenorzési
nyomvonalakkal, melyeket évente feltilvizsgál és a hiányző folyamatokĺa vonatkozőan az
újakat elkészíti.
A Polgármesteri Hivatal dolgozói _ az eddig vizsgá|t témakörĺjk a|apjźn - rendelkeznek
munkaköri leírással, akoztísztviselők teljesítményéľtékelése az eloírt foľmában készül el.
A Képviselő-testület elfogadta akoztiszfuiselőkľe vonatkozó Etíkai SzabáIyzatot,

Ko ckázatke zelé si rend szer

A Polgármesteľi Hivatal kialakítottakockázat kezelési ľendszerét, melyet a minőségirźlnyítási
rendszerdokumentáció keretében szabá|yozolí,kockázatkezelés eljárás címen. A kockázatok
azonosításźxal, elemzésével, nyilvantaľtźsával és nyomon követésével tlsszefiiggő
fel adato kért a ko ckázatkeze lé si fel e l ő s fel e l.
A kiemelt kockazatot jelentő csalás, komrpció kezelésére vagyorľlyilatkozatra való
kötelezettek köľét a Polgármesteri Hivatal és az onkormányzat szervezeti és műktidési
szabá|yzataitarta|mazzák.

Kontľol ltevékenysé gek

A kontrolltevékenységek ľészeként biztosított a pénzigyi döntések dokumentumainak
elkészítésével kapcsolatban a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a
költségvetés teĺvezése, a beszetzések lebonyolítás1 a vagyonhasznosítási tevékenység és
támogatások elszámolása vonatkozásában. Az ađoÍt folyamatok szabáIyozźtsakor rögzítésre
kertĺlnek a konkrét kontľolltevékenység felelőse, aĺľrak módja.
A kulcskontrollokľa (teljesítés-igazo|ás, érvényesítés) vonatkoző szabźůyozás rész|eteit a
kötelezettségvállalásra, utalványozásra, pénzugyi ellenjegyzésre, érvényesítésre és teljesítés
igazo|ásra vonatkozó eljárási rend tarta|mazza, mely külcin készült a hivata|ra,
önkormányzatra és nemzetiségi önkormányzatoka vonatkozóan. A polgármesteľ, a jegyző, az
elnök írásban felhatalmaztźk és kijel<jlték a kotelezettségvállalásra, utalvźnyozásra, a
teljesítésigazo|źĺstajogosult személyeket. Pénzugyi ellenjegyzésre és érvényesítésre jogosult
személyek rendelkeztek a jogszabályban előírtvégzettséggel és számviteli képesítéssel.
A Kozszo|gá|ati Szabźiyzat ľendelkezik a munkakör źńaďás-źúvételéről és annak
dokumentálásáról.

Infoľmáció. kommtľrikáció

A Polgáľmesteľi Hivatal szeruezetí és múködési szabáIyzatábaĺ rogzítésre került a
szervezeten belüli és kívĺili infoľmációáraĺr]źs rendje. Külön szabźiyzat készült az
adatvédelmi és adatbinonsági eljárásokĺól. A Polgáľmesteri Hivatal rendęlkezik az
informatikairendszerénekhaszná|atánakszabáIyozásárő|.
Az iratok iktatásával, az iratfotgalom dokumentálásának, nyilvántartásának, selejtezésének,
me gsemmi s íté s ének rendj ét Iratkezel é s i S zab tiy zat szab áIy o zza.

Monitoľing rendszeľ



A Polgármesteľi Hivata| szervezeti tevékenységének és a célok elérésének nyomon kovetéséľe
szo|gáIő eljáľásokat, eszközöket, mutatószámokat, beszámolási kötelezettségeket a
Monitoring Stratégiában rögzítette.
A hivatal, az önkormányzat és nemzetiségi önkormányzat belső kontrollrendszerének
működéséről a controlling ľeferens éves beszámolót készít, amely alapján a jegyzo
nyl|atkozatban értékeli a belső kontrollrendszer minőségét és szükség esetén további
fejlesztéseket íľ elő.
Az onkormányzat igénybe vesz könywizsgáIőt a költségvetés, zárszámadás feltilvizsgáIatára.
A hivatalt, önkormĺĺnyzatot, nemzetiségi cjnkormányzatot érintő külső ellenőrzés
nyilvĺíntaľtását a Belső Ellenőľzési Iroda vezeti a szahnai szervezeti egységek
adatszolgá'ltatási a|apj áĺ.
A monitoring rendszet részétképező belső ellenórzést az operativ tevékenységtől fuggetlenül
a jegyző külĺjn szervezetí egységként közvetlen az a|źrendeltségébe utalva kialakította,
bíztosítva a szetvezeti és fimkcionális fuggetlenségét.
A Polgármesteri Hivatal rendelkezik Belso Ellenőrzési Kézikĺjnywel' A belső ellenőrzési
vezetó elkészítette a Stľatégiai tervet, az éves ellenőľzési teľveket, az éves jelentéseket és
ö sszeállított a az o sszefoglaló éves j elenté seket.

III. KocxÁZATI TIĺNYEvőKns nnľÉxrlÉsÜr

A belső ellenőrzés stratégiai szemléletrĺ megkĺizelítésének kulcsa a kockźtzati tényezők
beazonosítása az oĺ,lkormányzat, a hivatal és a felügyelt költségvetési szeľvek fő
célkittĺzéseinek tiikĺében.
Akockźnatitényezőkazalábbiakbóltevődnekössze:

o külső kĺirnyezeti kockázatok: jogi és szabályozási, gazdasági he|yzet vá|tozásai,
infrastrukturális kockázatok, elemi csapás

o belső mrĺködési kockázatok:
o pénzngyi: költségvetés, biztosítás, projekt, beruhźzás, kaľokozás-csalás,

biĺosíték
o tevékenységi: stratégia, műkĺidés, infoľmáció, ellenőľzés, hírnév
o emberi eľőforľások: humánpolitika, egészség és munkavéđelem.

Eredenđő kocktĺzatnak tekinttink minden olyan eseméný, cselekméný, mll|asztást, egyéb
tényezőt, amely lényegi befolyással lehet a hivatal és önkormányzat célkittĺzéseinek
megvalósítására. A kockazatok beazonosításľa és értékelésre kerültek. A kockźzat
bekövetkezésének a valőszinuségét 1-10 skálán (1 kicsi, 10 nagy), a szervezetre gyakorolt
hatását 1-5 skálán (l kicsi, 5 nagy) értékelttik. A bekövetkezésva|őszínűségének és hatásának
szorzataként kapott pontszámok a|apján a kockázatokat magas, közepes, illetve alacsony
kockźnatí kategőiába soroltuk. A kockázatelemzést, az azonositott kockázati tényezóket és
azok szervezetľe gyakoľolt hatástlt a stratégiai ellenőľzési terv melléklete tartalmazza.
A felméľt, majd kiértékelt kockźnatok tulajdonképpen a kockázatok tényleges kezelésének
előkészítését jelentik. Ezek alapozzźlk meg a konkľét lépéseket, vá|aszĺeakciókat, amelyek
célja, hogy csökkentsék, illetve megszüntessék a magas' közepes kockazatokat, biztosítva
ezáItal ahivata| és önkormányzat belső kontrollrendszerének a hatékony működését.
A magas, kĺizepes kockázatok csökkentése érdekében a stľatégiai e|Ienőrzési tervben rogzitett
ellenőrzési témakörök és prioritások a 6. pontban kerülnek meghatźrozásra.



Iv. A BELSo ELLENoRZÉsnr voNATKozo ľBĺr,nszľÉsr És xľ'pzÉSl TERv

A belso ellenőľzési fejlesztési terv elemeinek célja a nemzetkĺjzi ellenőľzési standard
eljarásoknak való megfelelés vagy eljárásokhoz va|ő igazodás, az ellenőtzési módszerek és
technikák fejlesztésével és alkalmazásával az e||enórzési munka hatékonyságának növelése.
A fejlesztések keretében az ismeretek aktua|izáIása és bővítése szĺfüséges, melyek külonfele
továbbképzé seken v aIő r észv étellel való sulnak meg.
Az éves képzési tervek osszeállítása az egyéni szakmai fejlesztést, a speciális tudást igénylő,
valamint a kötelező belső ellenőrzés szakmai és kĺjztisztviselői képzések figyelembevételével
történik.
A szélesköní, illetve mélységében részletes ellenőrzési és tanácsadási tevékenysé g iránti
igény kielégítéséhez és a belső ellenőľzés hatékonyságanak a növeléséhez _ kapacitás
felmérés alapjan - a belső ellenőri létszám novelése szfüséges.

A belső ellenőľzés fej|esztési tervének elemei:

. a belső ellenőrzési módszerek, új vizsgźiati eljarások, ellenőrzési techĺikak
megismerése és a|ka|mazása, külcĺnĺjsen a kiJlz1:ul'ajdonban áIIő gazđasági
társaságoknál, valamint az adotttámogatások felhasználásának és elszámolása terén,

. az e|Ienőrzési tapasztalatok, eredmények, hasznosulása érdekében az eredmények
rész|etezése az belső ellenőrzés éves beszámolójában,

. a belső ellenőrzés minőségbiztosításának további fejlesztése.

v. SzÜxsÉcns ERŐFonnÁsox FELMÉREsE (r,nľszÁttĺ, xÍ:rznrTsÉG' TÁRGYI
FELTÉTELEK)

A be|ső ellenőrzés |étszálm, képzettségi feltételeĺ
A Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőľzési Irodája 2 fő belső ellenőrľeI biztosítja az
önkormĺányzat, a hivatal belső ellenoruését. A helyi nemzetiségi önkormányzatok belső
el l enőrzé s ét az önkorm ány zattal kötött me gá1l apo d ás alapj źln v é gzí.

A belső ellenőľĺik a koľmányrendeletben meghattrozott szakirányú sza|<képzettségge|, az
áIlarĺhaztartásért felelős miniszteľ által kiadott engedéllyel és a kcjtelező továbbképzéselaől
tanúsítvánnyal rendelkeznek.
Jellemzően a speciális tudást igényelo ellenőrzések az informatikai, oktatási, adó
ellenőrzésekľe külső szakértők, megbízottak ígénybevételével tĺjrténik.

A belső ellenőľzés táľgyi feltételei
A belső ellenőrzésľe vonatkozőan atárgyi feltételek az a|tlbbiak szerint biztosított:
o Helyiség; a belső ęllenőrzés iroda helyiségei biztosítottak, a helyszíni vizsgálatok ideje

a|att a zavaĺta|an munkavégzéshez külcjn helyiségről kell gondoskodni az
ellenőrzötteknek.

. Gépek, feĺszerelések: a belső ellenőr a Hivata| á|ta| biztosított szőmítőgépet, irodai
eszközöket, telefont' internetet, elektľonikus jogtárat hasznáIja.

o Információs igényekbiztosítása:
o a vezetői értekez|etek, a Képviselő-testületi üléseken való részvétel, a Jegyzovel'

történő személyes megbeszélések,
o a Hivatal közös háIőzati meghajtójan létrehozott szęwęzeti tudásbázis (ügyintézést

könnyítő információs és adatbazis)
o szakkĺĺnyvek, szakmai kiadványok a Salđo ZÍt,-tő|
o szak,slai megbeszélések, továbbképzések, a Belső Ellenőľök Magyarországi

Fóľumán (BEMAFOR) útján történik.



VI. EllrľonzosI pnIonrrÁsor És AZ ELLENonzBsrx cya.roRĺsÁc,ł,

A belső ellenőrzés vizsgá|hatja a helyi ĺinkormĺínyzat á|tal alapított és felügyelt költségvetési
szerveket, helyi önkormányzat többségi irtlnyitźst biztosító befolyása alatt műkĺjdő gazdasági
társaságokat, kozhasznú társaságokat, a vagyoĺtkezelőket, tovtlbbá az ĺjnkormźnyzat áIta|
adotttámogatásokf e|hasznáIźlsátakedvezményezetteknél.
A stratégiai ellenőrzési tęrv melléklete tarta|mazza a Budapest Józsefuárosi onkormányzat
áItaI alapított költségvetésí szeľvek és tulajdoni ľészesedésével működo gazďasági társaságok
listáját.

A stľatégiai ellenőrzési terv prioritásai és az ellenőrzések gyakoľisága a hivatali és
önkormányzati feladatellátáshoz kituzott célok értékelése és a tevékenységek
kockázate|emzése a|apjánkerÍil meghatározásra. Koncentľálvaapénzugyi, tevékenységi és az
emberi erőfoľrás magas' közepes kockázataira a belső ellenőrzés középtávon az a|ábbi
ellenőrzési témźl<at - a megadott gyakoľisággal - teruezi vizsgálni a kapacitás fuggvényében:

Ssz. El|enőľzési téma Ellenőrzés gvakorisága

I

A költségvetés tervezése, e|őirányzat felhasználása, a mĺĺködéshez
pénzügyi feđezęt biztosítása, kapott támogatások és bevételek
teliesítése. a beszámoló készítése

évęnte

f. A beruházások, projektek összeállítása, jóváhagyása, majd
męsvalósítása és az eléľt eredménvek értékęlése

2 évente

Létszámsazdálkodás. fluktuáció. egyéb iuttatások 2 évęntę

4.

J o gszabály ok, he|yi szabályozások (kialakítása és a|<tua|izáIása) és a
ľendelkezések betartása, kozbeszerzések, beszęrzési eljárások,
kontrolltevékenységek szabá|y ozása és azok betaľtása, intézkedések
nvomon követése

folyamatos (minden v izs gźiat
során)

5.
A kötelezettségvállalások alakulása, kiilső szolgáltatók igénybevétele ťo lyamatos (minden v izsgáIat

soľán)

6.
Az új tevékenységek' folyamatok megszervezéséhez tanácsadás és
illetve a svakorlati mesvalósítás vizsstůata

bevezetés évben, illetve
bevezetést követő évben

ą Az adotl támogatások odaítélése és elszámolási rendszerének
vizssá|ata

2 évente

L Kötelező és önként feladatok ellátásának vizsstůata f évente

A kcirnyezeti változások figyelembe
kcjtelezettségek, az ellenőrzési igények
rendszerellenőrzések a|ka|mazása a cél' 

"

biztosítjĺĺk.

VII. Zĺno RENDELKEZEs

vételével törekedni kell a t<irvényi ellenőrzési
és lefedettségek teljesítésére' A vizsgálatok során
melyek az ellenőrzött teľĹiletek átfogóbb értékelését

A Módosított Stľatégiai e||en&zési terv a 2013-2016. évekľe vonatkozóan hatá|yát veszti,
helyébe 2016. január 1-jével a20I6-20I9. évekre vonatkozó Stľatégiai ellenőrzési terv lép'

Mnlr-Éxr.ETEK:
Kockázate|emzés
A Budapest Józsefráľosi onkoľmányzat áLtaI alapított költségvetési szervek és tulajdoni
részesedésével mfü cjdő gazdasági társaságok listáj a.

Budapest, 2015. november 19.

Majemé Bokoľ Emese
Belső Ellenőrzési Irodavezető



Kockázat típusok

I

N
.cÉ

Jogi és szabá|yozźlsi
rendszer vá|tozása

) Gazdasági kłiľnyezet
vál|tozźsa - monetáris

3.
Gazdasági kłirnyezet

vźl|tozása - fiská|is

4.

Kockázati tényez k

Jogszabályok és szabályok tĺibbsz rj
mődosításai v źlItoúatják a feladatok,
tevékenységek folyamatos ellátását,
átszervezések.

Infrastľu ktuľá|is

A hitelek kamatainak avźitozása. infláciÓ

KoCKÁZATELEMZEs

E|emi csapás

6.

N

ot)

N
\o

AdÓpo1itika

A nem megfelelo vagy hibás infrastrukt ra
megakadá|y ozhatj a a feladate||átźLsźlt.

KiiItségvetési

VaIríszĹ
nĺisése

7.

Bekłivetkezés

Tíjz, árviz vagy egyéb katasztrőfák hatással
lehetnek a kívánt tevékenység
elvégzésének képesséeéĺe.

Károkozások - csa|ás

1...10

8.

Hatása

A tevékenység ellátásánál forrás hiány - a
forrás egy részének a befolyása
bizonytalan, eloľe pontosan nem
számíthatÓ, a gazdasági k ľtilmények
befolyásolját'

a

1...5

Biztosítások
e|maradása

9.

Pontszám

8

o

Projekt' Beruházási

Kockázati
tényezij

értéke|ése

Szabálytalanság észlelésének a hiánya'

c=a*b

5

5

A biaosítás elmulasztása. nem
érvényesítése. Szerzódésben
felelósséevállalás' saľancia. iÓtállás hiánva

A be|só e|Ienórzés az a|ábbi prioritásra és témára
heIyezi vizsgá|atainak sriIyát.

8

40

5

MlWA

4

Nem megfeleló d<intések meghozata|a, a
beruhazások nem teljestilnek k ltségvetési
vagy fu nkcionális hataridore

5

Sorrend

25

2

M

J

40

1

EIlenórzés témakiire

8

L2

K

4.

A kőzb eszer zési tti rvé ny
vál|tozása miatt a
k zbeszerzések,
beszerzések vizsgáIata
hanssrilvt kao

M

4

5

5

40

I

4

4

EIlenórzés
gyakorisága

BevéteIek te|jesítése,
hátra|ékok cstikkentése

3

20

8

M

folyamatos
az adott

témakłirnél

t2

5

K

I

A kłĺ|tségvetés tervezése,
e|łiiĺ ányzat fe| használása, a
míikłidéshez pénzĺigyi
fedezet biztosítása, kapott
támogatások

40

4.

évente

KontroIltevékenységek
szabá|y ozása és beta rtása

M )

A beruházások' projektek
iisszeá||ítása' jÓváhagyása'
majd megva|Ósítása és az
e|ért eredmények
értéke|ése

évente

folyamatos
az adott

fémł|łłirné|

2 évente



10. Biztosíték

tl

N

trt)\o

ro
oF

Stratégiai

A tartalékfonás tervezése és a
(k ltségvetési taľtalék) nem megfelelo
felhasználása.

12.

A stratégiai tervek feltilvizsgálatának'
aktualizálasának elmulasztása. Az
átszervezések kockazatelemzés nélktili
meevalÓsítása.

Míĺki'dési

13.

A célokkal valÓ azonosulás hiánya. A nem
megfelelo szabá|y ozási k rnyezet, az adott
támogatások odaítélése és elszámolási
rendszeľének kialakítĺásą a k telezo és
ĺinként vá1lalt feladatok nem mesfelel
ellátása

[nfoľmáciős

t4.

\cÉ

L.jŕ
\oŃ
LNo .qÉ

l9

15.

E||enóľzés

A d<intések elókészítésének, elbírálĺásĺĺnak
elh ződása. Az ismeľetek illetve azok
aľamlásának hianya a vezetoi, tigyintézói
szintek krizcitt

6

16.

[Iírnév

HumánpoIitikai

17.

A kontľollok hianya vagy megbízhatősága
nem meefelelo

I

30

Egészség és
munkavédeIem

A nyilvanosságban kialakult ľossz hírnév
negatív hatast fejthet ki.

5

7

A szĺikséges szám , megfelelo képesítésÍ1
személyi állomány, fl ukfu áciÓ

40

K

5

Nem megfelelo munkaktirtilmények
kialakítása

M

5

I

A ktitelezettségvá||a|ások I fo|yamatos
alakulása' kiilsó azadott
szo|gá|tatÓkigénybevéte|e témak rné|

35

Ą

6.

7

Az lij tevékenységek'
folyamatok
megszervezésének
vizsgá|ata

K

20

5

6

4.,7',8,,

4. Szabá|yozás (kia|akítása ] 4.fo|yamatos

és aktualizá|ása) és a
rendelkezések betartása
7. A támogatások 7.2 évente
vizsgá|ata
8. A kiĺte|ez és nként 8.2 évente
fe|adatok vizseá|ata

8

35

3

K

i!j :l.]*i|1Ź i] 1'::l1'

5

4

l8

4.

K

mindenkori
átszervezést
kiivetó év

Szabá|yozás (kiaIakítása és
aktua|izáIása) és a folyamatos
rendelkezések betartása

40

A

K

4.

t6

KontroIltevékenységek
szabályozása és azok
betartása, intézkedések lo|yamatos

nyomon kłivetése

M 3.
Létszámgazdźl Ikodás'
fluktuáciÓ'egyéb ] 2évente
juttatások 

I

10



AB

K |tségvetési szerve|ď
gazdasági társaságok

t JÓzsefuárosi
Aht. 70.s (1)

bekezdése szerinĺ
a belsó

e|lenórzésró| a
kiiItségvetés

szerv vezetóje
käteles

gondoskodni.

o

KoI].T.s.Ee.v.EŤ.EsI.'šżERVEK

Aht. 70.s (1) bekezdése szerint
az irźlnyiti szerv . képviselo-testĺilet . belsó ęllenórzést végezhet.

a) az irányíÍása a|á tutozo bármely kti|tségvetési szervné|,

b) a saját yagy az irányításą felĺigyelete a|átartozÓ k<iltségvetési szerv használatábą
vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal valÓ gazdálkodás tekintetében,

c) azirányitő szerv által nyťtjtott kłĺ|tségvetési támogatások feIhasználásávaI
kapcso|atosan a kedvezményezettekné| és a IebonyolítÓ szervekné|,

d) az irányításaa|źĺtartoző bármely, a ktiztu|ajdonban á||Ó gazdasági társaságok
takarékosabb mrĺktidéséľol sző|o2009, évi CXXII. ttirvény t. $ a) pontjában
meghatiírozott k áulajdonban á|1o gazdasági taľsaságnál'

I. Polgármesteri
Hivatal + helyi
nemzetiségi
łinkormánvzatok

=toł
g.ä
6Notr
.ög

II. Jőzsefváľosi
Szociá|is SzoIgá|tatrí és
GyermekjÓ|éti
Kłizpont

által alapított kÖlt

J2!2a
s.Ŕ EÉ!oCÜ:o >

š-Ę EE6'

III. Napraforgő
Egyesített ovoda +14
tas voda
IV. JĺÓzsefvárosi
Esvesített BłiIcsódék
V. JÓzsefvárosi
Egészséqĺigyi Szo|sálat...' G'AZDäSAGI-]' T.ĄRsAsAGoK

ési szervek és tul

100oÁ -os ...:.1: ..:.l:

Ö| hko r mdnll r.aĺÍ :tilii tlo n

x

I. JÓzsefvárosi
Gyermekek
Udĺiltetéséért
Kłizhasznri Nonproíit
Kft.
II. JÓzsefváros
Kłiziisséeeiért

oni részesedésével mrík dó

.. .:t : , - )

Mittv.119.S (4)
bekezdése szeľint

a helyi <inkormányzat belsó ellenorzése
keretében gondoskodni kell a feltigyelt
kciltsésvetési szervek ellenorzéséľol is.

i:r
\'i!rl::ś+]:]::l]š

a) + b) szerint

:.. . : ., .- ..,.'.,

a) + b) szeĺint

a) + b) szerint

táľsasáeok listáia

a) + b) szerint
!

37 0/2011.(Xil.3 1.) Korm.
rendelet hatálya kiterjed
1.$ (2) bekezdés szerint:

a) az Aht.3-ábn felsoroltakra (helyi
onkormányzat, helyi nemzetiségi
rinkormányzat' j ogi személyiségŕĺ
társulás, térségi fejlesztési tanács,
és az elobb felsoroltak által
irányított kciltségvetési szerVek)

b) a fentiekben felsoľolt szervek
által alapítoĺ vagyonkezelo
szervezętękre

l:asr:.i
:l:*:Li:i

c)+d) szerint

c)+d) szerint

Mtitv. 1 l 9.$(4) szeĺint

Mtitv' 1 l 9.$(4) szeľint

M rv.1l9.6(4) szerinr

M<jtv. 1 19.Ô(4) szerint

a) szerint

a) szerint

a) szerint

a) szerint

a) szerinÍ

L1



Lf

Nem k ztulajdonban levo gazdaságitaĺsaság 
-

Nonpľofit Zrt.

Nem k ztulajdonban levo gazdasági táľsaság 
-

tulaj donos/szavazat:
51,r% (163
sz.)JÓzsefuarosi
tnkormányzat+48,9%
(156 sz) Pollack Míhály
téri Mélygarazs BKÜ
Ntt

tagoW szav azat: 5 0,1oÁ
(901 sz.) Jőzsefuarosi
onkormányzat + 49,9yo
(899 sz.) Futureal Delta
Kft



tagoUszavazat:5|oÁ
('147 sz.) JÓzsefuaĺosi
onkormányzat + 497o
(153 sz.)Value
Kęreskedelmi és Szolg.
Kft.

tagoWszavazat:7,4%o
(153 sz.) JÓzsefváĺosi
onkoľmányzat + 92,60/o
(1927 sz) GEOROSCO
Medical Kft.

Nem kôztulajdonban lev gazdastryitársaság

13



E|lenórizendó kłi|tségvetési
szervek. szervezetek

1.' JÓzsefvárosi Gyeľmekek
Udiiltetéséért Kcizhaszn
Nonprofi t Kft./Tulajdonosi
d ntést k vetoen a feladatot
ellátÓ szervezet

2. JÓzsefu áros Kciztisségeiért
Nonpľofit Zrt,

Tárgy: Az ĺ.idtiltetés (pl. oktatási-nevelési intézmények számára ĺidtilo,
gyermektábor mtik<jdtetése, idoskoĺriak pihenésének biĺosítása), mint <jnként
vállalt cinkoľm źnyzati fe|adatel|átasnak a vizsgá|ata
Cél: annak a megállapításą hogy a feladatellátás megszelvezése és az
tinkormányzat által biaosított forrásfelhasznáIás a jogszabályi előírasoknak
megfelelóen t rtént-e
MÓdja: adatbekérés, helyszíni ellenorzés
Vizseá|t idószak: 2014.év. 20|5. év

JózsnrvÁnosl PoLGÁRMESTERI HĺvATÄL Busi Elr,pľonzÉsĺ
2016. Évl ELLENÓRZÉsI TERvE

Az e|lenóľzésre vonatkozÓ stratégia

3. JÓzsefvarosi Egészségĺigyi
Szoigálat

Athozat a 2015. évi tervbcĺl
Tárgy: Az ĺinkormányzat - kote|ezo feladatellátásra - kciltségvetésból nyrijtott
támogatás felhasználásĺĺĺrak és elszámo1ásanak vizsgálata
Cé|: annak a megállapításą hogy a nyujtott tĺímogatás rendeltetésszertĺen kertilt
felhaszná1ásra és elszámo1ásra a k<'zfeladatot ellátÓ részéról
Mĺídja: adatbekérés, helyszíni ellenórzés
Vizssá|t idószak: 20| 4. év. 201 5.év

4. JÓzsefvárosi Polgármesteri
Hivatal

Tárgy: A be|só kontrollrendszer mĺĺk<idtetésének éĺtékelése
Cé|: annak a megállapításą hogy a belso kontrollrendszer kialakításą
mtik dtetése megfelel-e a jogszabá|yi elóíľásoknak.
MÓdja: adatbekérés, helyszíni ellenórzés
Vizsgált idószak: 20|4. év.20l5. év

5. JÓzsefvárosi nemzetiségi
<inkormányzatok

Tárgy: A k zteľĺilet-feltigyeleti feladatokat ellátÓ k ztisztviselok egyéb
juttatásainak ęllenórzése
Cé|: annak a megállapításą hogy az adhatÓjuttatások szabályozása megt rtént-e,
a gyakoľlat a szabáIyozásnak megfeleloen t<irtént-e.
MÓdja: adatbekérés, helyszíni el1enoľzés
Vizseált idószak: 20l5. év

osszesen az e||enórzési napok száma az el|enóľzések te|iesítéséhez:
Budapest, 201 5. november 19.

Táľgy: A beszeľzései eljarások megfelelóségének vizsgálata
Cé|: annak a megállapításą hogy a jogszabályi elóírásnak megfelelon a
szabtiyozäs megttirtént-e, biztosított-e aszabtt|yozźls és a gyakorlat k zcitti
ĺisszhang
MÓdja: adatbekérés, helyszíni ellenorzés
Vizsgá|t idószak: 20|5.év

Azonosított kockázati
tényezók

A 27 6 l 20 15. (XII. 03 . ) sz. hattlr ozat 2. mel léklete
IRooa

Még nem vizsgált
témakijr, szervezet

Készítette:
Majerné Bokor Emese

B elsŐ Ellenór zési Ir o đav ezętö

Az el|enórzés
típusa

Feladat átszervezésekból
eredo kockazatok

Teljesítmény
ellenorzés

Az
ellen.Jrzés
ĺiten:ezés

e

Az utolsÓ vizsgálat őta
eltelt idó és még nem
vizsgźĺ|t témak<ir

Eróforrás
szÍikségIet
(ellen ri

nap)

Feladat átszervezésból
eredo kockazat

(ktiltségvetési szervtol a
hivatalba kertilt a feladat)

Pénztigyi-
szabályszertiségi

20t6.r.
negyedév

BeIsiĺ ElIeniĺrzési
Iroda e|lenórzési
funkciőja szerint

Rendszeľellenorzés

40

20t6.
I. és II.

negyedév

helyi szabályozás nem
megfelelo kialakítása

Helyi
nkoĺmányzat

belsó ellenóľzésę

Pénztigyi-
szabályszeriiségi

2016. rl
negyedév

59
Helyi

nkormányzat
bęlso ellenóľzése

Szabályszerrĺségi

201ć' III.
negyłedév

60

JÓváhagyta:

Feltigyelt
koltségvetési

szeľv el1enórzése

2016.IV.
negyedév

30

Danada-Flimán Edina jegy zo
tartÓs távollétében

Hivatal belsó
ellenorzése

45
Helyi nemzetiségi

onkormányzat
belso elleniĺrzése

234

1,4



Kivonat 14. sz. melléklete
A 27 7 l20I 5. (XII.03.) sz. hatfu ozat 1 . melléklete

Közszo|gáltatá si Szerző d és

Jelerr Kozszo|gáltatási Szeľzőđés létľejött egyľészről Butlapest Főváľĺrs YIII. kerület
Jĺízsefváľosi Onkormányzat (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-6]., törzskonyvi
száma: 735715 nyilvántaÍtó hatóság: Magyaľ Államkincstáľ, aďőszttm: I57357t5-2-42,
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármesteľ), mint megbíző (atovábbiakban: onkormányzat),

másrészről a Rév8 Józsefváľosi Rehabi|itáciĺós és Váľosfejlesztési Zártkőríien Műkłidő
Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67., cégjegyzékszáma 01-10-
043548, adőszáma: If293005-2-42, statisztikai számjele |2293005-7420-11401, képviseli:
dr. Dabasi Anita igazgatőság elnĺike, Alföldi Gyöľgy igazgatősźlgi tag, a (a továbbiakban:
Rév8 Zrt.lTámogatott/Kozszolgáltató) továbbiakban együttesen ,,Felek'' kĺizcitt az a|u|írott
helyen és időben a kovetkezők szerint.

B ev ezető rendelkezés ek

1. Az onkormányzat célja, hogy a Corvin Sétany Projekt, a Magdolna Negyed Pľogram,
vagy az Európa Belvárosa Progľam mellętt a kerület más ľészein is meginduljon a
városrehabilitáció. Az onkormányzat a varosrehabititációs és váľosfejlesztési feladatai
e||źtásźnak raciona|izáIása és a jelenleg zaj|ő, illetve a jövőben felmeľülő programok
integrá|ásźnak és hatékonyságának nĺjvelése érđekében a Rév8 Zrt.-nél felhalmozódott és
áIta|a mozgósítható és integrált szellemi bázisra kíván tĺĺmaszkodni.

2. Az onkoľmányzat a Budapest Józsefuárosi onkormźnyzatvagyonaľól és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásaľól szőIő 66/2012. (XII.13.) önkoľmányzati rendelet 3.
mellékletének kiegészítésével jelen Szerződés targyát képezó váľosrehabilitációs és
vaľosfejlesztési feIadatok ellátására a Rév8 Zrt.-t fe|bata|mazza és nevesíti' mint a kizárólagos
felađatellátőt.

3. Az onkormányzat a viíľosrehabilitációs és városfejlesztési közfeladatok hatékony és jó
minőségben töľténő e||átásáva|jelen Szerződésben foglaltak szeľint abizza meg Rév8 Zťt.-t.
A RévS Zrt. pedig ezeknek a városrehabilitációs és vaľosfejlesztési közfeladatoknak az
e|Iátźsźĺvtila|ja.

4. Felek a Kozszo|gá|tatási Szerzőđést (a továbbiakban: Szerződés) az Eurőpai Unió
működésérő| sző|ő szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az źita|ános gazdasági érdekű
szo|gá|tatások nyrijtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgá|tatás
eI|entéte|ezése formájában nýjtott á||amitámogatźma való alkalmazásźnó| szőIő 20I2l21lEU
bizottságihatfuozat (HL L 7.,2012. 1. 113-10. o.) rendelkezéseinek figyelembevételével
kötik meg'

5. Jelen Szerződés 1artalmát a felek a Miniszterelnöki Hivatal mellett működő
Támogatásokat Vizsgáló Iroda źita| kozzétett a közszolgáItatásokét nýjtott ellentételezésre
vonatkozőszabályokľólszólótźĄékoztatő jaa|apjánhatźtrońákmeg.



6. A 2012l21lEU bizottsági hatáľozat 2. cikk (1) bekezdés a) pontja érte|mében az
ellentételezés mértéke kozszo|gá|tatási feladatonként nem haladhatja meg évenként a 15

millió eurót.

7. Felek a Szerződésben meghatározzák a Kozszo|gá|tatőt terhelő általános
Kozszo|gáItatási Kotelezettség tarta|mát, tertileti és időbeli hatá|yźú. A Szerzodés 1. számú
melléklete Íartalmazza a Kozszolgtl|tatő áIta| tárgyévre nyújtott kozszo|gźitatási leirását. A
Szerződés f. számu melléklete tarta|mazza az onkormányzat áIta| a tárgyévte nyújtott
támogatás mértékét is (a Szerződés 1 . számu melléklete a továbbiakbaĺ: SzoĺgáItatás ĺeírdsi
melléklet). Atámogatás meghatározása a20I2/2I|EU bizottságihatározat 5. cikkének (1)-(4)
bekezdése a|apján történik, ésszerű nyeľeség tartalom nélkül.

Fogalom meghatározások

8. A jelen Szeľződésben az alábbi fogalmak és kifejezések a következo jelentéssel bírnak:

(a) Közbeszerzésí Szabúlyzat a Kozszo|gá|tatő á|tal készített és a Kozszo|gáItatő
ígazgatősága á|ta| jóváhagyott szabá|yzat, amely a jelen szerződésbeĺ rogzített kĺjzfeladat
ellátásához igénybe venni kívánt váIla|koző kiválasztásának szabáIyait rogziti a
közbeszerzésekľől sző|ő m in d e n k o r h at á ly o s Kb t-v e l ö sszhangban;
(b) Egyéb Tevékenység Kozszolgtllrtatő ź!|taI, annak tarsasági okirataival összhangban, a
Szeľződés Kozszo|gźltatási Ktjtelezettsége kĺjľén kívĹil végzett egyéb tevékenység;
(c) Egyéb Tevékenység Nyeresége: a Kozszolgáltatási Tevékenységen kívĹil végzeÍÍ. egyéb
tevékenység nyeresége;
(d) Etőirdnyzott Kompenzdció az onkormányzat tátgyévi költségvetésében e\oirányzoÍt, a
Szerzőđés Szolgáĺtatás leíľási meĺlékĺetbenKozszo|gáltatónak e|óirtnyzott Kompenzáció;
(e) Jó Szakmai Gyakorlat azon folytonosan vá|toző gyakorlat, módszerek, műszaki
eljaľások és normfü összessége, amelyet az Eurőpai Unióban, általĺínosan elfogadnak és

széles kĺirben alka|maznak;
(Đ Jogos KompenzócÍóígény azon cisszeg, amelyre Kozszolgá|tatő aZ á|ta|a a jelen
Szerződés és az Eves Kozszolgtlltatási Szerződés a|apjźn egy ađott naptáĺí évben ténylegesen
teljesített Kozszo|gá|tatási Kötelezettség.e||entételezéseként jogosult, és amely az ađott évet
követően évente utólag a Szerzőđés Eves Eĺszámolás alcímében foglaltak szerint kerül
meghatározásra;
(g\ KiÍizetett Kompenzlźció a tárgyévben az Előkányzott Kompenzáció alapján
Kozszolgá|tatónak az onkoľmányzat tárgyévi költségvetése terhére ténylegesen kifizetett
Kompenzáció;
j) Kompenzdcíó a Kozszo|gźÄtatási Kötelezettség ellátásanak ellentételezéseként
Kozszo|gá|tatő részére az Önkotmányzat költségvetése terhére teljesítenđő kifizetés. A
kompenzáció nem haladhatja meg a kozszolgáItatási kötelezettségek teljesítéséhez sziikséges
nettó költséget.
(k) Kiiltségtérítés: Közszolgdltató fl kiizfeladat ellútlźssal összefiggésben felmeriłlt
kiikségei, melyek megtérítésére jogosult az ésszeríí nyereség nélkiil szdmína;
(l) Ktizszolgáltatási Köte|ezettség a KozszolgáItatónak a Szerződés ,,Kozszolgáltatósi
K()telezettség'' alcimében és a Szolgáltatás leírási melléklet meghatátozott közszolgáltatások
nyujtásźtr a vonatkozó kötelezettsége ;



(Ą Kőzszolgáltatási Tevékenység Kiiltsége, ahogyan azt a Szerzóđés és a Szolgaltatás
leírás i meĺĺékĺet meghatórozza;
(n) Köazolgdkatdsi Tevékenység a Kozszo|gá|tatőnak a Szeruőđés ,,Kozszolgáĺtatási
Köteĺezettség,, alcímében, valamint az SzolgóItatás leírási mellékletben meghatározott
Közszo1gáltatási Kötelezettsége körében folytatott tevékenysége.

Kőzszo|gáltatási Ktitelezetts é g

9. Kozszolgá|tatő a Szerzodés a|apjáĺ az onkormányzat részére az alábbiakban
meghatáľozott - (P1-(P5) jelű - cjnkormáĺyzati varosrehabilitációs és vaĺosfejlesztési
közfeladat e||átásźna köteles a szakmai gyakorlat szerint, a jogszabályokkal és a Belso
Szabá'Iyzatokkal összhangban a Polgármesteri Hivatal illetékes ügyosztályaival
együttműködve:

(Pl jeIű) Program előkészítési és tanácsadási feladatok.

(P2 jelű) Program tervezési feladatok.

(P3 jeliĺ) Pľogram menedzsment feladatok.

(Pa jeIű) A máľ teljesÍtett pľojektek műkiidésének kiivetése.

Éfielemszerűen a Kozszo|gáltató kötelezettsége (Pl) _ (P4) feladatok ellátásanak feltételeit
biztosító Álta|ános gazdálkodási és ügyviteti teendőinek ellátása (P5).

Ktizfeladat ellátási helye, és e||átási teľülete

10. KozszolgáItatő kozszolgáItatási feladatait a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuarosi
onkormán y zat ko zígazg atási teľĹil etén v é gzi.

Es eti kiizs zo|gá|tatási m egb ízás ok

|1. Az onkormányzat jogosu|t a Kozszolgáltatót a jelen Szerződésben nem rcgzítetÍ., a
szerzódés megkĺĺtésének időpontjában előre nem láthatő, de az onkormányzat szźlmźna a
külső feltételek vá|tozása miatt szfüségessé váIő, soľon kívüli, a Kĺizszolgáltatási
Kötelezettség körébe tartoző eseti feladatok elvégzésével is megbízni (,,Eseti
Ki)azolgdltatdsi Megbízások,') azza|, hogy ezen Eseti Közszo|gáItatźsi Megbízásoknak a
S zerzo đés ľenđelkezéseivel ö s szhangban kell állniuk.

Az E|őir ány zott Ko mpenzáció m eghat ár ozása

12. Felek rogzitLk, hogy a támogatás mértékét a 2012l2IlEU bizottsági határozat 5. cikke
szeľint kell megállapítani. A tĺĺmogatás mértéke nem haladhatja meg a kozszo|gá|tatás
ellátásanak nettó kcjltségét, azaz a kozszolgáItatás mfüöđtetésével kapcsolatban felmerült
költségek és az ezze| osszefiiggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve
egy, a közszo|gá|tatás e||áttsźlhoz kapcsolódó sajáttőke-rész a|apján vźtrhatő ésszerű
nyeľeséget is.

13. Felek rogzítLk továbbźĺ, hogy a nettó költség kiszámításźra a 20I2l2IlEU bizottsági
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határ o zata 5 . c i kkének (f) b ekezđés e i nek ľendelkezé s ej az ir ány adő ak.

|4. Az onkormányzat Kozszolgá|tattsi Tevékenységhez tartoző feladatok e|Iátását a 2.
számu mellékletben meghatározott Kompenzációval ťrnanszírozza. Az onkormányzat a
Kozszolgá|tatási Tevékenységhez tartoző feladatok ellátásávaI közvetlentil és közvetetten
felmerült kci ltsé gek méľtékéi g ťĺnanszír oz támo gatás címén.

15. Abban az esetben, ha az elszámolt bevételek az ésszeru nyereség nagyságánál nagyobb
mértékben haladják meg ęZen költségek és ráfordítások ĺlsszegét' az onkormanyzat
visszatérítésľe jogosult, illetve aKozszolgźLltatő visszatérítésre ktlteles.

KeresztÍin anszír ozás tilalma

|6. Kozszolgá|tatő a KompenztrciőtkizárőIag aKozszolgáltatási Tevékenység Költségének
ťlnanszír ozásáĺa kötele s felhasználni.

17. A nem a KozszoIgá|tatási Tevékenység Kĺiltségének finanszírozésźra fe|haszná|t, az
onkoľmányzat költségvetése terhére kifizetett Kompenzáció tekintetében Kozszo|gá|tatőt
visszafizetési kötelezettség teľheli olyan mértékig, amilyen mértékben a Kifizetett
Kompenzáció nem a Közszo|gá|tatási Tevékenység Költségének finanszírozására kertilt
fe|baszná|ásra.

Áz Előirányzott Kompenzáciĺó kifizetése

18. Kĺjzszo|gá|tatő kĺjteles - 2015. évben decembeľ 10-éig _ ezt kĺjvetően pedig minden
évben legkésőbb október 31, napjáig az onkormźnyzatnak ataďní a kĺjvetkező naptári évľe
vonatkozó előzetes tizleti terve a|apjźn a következő naptáľi évre vonatkozó teruezett
Kompenzáció igényét. Az onkormányzat jogosult a Kozszolgá|tatő á|ta| benyújtott
Kompenzáció igéný ellenőľizni és indokolt esetben arrő| egyeńetéseket kezdeményezni.

19. A Felek által kölcsönösen elfogadott Kompenzáció igény a|apján az onkoľmányzat
költségvetésébenrogzitiaKompenzáciőmértékét.

20. Amennyiben a Kozszo|gáltatő a kozszolgźůtatás körén belül és kívül is végez
tevékenységeket, akkor a 20I2l2IlEU bizottsźlgi hatáĺozat 5. cikkének (9) bekezdése
értelmében a kozszo|gtitatás kcĺltségeit és bevételeit a tcibbi szolgáItatásétól elkülönítve kell
kimutatnia belső sziímIáiban, a kciltségek és bevételek elkülönítésénęk paramétereivel egyiitt.
A közszolgáltatáson kívĹil eső tevékenységek k<iltségei magukban foglaljak az tisszes
közvetlen költséget, a kĺjzös kciltségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést' E
k<iltségekĺe nem adható ellentételezés.

21'. Az onkormtnyzat tátgyhő 1. napjáig Kozszolgźitatő bankszźm|ájźra utalással
rendelkezésre bocsátja az éves előirányzott kompenzáció tisszegének Ll1'2 részének megfelelő
összegrí kompenzácíőt. Kozszo|gáItatő közszolgáltatási tevékenységét kizźrő|ag abban az
esetben köteles megkezdeni, amint a kompenzáció tjsszege feladatel|átásáva| összefiiggő
kötelezettsé gvtil|a|ásának fedezetęként számláj an rendelkezésére ál1.

:::
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Atmeneti Finanszíľozás

22. Az onkormányzat tátgyévi költségvetésének elfogadásáig havonta az e|óző évi egy
hónapra jutó kompeĺztĺciő cisszegét bocsátja Kozszolgáltató rendelkezésére, azza|, hogy ez
beszámításra kerĹil az ađotÍ. évľe vonatkozó komperuźrciő összegébe.

Éves elszámolás

23. Kozszolgáltató köteles aKozszo|gźitatási Kötelezettség teljesítéséről félévente,a naptári
félév végét követő 60 napon belül, valamint évente a napttlti év végét követő 90 napon beliil
az onkormányzatottájékońatni azÉves Jelentésben a3. szfurnmelléklet a|apjźn a3. számtl
melléklet alapjtn.
24. Az Éves Jelentésben Kozszo\gá|tatő a Kompenzáció elszámolásáról, valamint a
Szeľződés teljesítésének és a Kozszo|gáItatási Tevékenység ellátásának tapaszta|atairőI, -

szttmszeruadatokkal a|átámaszto|t - ĺisszesítőtájékoztatást nyrijt az onkormźnyzatrészéte.

25. AKozszolgźlltató auditált éves beszámolójának elkészítését követően 30 napon belül, de
legkésőbb minden ĺaptźri év marcius 31. napjźig kĺjteles az alďitá|t adatok alapjźn az előző
évi Kompe nzáciőr ő| elszámolni.

26. Az onkormányzat jogosu|t a Kozszolgá|tatő źita| készített szźlmitásokat ellenőľizni és

indoko lt e setb en arr ő| e gy eztetés eket kezđemény ezni.

27. Az Éves elszámolás a|apja a Felek á|ta| ktjlcscjnĺlsen elfogadott Jogos
Kompenzációigény. Az Eves elszámolás elfogadására legkésőbb a gazďźikodási évet kovető
év május 31. napjáig sor kerül.

28. Az Éves elszámolás alapjan meghatározott esetleges alulkompenzáciő vagy a l}oÁ-ot
meghaladó túlkompenzáciő összegét legkésőbb az Éves elszámolás elfogadásátő| szźlmitott
15 napon belül a ťlzetésre kcjtęlezett Fél a másik Félnek megtéríteni kĺiteles.

29. EIszámolást kell készíteni a Szerzőđés megszűnésekoľ és az ezen elszámolás alapjan
meghatáĺozott esetleges alulkompenzáció vagy túlkompenzáció összegét legkésőbb a
Szerzódés megszűnésétóI számitott 15 napon belül a Íizetésre kĺitelezett Fél a másik Félnek
megtéľíteni köteles.

30. Ha a Kozszo|gáItatő a 20|2l21lEU bizottságl' határozat 5. cikkének megfelelően
meghatározott összeget meghaladó támogatásban részestil, a KozszolgáItatőnak a
trilkompenzációt vissza kell ťlzetĺie. Amennyiben a túlkompenzźrciő ĺisszege nem haladja
meg az átlagos éves ellentételezés összegének I0 %o-át, a túlkompenzáciő a következő
idősza]<ra átvitelre kerül, és levonand ő az ana az időszak'ra ťtzeteĺđő támogatás összegéből. A
Kozszolgźt|tatő a támogatásról olyan elkülĺjnített elsziímolást köteles vezetĺi, amelyből a
2012l2IlEU bizottsági hatáĺozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdésben meghatározott
követelmények ellenőńzhetőek.

Ellenőrzés

31'. Az onkormányzat jogosult és jogszabá|yban meghatározott esetekbęn kĺjteles a
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Kozszo|gá|tatő Szeruődésben vállalt kötelezettségei teljesítését - saját maga vagy szakértő
bevonásával - ellenőrizni.

32. Kozszo|gźitatő köteles az ellenőtzés soľán az onkormányzat képviselőivel (ideéľtve az
onkormĺínyzat áIta| megbízolt szakértőket is) együttműködni, számukĺa minden az e||enőrzés
elvégzéséhez ésszetuen szükséges támogatást megadni (így ktilönösen, de nemkizárőlagosan
a számvite|i nyilvántaľtásaiba betekintést engedni, valamint a Közszolgáltatási
Tevékenységéte, illetve egyébként gazđáIkodźtsára vonatkozó minden rendelkezésre ál1ó vagy
ésszerű erőfeszítéssel kinverhető adatot és információt mesadni).

Felelősség

33. Amennyiben Kozszo|gáItatő a kozszo|gźitatási feladatok e||átása soľán közremĺĺködőt
vesz igénybe, aKozreműködő teljesítéséért úgy felel, mintha saját magateljesített volna.

Tevékenységek elkůiliinítése

34. Közszo|gźůtatő kcjteles számviteli nyilvántartásaiban és az éves beszámoló Észétképező
kiegészítő mellékletben a Kozszo|gáItatási Tevékenységet és Egyéb Tevékenységet
elkültlnítetten kezelni.

Műktidési hatékonyság

35. Közszo|gá|tatő:
a) koteles gazdá|kodását a tőle e|vtlrhatő gondossággal, a költséghatékonyságot szem előtt
tar:tva folytatni,
b) az onkormtrnyzat döntésétől fiiggően az Egyéb Tevékenység Eredméĺye realrizźit
tisszegével a Jogos Kompenzációigény összegét csökkenteni,
c) Egyéb tevékenysége nem veszé|yeztetheti aKozszolgáltatási Tevékenységét,
d) töľekszik a rendelkezésére álló személyi á|lomány és eszközök minél teljesebb hatékony
Iĺhaszná|ásétra,

36. A Kozszo|gá|tatási Tevékenység e|Iátásához szfüséges eszkcizök tekintetében
bekövetkezett káľesemények esetén Kozszo|gźitató köteles a Biáosítás körében megkötött
vagyonbińosítás alapján kifizetett káľtérítési clsszegeket a károsodott eszkĺizĺjk
he|yreá|Iításara, illetve pőtlására felhasználni mindaddig, amíg azok gazdaságos üzemeltetése
ezá|tal ésszerűen helvreállítható.

Teľhelési tilalom

37. Kozszo|gá|tatő eszközein nem alapítható olyan teheľ (pl. zá|ogtrog,jelzálogjog, óvadék,
követelés binositására irlínyuló engedményezés vagy báľmely más szerződés vagy
megállapodás, amelynek célja valamely személy kötelezettségeinek biztosítása), amely a
Kozszo| gźitatás i Kĺltel ezett sé g telj e s íté s ét v eszéIy eńeti.

T ájékoztatás i kiitelezetts ég
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38. Kĺjzszolgáltató a tudomásszerzést k<jvetően haladéktalanul kĺjteles az onkormányzatot
tájékoztatni

a) olyan eseményľől vagy körülményľől, amely a Szerzóđés szerit megalapíthatja az
o nko rmán y zat azollrlal i hatátyu fel mo ndás i j o gát,
b) bármely lényeges biztosítási eseményľől,
c) olyan egyéb _ különĺjsen, de nem kizárő|ag vis maior - eseményľől vagy köriilményről
ame ly v eszé|y ezteti a Ko zszo|gá|tatási Köte l e zetts é g te lj e síté s ét.

39. Amennyiben Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítését akadáIyoző esemény 90 napon
keľesztĹil folyamatosan fennáll és a Felek a Szerződésben vállalt kötelezettségeik teljesítésére
annak ellenére sem képesek, hogy minden tőlük telhetőt megtettek a Vis Maior Esemény
következményeinek e|hźrítására, a Felek jogosultak közösen megállapítani a Szerződés
lehetetlenülését.

Ir atmegőrzési kiitelezetts ég

40. Felek tudatában vannak, hogy a 20I2l2IlEU bizottsági hatźtrozat 8. cikkének éľtelmében
a megbízás időtartama alatt és annak lejar:tátőI szźlmított 5 évig a jelen szetződés alapján
nyújtott ellentételezés a megje|il|t hatźlrozatta| va|ő összeegyeztethetőségének ellenőrzéséhez
szükséges információkat ktitelesek megőrizni, melyre kötelezettséget vállalak.

Hatályba lépés

41. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerzőđés 20I6.januáľ 1. napjan lép hatályba.

Időtartam

42. A jelen Közszolgáltatási Szerzóđést a Felek határozott időtartamra a 20I2l21lEĺJ
határozatźnak 2. cikk (2) bekezdése értelmében 5 évre kötik meg, igy az a je\eĺ szerződés
hatá|yba lépésének napjától 5 évig hatályos.

Megszĺintetés

43. A Felek aSzerzodést írásba foglalt közös megegyezésselbáľmely időpontban jogosultak
megszüntetni. Tekintettel annak hatźrozott idotntamźra, a Szerzodés bármely Fél egyoldalú
nyíIatkozatáva| kizárőIag a Szerződésben meghatározott rendkívüli esetekbęn sziintethető
meg.

onkormányzat rendkívüli felmondási joga

44. Az onkormtnyzat a Szeruóďést kizárőIag az alábbi esetekben jogosult a
Kozszo|gá|tatőhoz címzętt egyoldalú nyilatkozatta|, azonľ.o'lihatáIlyal megsztintetni:

a) KozszoIgá|tatő a Kompenzációt nem aSzerzódésben meghatátozolĺcéIrahasznáIjafe|;
b) Kozszo|gáItatő a Szeľződésben vállalt báľmely egyéb kĺjtelezettségét nem teljesíti, és e
mlilasztásźń az onkormányzat felszólításátő| sztlmított30 napon beltil nem orvosolja;



c) harmadik személy kérelmet nyújt be a Közszolgá'Itatő ellen csőd-, felszámolási vagy
cégtörlési eljarás inđításáta, kivéve, ha aKozszolgáltató az onkormtnyzat számára kielégítő
módon 30 napon belül igazolja, hogy az e|járást, alaptalanul vagy rosszhiszeműen
kezdemény ęzték, v agy i gazo|j a az e|j ár ás me g s zűnteté sét.

Közszo|gátltató ren dkíviili felmondási j o ga

45. A Közszolgáltató a Szęrződéstkizarólag abban az esetben jogosult az onkormŕnyzathoz
címzett egyoldalú ĺyi|atkozalta|, azonna|i hatáLIya| megszüntetni, ha az onkormanyzat a
Szerződésben vállalt fizetési kĺjtelezettségét annak esedékességekor nem teljesíti oly módon,
hogy az a Kozszo|'gźlltatásí Kötelezettség teljesítését ellehetetleníti, és a mulasztástú az
onkormanyzat aKozszolgáItató felszólítását követő 30 napon belül nem orvosolja.

Kapcsolattartás

46. onkorm ányzat kapcsolattartój a:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuĺírosi Polgármesteri Hivatal:
Telefonszám : 0 6 -1 -459 -25 67
Email: ..@jozsefvaľos.hu

47 . Kozszo|gáItatő kapcsolattartój a:

Név:
Tęlefonszám:
Email:

Iľányadó jog

48. A Szerződésre, valamint az azza| kapcsolatos jognyilatkozatoka és egyéb közlésekľe a
magyar és a vonatkozó uniós jog az írányadő. A Szerződésben nem szabályozoÍt kérdésekben
a Ptk., azMotv, az Aht',valamint aZI1ZOI2EIJ hattrozat rendelkezései az iranyadóak.

Jelen szeruődést Felek együttes elolvasás és értelmezés után, mint akarafukkal mindenben
egyezőt _ képviselőik útjan - jőváhagyő|ag irják a|á.

Budapest, 2015. december

A Felek képviselői jelen KozszolgáItatási Szerzőđést előttem írták aIá:

Budapesten,2015. hó napján

Budapest Főváros VIII. keľület
Józs ęfu aľo s i o ĺlkormány zat
képviseletében
đr. Kocsis Máté
polgármesteľ

Rév8 Józsefuaľosi Rehabilitációs
és Városfej|esztésZrt.
képviseletében
dr. Dabasi Anita Alfrldi Gyöľgy
igazgatő ság elntjke igazgatősági tag



Fedezet: a ..'......... címen. Dátum: Buđapest, 2015.

Pénzügyileg ellenj egyzem:

': Páris Gyuláné
; pénzugyiugyosztá|yvezetó
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:,. Jogi szempontból ellenj egyzem:
i Danada-Rimán Edina

' jegyző
l nevében és megbízásából
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1. számű - Szolgáltatás leírási - melléklet

Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefváros Onkormányzata és a Rév8 Jĺizsefuáľosi
Reh abilitá ció s és Vá ľo s fej lesztés i Zártkőrtien MÍĺ kö d ő Részvénytáľs a s á g kőzőtt az
łinkormányzati városľehabilitációs és városfejlesztési fe|aĺ|atok e||átásáľĺó| |étrejłitt

Közszo|gáltatási szerződés f0L6. évľe vonatkozĺí szolgäIrtatás leírási mellék|ete

2016. évben aKozszo|gáltatő közszolgáltatási felađatait 5 csoportba ľendezve látja el: (P1)

Program előkészítési és tanácsadási feladatok, (P2) Progĺam Íervezési feladatok, (P3)

Projektmenedzsment feladatok, (PĘ a már teljesített pľojektek működésének követése, (P5)

Általános gazdáIkodási és ügyviteli teendők.

(Pl) Pľogram előkészítési és tanácsadási feladatok

a) aZ Integrált Településfejlesztési Stľatégiában és a 20l5-ben elfogadott Gazdaságí
Programjában meghatáľozott (a) Integrált városnegyed pĺogramokat, (b) közterĹilet fejlesztési
programokat, (c) egyedi projekteket készíti elő és végeztanácsadást'
b) további progľamok kijelöléséľe tesz javaslatokat,
c) projektek előkészítését végzi eI,
d) a kerületi váro sfej lesztési stľaté giák al akítás ahoz szfü sé ge s kutatások at v égez,
e) feladata a 20I4-2020-as időszak Európai Uniós tervezési időszak pźiyázati kiírásainak
figyelése és az önkormányzati érđekeknek megfelelők kiváIasztásához dcĺntés előkészítő
anyagok készítése.

A társaság 2 hęti rendszerességgel dĺintés előkészítő jelentést ad és legalább havonta 1

j elentést készít az onkorm źny zat szttmár a.

A feladat tervezett el|źĺźsźlhoz 3 szenior menedzserre, és 5 junior menedzseľľe van szükség,

osztott időben. A feladathoz ľendelt járulékokkal terhelt munkabéľ költségteľvezet bruttó

12.182.080.-Ft.

(P2) Pľo gr am tew ezési feladatok

Kozszo|gáItatő az onkormányzat dontése a|apjan a3l4l20I2 Korm. rendelet alapjźn e|végzi a
programok ľészletes kidolgozását. A Keretszerzóđés 2016. évre 2 pľogľam kidolgozásával
számol.

A feladat tetvezett eLlátásźúloz 3 szenior menedzserre, és 7 junior menedzserľe van szĺikség'
osztott időbęn. A feladathoz rendelt jáľulékokkal teľhelt munkabéľ koltségteľvezet bruÍtő

17.576.349.-Ft.

(P3) Projektmenedzsment feladatok

a) e|Iátja a Corvin-Szigony Projekt |ezárő szeľződésben váI|a|t <inkoľmányzati
kötelezettsé gekbő l 20 I 6. II. félévében mé g telj esítendő feladatokat,
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b) menedzseli a TÉRK)ZIA, és a TÉRKozĺg fővárosi támogatású projekteket,
c) elvégzi a Pitypang óvoda építésének megindulása kapcsán jelentkező feladatokat.
A feladat tervezett el|átásához 3 szenior menedzseľre, és 4 junior menedzserre van szükség,
osztott időben. A feladathozrendelt munkabér költséstervezetbruÍtő 15.996.563.-Ft.

(P4) A teljesített pľojektek kiivetése

a) el|áťya a fenntartási időszak feladatait, az MNP II, az EUB I, és a KEOP 5.5.0lNI2
pľojektek esetében,
b) végzi az MNP III projekt zárási felađatait,
c) követi a Közremúkĺjdő Szeľvezet és az Irźnyítő Hatóság utóellęnőľzéseinek és szervezi a
feltárt esetleges hiányosságok kij avítását.
A feladathoz rendelt jarulékokkal terhelt munkabér költségtervezet bruttó 10.634.338.-Ft.

(P5) Általĺnos gazdálkodási és ügyvitet feladatok

A Társaság munkaszervezetét és gazďźl|kodását a vezérigazgatő, a gazdaséryi igazgatő, a
felkért jogi képviselő és az tigyviteli asszisztens látja el.

A tarsaság vezetését és képvise|etét az A|apszabá|yban lefektetettek szerint az ígazgatőság
látja, ellenőrzését a Felügyelő Bizottság és Könywizsgalő végzi. A feladathoz rendelt
j arul ékokkal terhelt munkabér kö ltsé gterv ezet brutto 32.8 40 .93 I . -F t.
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A277l20I5. (XII.03.) sZ.hatáÍozat 1 mellékletének 2 melléklete

Az o nkorm ány zat' á|ta| 20 I 6 . évre nyúj to Ít támo gatás mértéke

Rév8 Zľt bevéte|ek

Corvin Sétány Proiekt RVSZ alapián l I 500 000

Közszo|sá|tatási Szęrző dés alapián 108 142261

Rév8 Zrt bevételek összesen ĺ|9 64226|

Rév8 Zrt kiadások

Közszolsálati szerződés teli esítésével kapcsolatos kiadások

Személyi iuttatások

Előkészítés. Tanácsadás 9 420200

Prosram tęrvezés IJ 591 400

Pľoiekt menedzsment t2 382 000

Proiekt követés I 222 400

Általános sazdálkodás és üsvvitel f5 446 000

Sz emélvi i utt at ás o k os s z es en 69 062 000

Munkóltat ót teľ he l ő i árul ékok 20 168 261

Dolosi kiadások

működési koltsés 3 000 000

tigyvéd 6 096 000

könvvvizssáló I 016 000

a|válla|koző 4 300 000

Dolosi kiadások osszesen t4 412 000

Esvéb kiadások

B ęľuházás ( számitástęchnikai fei lęsztés) 2 000 000

Écs I 000 000

Adók I 500 000

Ewéb kiadások összesen 4 s00 000

Közszo|sá|ati szeľződés tel i esítésével ka ncso|atos kiadáso k t08 142261

Corvin Sétány RVSZ teliesítésével kapcsolatos kiadások

Személvi iuttatások 6 500 000

munkáltatót tęrhelő iárulékok I 852 500

Alvállalkozók 3 000 000

Mĺĺkĺidési költsée 130 000

Corvin Sétány RvsZ te|iesítésével kapcsolatos kiadások össz 11 482 500

Rév8 Zľt kiadások łisszesen ttg 624 76r
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I; | 201ĺ. evi Iĺompenzĺcĺó tisszege | 108 lłz zól 
I

;

i A 27712015. (XII.03.) sz.határozat 1 mellékletének 3 melléklete
;

i,

i "VES 
JELENTES MINTAJA

l,

i I. Altalános bevezetés
I

i ľarta|mazza azokat a piaci hatásokat (pozitiv és negatív egyaúĺnt), amelyek hatással voltak a
,. tevékenységre.

II. N a tu rá li á k b e m u ta tás a (elv é gzett szo|gáItatások számĺínak bemutatás a)

EIózo év azonos iđőszaka vs. tény adatok illetve időaľányos terv vs. tény adatok
viszonylatában. Grafikonokkal, tźlblázatold<al és rövid szĺiveges ismertetéssel, indoklással.

III. Eľedmények bemutatása (az e|ozőekben |ęíĺtbźnis adatok figyelembe vételével)

Tábltaato|<ka|, grafikonokkal, szciveges elemzéssel, ahol számszerűsíthető a
tevékeny sé gr e hatő p ozitiv é s ne gatív tény ezok sztĺnszetu bemutatás ával.

IV. Eľtékelés és váľhatĺi adatok prognosztwáiász.

V. Kiivetkező évre vonatkozó üzleti terv előiľánvzat.

VI. Fiiggelékek' amelyek ľĺíszletesen bemutatják a tevékenység számszerű adatait.
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A 27 7 l 20I 5. (Xil. 0 3 .) sz. határozat 2 melléklete

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvárosi

PoIgáľmesteri Hivatal

SZERVE ZETI És nĺuxoonsI 1ZAB 
^LY 

ZAT A

az államháztartásľól szóló 201]' évi CXCV. torvény
államhóztartásról szóló nrvény végľehajtásáról szóló
1 3. s (5) bekezdéséľe figłelemmel'

]0.s (5) bekezd.ésére, valamint az
368/201 I. (XII.3 I.) Korm. rendelet

1.4
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BEVEZETÉS

Jelen Szervęzeti és Múködési Szabá|yzat céIja a Polgármesteĺi Hivatal, mint jogszabá|y
a|apjźn létręhozott clnálló jogi személy költségvetési szerv feladatę||źĺtźsára vonatkozó
részletes belső rend megállapítása.

HatáIya kiterjed a Polgáľmesteri Hivatal, mint jogi személy feladatel|átásźna| összefüggésben
az összes vagyonÍa, a polgármesteľ vagy a jegyzó munkáltatói joggyakor|ása aIá eső minden
foglalkoztatottľa (ideértve a tisztségviselőket is), valamiĺ.lt az ezekkel összefiiggo szetvezeti-
és jogviszonyokĺa.

1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL MEGNEVEZÉSE, SZÉKHELYE,
f,ELZősZÁvrĺ.l

1.1. a) A Polgármesteri Hivatal alapításáról szóló iogszabály telies meeieliilése:
MagyaľországheIyi tinkormányzatairő| szől'ő 2011' évi CLXxXtx. tĺirvény 84.$ (1)
bekezdése {az á||anháztartásról szóló tcjrvény végrehajtásáľól sző|ő 368/2011. (Xil.
3 1 .) Koľm. rendelet (a továbbiakban: Avľ.) l 3. $ ( 1) bekezdés a) pont} .

b) A Polgármesteľi Hivatal módosításokka| eFységes szerkezetbe foglalt Alapító
okiratának kelte. száma. alapítás időpontia {Avr. 13.8 (1) bekezdés b) pont}:
. . . ... l20I 5 .(XII. 03.) sz. képviselő-testületi hatźrozat 20I 5 . december 3 .

Az a|apítás iđőpontja: 1 990. októb er 20.

1'.2. a) A Polgármesteľi Hivatal megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefu árosi Polgáľmesteri Hivatal

b) A Polgármesteri Hivatal rövidített megnevezése: Józsefuárosi Polgármesteri
Hivatal

1.3. A Polgáľmesteri Hivatal nemzetktizi kapcsolataiban az alábbi megnevezéseket
használia:

Angol nyelven: Mayor's office of Józsefuaľos Local Government of the Eighth
District of Capital Budapest

Francia nyelven: Mairie de la Municipalité dę le Huitiéme Anondissement
Józsefuáros de la Capitale Budapest

Német nyelven: BĹiľgermeisteramt der Selbstveľwaltung Józsefuáľos in der
Achten Beziľk von Haupstadt Budapest

|.4. A Polgármesteri Hivatal székhelye:
1082 Budapest,V[I. keľület Baľoss utca 63-67.
levélcíme: 1431 Budapest, Pf.: 160
telefonszáma: (06-1) 459-2|00
inteľnet címe: http://www.-iozsefuaros.hu/
e-mail címe: hivatal@jozsefvaros.hu

1.5. A Polgáľmesteri Hivatal ie|zőszámai:
t6



Adőszám: 15508009-2-42
Szektor: 1,25I

KSH kód: 012540-5
Megye: 01

Statisaikaiszámjel: 15508009-.8411,-325-0|

Fejezetszám: 13

Szakági besorolása: 84l105 (Helyi onkormányzatok és taľsulások igazgatásí
tevékenysége)

Költségvetési intézméĺyi torzsszám: 5 0800 1

1.6. A Polgármesteri Hivatal sztrr]avezetője K&H BallkZrt. fizetési szám|aszáma 10403387-
00028s97-00000007

t.7. A Polgármesteri Hivata| alaptevékenvsége és annak koľmánvzati funkciói {Avľ.
13.$ (1) bekezdés c) pont}

TEÁOR számz 8411 Általános közigazgatás
Szakágazatszám: 841105 Helyi iinkormányzatok, valamint többcélú kistérségi

táľsulá sok igazgatási tevékenys é ge

S za kmai al ap tev é k e ny s é g e k (e k) k o r má ny zat i fu n kc ili s ze r intí me gj e lö lés e :

0t1t30 onkormlźnyzatok és önkormlźnyzati hivatalok jogalkotó és dltaldnos
igazgatds i tevékenys ége

0lIl40 országos és helyi nemzetiségi önkormdnyzatok igazgatási tevékenysége
013350 Az iinkormányzati vagyonnal való gazdúlkoddssal kapcsolatosfeladatok
016010 országgyíílésí,i)nkoľmányzatiés európaiparlamenti

képvis elővúIasztlÍs hoz kapcso lódó tevékenys égek
016020 orszdgos és helyi népszavazússal kapcsolatos tevékenységek
016030 Állampolgdrsdgi iigyek
031030 Kijzteriilet renďjénekfenntartása
04I231 Rtjvididőtartamú kt)4foglalkoztatás
041232 Start-munkaprogram-Télikö4foglalkoztatds
041233 Hosszabbidőtartamúkö4foglalkoztatás
041237 Közfoglalkoztatósí mintaprogram
044310 Epí.tésiigy igazgatósa
047110 Kís.ésnagykeľeskedelmítevékenységigazgatúsa
053010 Környezetszennyezés csiikkentésének ígazgatása
107014 Tdmogatottlakhatdshajléktalanszemélyekrészére

1.8. Az alaptevékenvséeet szabáIvozó ioeszabálvok meeielölése {Ávr. 13.8 (1) bekezdés
c) pont)

- Magyarotszág helyi önkormźnyzatairól szóló 20II. évi CLX)o(IX. tĺiľvény
(Mĺitv.)

- azá||anháńartásľól szóló 20I|. évi CXCV. törvény (Aht.)
- akozigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabá|yafuőlszóló 2004.
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évi CXL. torvény (Ket.)
- anemzetiségek jogaiľól szóló 20II. évi CLXXIX. törvény Qrlek. tv.)
- akozszolgálati tisztviselőkľől szóló 201I. évi CXCIX. torvény (Kttv.)
- a munka töľvénykonyvéről sző|ő 2012. évi I. töľvény (Mt.)
- a közfog|alkoztatásról és a kozfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb

törvények módosításáról szóló 20II. évi CVI. törvény
- akozterület-felügyeletről szőIő 1999. évi. LXIII. törvény
- ajogalkoĹásľól szóll 2010. évi CXXX. törvény (Jat.)
- aZ áI|anháztartásról szóló törvény végrehajtásárő| sző|ő 36812011. (XII.31.)

Korm. rendelet (Ávr.)
- a koltségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenórzéséró| szőIő

370/2011. (XII.31.) Korm. ľendelet (Bkľ.)
- a jogszabá|yszerkesztésről sző|ő 6I12009. (XII. 14.) IRM rendelet
- Budapest Főváľos VIII. kertilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-

testiiletének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
SzabáIyzatarő| szőIő 3612014. (XI.06.) ĺinkormányzati ľendelete (onk. SZMSZ)

- Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-
testületének a Józsefuárosi KözteľĹilet-feltigyeletľo| sző|ő I9120II. (IV.08.)
ĺinkormányzati ľendelete

I.9. A Polgármesteri Hivatal gazđá|kodő szervezetek tekintetében alapítói, tulajdonosi
jogokat nem gyakoľol {Avr. 1 3.$ (1 ) bekezdés d) pont}.

1.10. A Polgáľmesteri Hivatalhoz más költségvetési szerv nincs rendelve {Ávr. 13.$ (1)
bekezdés i) pont}.

1.11. A Polgármesteri Hivatal szeruezeti ábtáját a2. számumelléklet tarta|mazza {Ávr. 13.$
(1) bekezdés e) pont}.

|.12. A Polgáľmesteri Hivatal szervezeti egységeinek feIadatait a 3. számu melléklet
tarta|mazza {Avľ. 13.$ (1) bekezdés e) pont}.

2. A PoLGÁnnĺnsľnRI HIVATAL JoGÁLI,Ása, ns ľnr-aoATKoRE

2.|. A Polgármesteri Hivata| az Mot:ł. 41.$ (1) bekezdése, az Áht. 7.$ (1) bekezdése,
valamint a Polgaľi Tĺirvénykcinyvről szőIő 2013. évi V. tĺirvény alapjźn cinálló jogi
személy, amely jogszabá|ybanvagy az A|apítő okiratban meghatározott közfeladatokat
Iátja e|.

2.2. A Polgáľmesteri Hivatal, mint a Képviselő-testület szeľve a közfeladatok ellátása
éľdekében az önkormźnyzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző
feladat- és hatáskörébe tartoző iigyek dcjntésre való előkészítéséve| és végrehajtástnal,
az ĺjnkormźnyzatí és állami szervekkel történő együttműködés összehango|źsáva|, a
bizottságok működésének ügyvitelével kapcsolatos feladatokat, valamint
megállapodás a|apján _ a rlemzetiségi önkormányzatok gazdasági-pénzigyi, belső
ellenőrzési ťelađatait |áti a e|.
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f.4.

L.).

).2.

A Polgármesteri Hivatal Alapító okiratát az I. számű melléklet tarta|mazza.

A Polgármesteri Hivata| á|ta| ellátott önkormányzati és hivatali kĺjtelező és önként
vá|Ialtfe|adatát az 5. számu melléklet tarta|mazza.

3. A PoLGÁnľĺnsľnRI HIVAT AL GAZĐÁĺ,rooÁsA. JELZOSZÁMAI

A Polgármesteľi Hivat aI gazdá|kođása:
A Polgármesteri Hivatal koltségvetési szeľv, amely váI|alkozási tevékenységet nem
folyat.

A Polgármesteľi Hivatal mint költségvetési szerv az Aht., az Ávr., valamint a
gazdá|kođására vonatkozo egyéb jogszabtllyok _ különcisen az Mötv. - szerint |átja eI
alaptevékenysége körébe hrtoző költségvetési és gazdálkođási feladatait.

Az Avr. 9. $ (1) bekezdés, valamint (3) és (5) bekezdése alapján a Polgármesteri
Hivatal gazdasági szervezęte az el|átanđó feladatok alapjáĺ aPénzigyiÜgyosńá|y, a
GazđáIkodási Ügyosztá|y, va|amint a Belső Ellátási Iľoda. A Polgármesteľi Hivatal
gazdasági szervezetének vezetóje a Pénzügyi Ügyosztá|y jogszabtůy á|ta|
meghatá,ĺozott végzettséggel és szakképesítéssel rendelkező ügyosztályv ezetője.

A Polgármesteri Hivatal az onkormányzat, a Polgáľmesteri Hivatal és a nemzetiségi
önkormányzatok költségvetésének elso félévi teljesítéséről junius 30-i forđulónappal
feléves elęmi költségvetési beszámolót, a költségvetési évről december 31-i
foľdulónappal éves elemi költségvetési beszámolót készít. A Képviselő-testiilet a
féléves beszámolóthatározattal fogadja e|, az éves költségvetés teljesítésről rendeletet
alkot. A Polgĺĺrmesteri Hivatal a jogszabályokban foglaltak szeľinti taľtalommal és
határidőkre teljesíti az állammal szembeni beszámolási kötelezettségeit. A
költségvetést és a végrehajtásról szóló tźĄékoztatőt és beszámolókat független
kö nywizs g źiő ellęnor zi.

A költségv etési gazdálkodás követelménye:
Az eredeti k<iltségvetéshez a költségvetési szerv a költségvetési rendeletrészétképező
eloirźnyzat-felhasználási tervet készít, év közben likviditási tervet készít, melyek a
kötelezettségvállalás és a likviditás megtaľtásának a|apjátjelentik. Ezek binosítjĺák a
Polgĺĺrmesteri Hivatal gazđtikodásĺínak az e|őirźnyzatok keretei között tartását. Az
e|oirźnyzatok fe|haszná|ását, a kiadások teljesítését a Polgáľmesteľi Hivatal
szervezetében lévő, az adott feladatot végrehajtó szervezeti egységek kezdeményezik.

4. A P oLGÁnľĺľ srERI HIVATAL SZERVEZF.TI FELEPÍTÉSE

A Képviselő-testüIet meghatźtrozta a Polgáľmesteri Hivatal szervezeti felépítését. A
Polgáľmesteri Hivatal szeruezeti egységei jogi személyiséggel nem rende|keznek, az
egysé ges Pol gármesteľi Hivatal munkaszervezetének ńszeit képezik.

A Polgármesteri Hivatal szewezeti egységei:
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1. Polgármesteri Kabinet

2. Jegyz(üKabinet
. Jogi Iroda
o Személyugyi lroda
o Belső Ellátási Iroda
o Szervezési és Képviselői Iroda
. Ügyviteli lroda

3. Belső Ellenőľzési Iľoda (önálló iroda)

4. Városépítészeti Ügyo sztá|y

5. GazdátkodásiÜgyosztáty

6. Pénzügyi Ügyosztály
o Költségvetési és Pénziigyi Felügyeleti Iroda
o Számviteli és Pérzügyi Iroda
. Adóügyi Iroda

7. Hatósági Ügyosztály
. Építéstigyi Iroda
o lgazgatási Iroda
o Anyakönyvi Iroda

8. Humánszolgáltatási Ügyosztá|y
o CsaládtámogatásiIroda
o HumánkapcsolatiIľoda

9. Kłizteriilet-feliigyeleti Ügyosztály

4.3. A Polgĺírmesteri Hivatal szeryezeti egységeinek engedélyezeÍtIétszźlma:

Hivatalvezetők

Polgáľmesteľi Kabinet

onkoľmán y zati főtanács adók

Jegyzői Kabinet

Belső Ellenőľzési Iroda

Váro s ép ítészeti Ügyo sztáůy

engedélyezett
|étsztlm

(fő)

a
J

12

J

57

2

6

T2Gazdálkodási Ugyosztály
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Pénzügyi Ügyosztály

Hatósági ÜgyosztáIy

Humánszolgáltatási Ügyosztály

Ktizteľület.felü gyeleti Ügyosztály

Mindässzesen: 263

4.4. A Polgármesteri Hivatal azon ügyköreit, amelyek során a szeryezeti egységek vezetói a
költségvetési szerv képviselőjeként járhatnak el, a kiadmányozásrő| és a képviseletről szóló
jegyzi5i utasítások, illetve a szerződéskĺjtés ľendjéről szóló polgáľmesteri-jegyzői egyĹittes
utasítás tarta|mazzák. {Avľ. 13.$ (1) bekezdés f) pont}

4.5. A Polgáľmesteń Hivatal telephelyei és az azol<kal kapcsolatos feladatellátás:

a) 1082 Budapest, Baľoss u. 66-68. (hľsz. 352IIlNl,352IIlN3)
feladatellátás: HumánszolgáItatási IJgyosztáIy Családtámogatási Iľoda
ügyfélszolgá'Iatának elhelyezése, valamint a keľÍileti közfoglalkońatássa| kapcsolatos
Ĺigyfélszo1gálat

b) 1082 Budapest, Német u. 25. (hľsz. 35212l N24' 35212/ N25, 35212l N26)
feladatellátás: HumánszolgáItatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda iratainak
elhelyezése

c) 1084 Budapest, Víg u. 35. fsń..12. ésfszt.lIl. (hľsz. 3492|)
feladatellátás : B első Ellátási Iroda raktaľozási felad atainak biĺosítása

d) 1084 Budapest, Rákóczi tér 3. (hľsz. 34899lBl|)
fel adatel l átás : Váro s ép ítészeti IJ gy o sná|y keze l é s e alatt á||ő tęrvtár

e) 1084 Budapest, Víg u. 32. (hĺsz. 3494410lN|, 3494410lN2, 3494410lN3,
3 49 44 I 0 I N 4, 3 49 44/ 0 I N 6)
feladatellátás: a Polgáľmesteľi Hivatal minden szervezeti egysége iratainak
elhelyezése

Đ 1082 Budapest, Kisstáció u. 5. (hĺsz. 35604lN3)
feladatellátás: Nemzetiségi onkormányzatok műkĺjdésével kapcsolatos hivatali
feladatok eLIátása

g) 1084 Budapest, József u. 15-17. (hĺsz. 352l8l0lN4)

1084 Budapest, Német u. 17-I9. (hľsz. 35217lllNl, 35217lIlN4, 352|7lllNl6,
35217lIlN3,35217l|lNzI.) (közĺis hasznźiatil helyiség aJőzsefvárosi Gazdálkodási
Krizpont 2rt.-vel)
feladatellátás: Közterület-felügyeleti Ügyosztály mfüĺjdésével kapcsolatos
feladatainak ellátása

34

39

26

69
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5. A HIVATAL SZERVEZETIEGYSEGEINEK TÍPUSAI, JoGÁLLÁSUK,
vEZETEsÜr. a. ľĺurouns RENDJE

5.1. A Polgármesteri Hivatal szervezete ügyosztáIyokra, önálló irodákĺa és ügyosztályi
irodákra tagolódik azza|, hogy az ügyosztályokon, iľodákon beliil szakmai és iľányítási
szempontbó l ö nálló feladatellát tĺst v é gzo ľeferensek mfü ö dhetnek.

5.f. A polgármesteľ, alpolgármesterek, jegyző és aIjegyzők jogszabályban meghatározott
különleges sttltuszára tekintettel speciális jogállású ügyosztályok: Jegyzői Kabinet és

Polgármesteľi Kabinet. onálló iroda a Belső Ellenőrzési lroda.

A Hivatalban a jegyző felügyelete a|á brtoző ügyfélkapcsolati vezető és belső adatvédelmi
felelős műkodik. Az ügyfelkapcsolati vezetőt és a belső adatvédelmi felelőst a jegyzó nęvezi
ki vagy bízzameg.

5.3. A szervezeti egységek jogállása

a) ügyosztályok:
Cé|ja a tĺjbb összefiiggő tertĺlet egységes kezelése, tevékenységének összehangolása, az adott
szakágazathoz ártoző több irodát ĺĺsszefogó szewezeti egység, melynek élén aZ

ügyosztályvezeÍő á||. Az ügyosztályvezeto irtnyítja, szervezi és ellenorzi az igyosztáIy
munkáját, az ugyosztáIyvezetónek koordinációs tevékenysége és felügyeleti jogköľe van a
szewezetileg hozzá tartoző irodák tekintetében. Egy tigyosztálynak egy ügyosztályvezetője
lehet.

b) ügyosztályi iľodák:
Az ngyosńźiyi iľodák esetében
ügyo sztáIyv ezetó á|tal meghatźn ozott
irodavezetője lehet.

aZ irodák vezetoi a vezetői jogosítvanyukat az
keretek kĺjzött önállóan gyakorolják. Egy iľodanak egy

c) önálló iĺodák:
Jegyzői fuányítás a|att á|lő, az iroda vezetője á|tal vezetett szervezeti egység. Egy irodrának

egy irodavezetője lehet.

5.4. A v ezetőí kinevezések

A Kttv. 236. $ (5) bekezdés c) pontja alapján fővaľosi keriileti önkormányzatnáI a jegyzoi,
aljegyzői kinevezésen túlmenően osztá|yvezetoi és főosńźiyvezető-helyettesi szintnek
megfelelő vezetói kinevezésen túl további vezetői kinevezés is adható. A Kttv. 129. $ (l)
bekezdése szerint a koztisztviselő - külon törvényben íľtakon túlmenően - osztá|yvezetői,
foosztályvezeto-he|yettesi, foosztáIyvezetoi munkakör betöltésére is kinevezhető.
Fentiek fi gyelembevételével az e|fogađott szervezési struktura a|apján:
- az iigyosztályvezetői és a kabinetvezetóí kinevezés foosńá|yvezetőí szinbi besorolásnak

felel meg, éshatźtrozatlan időre szőI aKttv.I29' $ alapjan;
- az ítodavezetoi, az ugyosńtl|yvezető-helyettesi és a kabinetvezető-helyettesi kinevezés

főosńá|yvezeto-he|yettesi szinttĺ vezetői besorolásnak felel meg, és hatáĺozat|an időre
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szőI aKttv. I29. $ alapján.

5.5. A Hivatalban minőségirányítási rendszer működik, amelynek célja, hogy biztosítsa a
dolgozói vélemények autonómiáját, elősegítse a hivatali szewezeti egységek dolgozóinak
egytittgondolkodását, támogassa és ösztöncjzze aHívatalon belüli dolgozói kommunikációt. A
minőségirányítási ľendszer működését a Minőségirányítási Tanács biztosítja' a
minőségiľányítási vezetó vezetésével. A ľészletes fe|adate||ttást a Minőségirányítási
Kézi könyv tartalmazza.

6. A PoLGÁnľĺnsľBRI HIVATAL IRÁI\IYÍľÁsa.. VEZETÉSE

6.1. Polgármesteľ

A Képviselő-testtilet dcĺntéseinek megfelelően és saját hatáskörében irźlnyitja a Polgáľmesteri
Hivatalt. Az önkormányzati igyekben meghaténozza a munka szervezése, a döntések
előkészítése és végľehajtása tertiletén a jegyző javaslatait ťrgyelembe véve a Polgármesteri
Hivatal fe|adatait. onkormanyzati, á||amigazgatási feladatait, hatásköreit a Polgármesteri
Hivatal közremúködésével |átja el. Ezen felül a Polgármesteri Hivatal irtnyítástnal
kapcsolatos további j ogkörei :

o gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyzo és az önkormányzati főtanácsadók
tekintetében,
. rendszeresen tart vezetői megbeszéléseket az önkoľmanyzati múkĺjdéshez kapcsolódó
időszerű feladatok meghatźľozástra, valamint a döntések végrehajtásának számonkérése
cé|jábő|,
o szükség szeľint, de legalább évi kettő alkalommal apparáfusi értekezletettart, melyen a
jegyzóveI kĺjzösen értékeli a Polgármesteľi Hivatal tevékenységét és meghatarozza az
elkĺjvetkezendő időszak feladatait.

6.2. A|po|gármesterek

Az a|polgármestereket a Képviselo-testiilet a polgármester helyettesítésére' munkájanak
segítésére a pol gármesteľ j avaslat ár a v á|asńja meg.

Az a|p olgárme sterek kĺi zĺj tti fel adatme go s ztás :

A polgáľmester helyettesítése és munkájanak segítése keretében polgarmesteri intézkedés
alapjźn egyes feladat- és hatásköreit a polgáľmester az alpolgáľmesterek tltjarllátja e|.

Az a|po|gá,rmesterek fe|ađataikat a polgármester irányításáva| látjak el.

6.3. Jegyző

A jegyző vezeti a Polgármesteri Hivatalt, gondoskodik az <jnkoľmányzat műkĺidésével
kapcsolatos feladatok e||źÍásáÍő|, a hatáskörébe utalt ügyek iĺtézésétőI, hatáskörébe tartoző
ügyekben szabáIyozza a kiadmányozźs rendjét, meghatźrozza a Po|gáľmesteľi Hivatal
szervezeti egységeinek feladatait. Kialakítja és műkĺidteti a belső kontrollrenđszert, valamint
biztosítja annak folyamatos fejlesztését és étékelését' amelyet évenként ĺyí|atkozatbanrogzít.

6.4. A|1egyzók

1,.
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A polgármester - a jegyző javas|atára - a jegyző helyettesítésére és meghatározott feladatok
e|Iátásźĺra a|jegyzőket nevez ki, akik segítik a jegyző feladatainak e||átásćtt', ľészletes
fel adataik at a munkaköri l eírásuk tarta|mazza.

7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK vEZEToIľnK,
VALAMINT A MIJNKAvÁl,ĺ,a.r,óK FELADATAINAK

Álľ.q.ĺ-,Áľo s NĺE G HATÁRoZÁSA

7.I. A szewęzeti egységek vezetoire vonatkozó általános szabtiyok

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői kötelesek szakmailag magas szinten,
a vonatkozó jogszabályokat ismerve és azoknak megfelelően eljárni. Minden vezeto köteles a
vezetése a|att á||ő szewezeti egységet érintő jogszabáIyvá|tozásokat követni, a feladat- és

hatáskĺjľi listát aktualizáIni, valamint a helyettesítésľől olyan módon gondoskodni, hogy a
szervezeti egység ne maradjon vezető nélkĹil. A szervezeti egységek vezetői kötelesek a
feladat- és hatásköröket munkavállalók szeľinti bontásban a szervezeti egység tigyľendjében
rogzíteni, valamint a Hivatal egésze számtna eléľhetővé tenni. A szetvezeti egységek vezetői
kötelesek gondoskodni a szervezeti egység kezelésében lévő közérdekú adatokkal kapcsolatos
kérelmek kezeléséről és teljesítéséről.

7 .2, Ü gy osńá|yv ezető, kabinetvezető

Az ugyoszttiyhoz tartoző szetvezeti egységek szakmai koordinálásáľa a jegyző
iigyosztályvezetót tIęvez ki, aki e minőségében végzett tevékenységéért felelősséggel tartoz1k
a Polgáľmesteľi Hivatal vezetójének és a polgármęsternek. Az igyosńźiyvezeto és az
ügyosztályi irodĺík vezetői egymással alá-ftjlérendeltségi viszonyban állnak és kötelesek
együttmúkodni a feladatok e||átásában. Az igyosńźiyvezető kĺjteles az iigyosztály
tĺgyrendjében részletesen meghatározni az ügyosztályiirođavezętok feladat- és hatáskorét.

Az ĺJ;gy o sztá|yv ezető ir ány ítj a az ĺjgy o sńály munk áj át, amelynek s o rán :

- gondoskođ1k az ügyosztályon beltili munka megszeľvezéséro|, e||enőrzi a feladatok
végľehajtását;

- biaosída a kiadott feladatok hataĺidőre tĺjrténő szakszęru és tĺirvényes végrehajtását;
- biztosítj a a jegyzői hatásköľĺjk gyakorlását .az áIlanigazgatási hatósági ügyek intézése

körében;
- biaosítj a az á|ta|a vezetett szeĺlezeti egységnél a folyamatba épített, előzetes,

utólagos és vezetői ellenőrzés miiködését;
- figyelemmel kíséri az igyosztá|y fęIadate||źńástlhoz kapcsolódó jogszabályok

vźtltozźsait,irányítjaazokértelmezését,a|ka|mazásźú;
- kezđeményezi az önkormźnyzati rendeletek módosítását, táĺsadalmi és központi jogi

köľnyezet v źito zása vagy felhat a|mazźsa e s etén;
- rendszeľesen beszámol az áItala vezetett. szervezeti egység tevékenységéľől a

jegyzónek, igény esetén a polgármesternek;
- az igyosztáiyhoz tafioző szervezeti egység dolgozói részére

munkamegb eszélést vagy egyén i e|igazítást;
- segíti és figyelemmel kíséri a szeruezeti egység dolgozói

fejlődését;

sziikség szerint taľt

szakmai tudásának
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- gondoskodik aZ ügyosztály dolgozói munkaköri leíľásainak elkészítéséľől és
karbantartásáról;

- eIlenőrzi az igyosztá|yhoz tartoző vezetők és szervezeti egységek munkáj át. Az
iĺodavezętők tekintetében gyakoľolja a jegyzo által biztosított egyéb munkáltatói
jogokat, véleményezi azirođavezetők munkáltatói jogkörben tett javaslatait;

. cIőkć,szíti a bclső szabá|yzatokat, azok módosításait, illctvc koordinálja az ćĺIta|a

irányított szewezeti egységek belső szabáIyzatainak elkészítését, módosítását;
- kooľdináIja az á|tala irányított szervęzeti egységek feladat-jegyzékének (a hatályos

j o gi szabál y o zást is feltuntető) elkészíté sét, fo lyamato s aktualiz áIását;
- a testiileti munka hatékonysága érdekében együttmiĺködik a bizottsági elnökökkel,

résú. vesz a Képviselő-testiilet ülésén a feladatkörébe tartoző napirendi pont
tár gy a|ásako ľ, valamint az illetékes bizottságok ülésein;

- elkészíti a polgármester, alpolgáľmesterek, bizottsági elnök, és a jegyző nevében a
Képviselő-testtileti határozatok végĺehaj tás árőI szőIő j elentéseket;

- szükség szeľint egyĹittmfüödik a táľs szervezeti egységek vezetőivel a feladatkorfüet
érintő kérdésekben;

- kcjzreműködik az önkormányzati intézmények irlínyításával kapcsolatos dĺjntések,
intézkedések előkészítésében, a határozatok végľehajtásának megszervezésében,
ellenőrzésében, gazdasági taľsaságok esetén a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos
dĺjntések és intézkedések előkészítésében, döntések végrehajtásának
megszerve zésében, ellenőrzésében;

- az á|ta|a a|źńrt v agy szignáIt iraÉrt szakmai, munkaj ogi és büntetőj o gi felelősséget
vá||a|;

- kĺiteles gondoskodni arról' hogy távollétében a helyettesítés folyamatosan fennálljon;
- folyamatos elemző munkát végez, melynek aIapjtln váhonatást kezdeményez az

ngyosztá|ý érinto feladatok vonatkozźsźlban a hatékonyabb, eredményesebb,
gazdaságosabb, racionálisabb feladatellátás éľdekében;

- j o gszabályfi gyeléssel kapcsolato s felađatok koordinálása;
- biztosítj a a szahnai feladatköľébe tartoző tevékenységéből eredő kĺĺvetelésállomĺĺny

kezelését: a követelések nyilvantartását, a behajtásra történő intézkedések megtételét,
éwégi minősítését (behajthatatlan, vitatott, stb.), a szárrwiteli nyilvántartás céljából a
Pénzügyi Ügyosztály részéte töľténő bizonylat źńađást, adatszolgźĺItatást.

7 .3 . Az ügyosztályvezető helyettesítése

Az iľodával nem renđelkező tigyosztályon az igyosztá|yvezető helyettesítéséľe
igyosńá|yvezető-he|yettes nevezhető ki. Az irodtwal rendelkezo igyosztályok esetébeľ az
ügyosztályvezetót az á|ta|a kijelĺilt irođavezető helyettesíti. Az ügyosńá|yvezető helyettese az
igyosztá|yvezeto á|tal meghatározoIt keretek kĺizott látja el az igyosztá|yvezetĺĺ
helyettesítését.

7 .4. Önal|ő irođav ęzętő

A jegyző munkáját közvetlenül segítő ĺinálló szervezetí egység vezetoje' Az iľodák
mrĺkĺjdésének szeruezését, vezetését az irodákhoz tartoző iľodavezetők |átjelk el.
Tevékenységüket a jegyzo, a|jegyzők koordináljak. Az ügyosztá|yvezetők és az onáI|ő

irodavezetók egymással mellérenđeltségi viszonyban á||nak, és kĺjtelesek együttműködni a
feladatok e|Iátásában. Egy irodának egy irodavezetoje lehet.
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Az oná||ő iro dave zető ir ány ítj a az iĺ o đa munkáj át, ame lynek s o rán :

- figyelemmel kíséľi a központi és helyi jogalkotást,
- kezdeméĺyezi a helyi jogszabá|yok módosításćt, társadalmi és központi jogi környezet

v áIto zása va gy fe lhat almazása e s etén,
- biztosit1a a jegyzői hatáskörök gyakorlását az á|Iamigazgatási hatósági tigyek intézése

kcĺrében,
- kĺjzreműködik az önkormányzati intézmények irányításáva| kapcsolatos dontések,

intézkedések előkészítésében, a határozatok végrehajtásának megszervęzésében,
ellenőrzésében, gazdasági társaságok esetén a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos
döntések és intézkedések előkészitésébęn, dontések végrehajtásának megszervezésében,
ellenőrzésében'

- elkésziti a polgármesteľ, alpolgármesterek, bizottsági elnök, és a jegyző nevében a
képviselő-testtileti határozatok végrehaj tás árő| szólrő j elentéseket,

- előkészíti a belső szabályzatokat, azok szükség szerinti módosítási javaslatait a

p o l gárme st er é s l v agy a j e gy ző l alj e gy zők inté zke dé s ére,

- részt vesz a Képviselő-testtilet tilésén, a feladatkĺjrébe l'artozó napirend targyalásakoľ a

bízottsźlgi üléseken,
- rendszeresen beszámol az á|ta|avezeteÍt szeruezeti egység tevékenység&ő| a jegyzőnek,

igény esetén közvetlenül a polgármestemek, segíti a tanácsnok(ok) munkáját,
- gondoskodik a feladat-jegyzéknek (a hatályos jogi szabtl|yozást is feltüntető)

elkészítéséről, folyamato s aktual izá|ásźtő|,
- biztosítja az á|ta|a vezetett szęrvezeti egységnél a folyamatba épített, előzetes, utólagos

és vezetői ellenőrzés múködését,
- aZźĺ|ta|aaláirtvagy szignáItiratértszabnai, munkajogi és btintetőjogi felelősséget

vźila|,
- ktjteles gondoskodni arľól, hogy távollétében a helyettesítés folyamatosan fennálljon,
- folyamatos elemző munkát végez, melynek a|apjm vá|toztatást kezdeményez az irodát

érintő feladatok vonatkozásában a hatékonyabb, eredményesebb, gazdaságosabb,

ľacionálisabb feladatellátás érdekében,
- jogszabályfigyeléssel kapcsolatos feladatok ellátźsa,
- biztosítja a szakmai feladatkörébe hrtoző tevékenységébó| eredő kĺivetęlésállomány

kezelését: a követelések nyilv:ántartását' a behajtásľa torténő intézkedések megtételét,

éwégi minősítését (behajthatatlan, vitatott, stb.), a számviteli nyilvántartás céljából a

PénzngyiÜgyosĺályrészéretörténőbizonylatźúadást,adatszo|gáItattst.

7. 5 . Ü gyo s ńáLy í ir o đav ezető é s ügyo s ztáIyv ezető -helyette s

Az tigyosztályi irodavezető fe|aďata a szervezęti egység vezetése, amely soľán az
igyosztáIyvezető szakmaí koordinációs szerepet tolt be. Az ugyosńá|yvezetók és az
irodavezetők egymással alá-ftjlérendeltségi, az igyosztéiyhoz tartoző irođavezetok egymással
mellérendeltségi viszonyban állnak és kĺjtelesek egymással együttmiĺködni a feladatok
e|Iátásában.

a) Az lůgy osztályi irodav ezetó á|ta|źno s feladatai :

1. figyelemmel kíséri a központi és helyi jogalkotást;
2. kezdeményezí az <inkormányzati rendeletek módosítását' taľsadalmi és központi

jogikörnyezetváItozáSavagyťelhata|mazásaesetén;
3. biztosítja a jegyzói hatáskörĺjk gyakorlását az á|Iamigazgatási hatósági ügyek

I

z6



intézése körében;
4. közreműködIk az önkormányzati intézmények irányitásával kapcsolatos döntések,

intézkedések előkészítésében, a határozatok végrehajtásának megszeľvezésébeĺ,
ellenőrzésében, gazđastęi társaságok esetén a tulajdonosi joggyakorlással
kapcsolatos döntések és intézkedések előkészítésében, dĺjntések végrehajtásának
me gszerve zéséb en, ellenőľzésében;

5. elkészíti a polgármesteľ, alpolgármesterek, bizottsági elnok és a jegyzo nevében a
kepviselo-testületi hatátozatok végĺehaj tásáľol szóló j elentéseket;

6. az igyosztáIyvezető koordinálása mellett előkészíti a belső szabáIyzatokat, azok
sztikség szerinti módosítási javaslatait a polgármester és/vagy a jegyzólaljegyzők
intézkedésére;

7. részt vesz a feladatkĺirébe tar:tozó napirend tárgyalásakor a Képviselő-testület,
bizottságok ülésén, a helyi nemzetiségi önkormanyzatok ülésein;

8. rendszeľesen beszámo| az titala vezeteÍt szervezeti egység tevékenységéróI az
ügyosztályvezetőnek;

9. aZ igyosztźiyvezető koordinálása mellett gondoskodik a feladat-jegyzék (a
hatályos jogi szabályozástis feltüntető) elkészítéséľől, folyamatos aktualizálásźrő|;

10. gondoskodik aZ á|tala vezetett szervezeti egységnél a munkafolyamatokba
beépített ellenőrzés működéséľől;

II. az á|ta|a a|źirtvagy szigná|t iratért szal<ĺnai, munkajogi és btintetőjogi felelősséget
vźi|a|;

12. folyamatos e\emző munkát végez, melynek a|apjánvźt|toztatástkezdeményez az
irodát érintő feladatok vonatkozásában a hatékonyabb, eredményesebb,
gazdaságosabb, racionálisabb feladatellátás érdekében;

13. rendszeresen tájékońatja az ügyosztáIyvezetőt az irođa á|ta| ę||átott feladatok
végľehajtástnak á|lástnól, soľon kívĺil tájékoztatja az ugyosztáIyvezetot az irođa
munkavégzése soľán felmertilő - ügyosztá|yvezetoi beavatkozást, segítséget
igénylő _ problémáľól;

1 4 . j o gszab á|yťr gye l é s s e 1 kapcso lato s feladatok e||átása.

b) Az ügyosztályvezető-helyettes általános feladatai:

Az ugyosńźiyvezeto-helyettes az igyosztáIyvezető általános vagy szakmai helyettese.
Ügyosĺályvezető-helyettes az ügyosztályvezętőte vonatkozó normák a|apján, az
ügyosztályvezetőkozvetlenalaľendeltségében|átjae|f ę|adatait.
Feladatkĺjrę az igyosztá|yvezető távollétében megegyezik az igyosńźůyvezető
feladatk<jrével, amelyet távollétében onállóan, egyébként az ügyosztályvezetó źita|
meghatározott munkamegosztás szerint lát el.
Feladatait egyebekben az ugyosńźiyi irodavezető a) pont szeľinti feladatoknak
me gfel elő e n az ugy r enđb en r o gzítettek s zerint |átj a e|.

7 .6. Az irodavezető helyettesítése

Az onáI|őlnem önálló fuođavezeto helyettesítésére az irodavezető által megbizott szemé|y
jogosult. Az egyes helyettesítési feladatok ellátása mellett köteles az igyintézői feladatait is
teljeskönien ellátni.

7 .7 . o nkormźny zatí fü tanács adó
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Speciális kozszo|gá|ati jogviszonyban á||ő foglalkoztatott. Ellátja a képviselő-testület és

bizottságai dontésének elokészítéséhez' illetve a polgármester tevékenységéhez közvetlentil
kapcsolódó feladatokat. Jelen SzabáIyzat eltéľo rendelkezése hiányában aZ önkormányzati
fütanácsadóra ezen szabá|yozat vezetőnek nem minősĺilő köztisztviselőkľe vonatkozó
rendelkezéseit kell a|kalmaznj, azza|, hogy a munkáltatói jogköľ gyakoľlója a polgármester.

7.8. Refeľens

Stratégiai szempontból kiemelt folyamatért vagy átfogó onkormányzati/hivata|i szinĺi
tevékenység, szakterti|et e|lźtásáéľt felelős érdemi igyintézó, aki feladatkorét a hivatali
szetvezeten belüli elhelyezkedéstől fliggetlentil önállóan, jegyzői, a|jegyzoi vagy jegyzői-
polgármesteri vezetéssel látja el. A referens vezetésével kapcsolatos közvetlen vęzetoi
feladatok a szeÍvezeti tagozőđás szerinti felettes ügyosztály vezetőjére átruházhatőak. A
referensi munkakörben ellátandó folyamatok, tevékenységek, szaktertiletek köréről a jegyző a
polgármesterľel egyetéľtésben jogosult dönteni.

7.9.Űgyintéző

A Polgármesteľi Hivatal érdemi tigyintézéstvégző köztisztviselői. Feladatai:
a.) a munkaköri leírásban részéľe megállapított, illetve ügyosztáIyvezetője, irodavezetője

általkiadott feladatoknak a határidok f,lgyelembevételével történő végzése,
b.) az áI|amigazgatźsi, hatósági ügyek érdemi döntésre való előkészítése felhata|mazźĺs

esetén kiadmányozása,
c.) felelős a sajźĺ tevékenységéért és munkateľiiletén a törvényességbetartásáért.

7. 1 0. Szolg áIatirźnyítő

Speciális, rendészeti feladatokat ellátó kozszo|gáIati jogviszonyban á||ő lůgyintézo. A
szo|gáIatirányító az ügyosztályvęzetó és az igyosztźllyvezetó-helyettesek alarendeltségében
Iátja e| feladatait, ktjzvetlenül' itáĺyítja a kĺjzteľiilet-felügyelők napi szolgá|atát.

7 .I I . KozterĹilet-felügyelő

Speciális, rendészeti feladatokat ellátó kozszo|gźlati jogviszonyban álló tj;gyintéző. Feladatait
az ĺj;gyosńźiyvezetó szakmai feladatellátásaľa vonatko;ző jogszabályok a|apjtln hivatalos
személyként az eligazításon meghatározottak szerint látja e|.

7.I2. Segéđfelügyelő

A hivatalos személy támogatójaként segíti a köĺerület-felügyelő munkáját. A segédfelügyelő
önálló intézkedési jogosultsággal nem rendelkezik, munkáját kizáĺő|ag a közterült-feltigyelő
jelenlétében és utasítása szerint végezheti.

7 . 1 3 . IJ gy iĺtéző i be s oro t ású titkáľnő l titkaÍ

A szewezeti egységeknél szükséges leírói és egyéb adminisztľatív feladatokat ellátó
ugyintézó vagy ügykezelő besorolású munkavállaló. Ügyintézői besoľolás esetén a do|goző
érdemi ngyĺĺtézést is folytat.

T.I4.IJgykezelo

Gondoskodik az ađminisztrációs, ügyiratkezelési felađatok ellátásáľól, az íratok źńvéte|érőI,
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iktatásáról, sokszorosításárő|, továbbításaľól. Etlátja azokat a feladatokat, amelyekkel a
vezetője megbizza,

7.15. Munkavá||a|ő

Belső munkamegosztás szerint el|átja azokat a fizikai feladatokat, amelyekke! vezetóje
megbízza. A munkaköľi leíľásban szereplő és egyéb megbízás szęľinti feladatokat határidőre
teljesíti. A Munka Törvénykĺinyve haÍálya a\á lľartozó munkavállaló'

7 .I 6. Kozfo g|a|końatott

A közfogla|koztatásról szóló tĺiľvény hatátya aIá tartoző, határozott időre foglalkoztatott
természetes személy, aki ellátja a munkaköri|eírásában foglalt feladatokat, amelyek el|átźstra
tclrvény nem ír elő közszolgálati jogviszonyt.

8. A PoLGÁnľrnsľnRI HIvAT,tr' Ár,ľar-Áľos FELADAT- Bs H.łľÁSKoRE

8.1. A Képviselő-testület műkĺjdésével kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal
- előkészíti a helyi rendelet tervezeteket, afeladat- és hatáskörébe tartoző előterjesztéseket,

a Képviselő-testület hatáskĺjréb e tartoző vá|asńást, kinevezést , megbízźst,
- összegyűjti és nyilvantaľtj a aZ onkormányzatot érintő kĺizérdekrĺ bejelentéseket,

javaslatokat, panaszokat, valamint a Képviselő-testület rendeleteit, hatźnozatait és elkészíti
a |ej fu t határi dej ű határ o zatok vé grehaj tás ár ő| sző|ó j e l enté st,

- biztosítja a képviselő-testiileti iilések technikai és ügyviteli feltételeit, végrehajtja a
Képviselő-testület döntéseit.

8.2. A bizottságok mfüödésével kapcsolatban a Polgármesteľi Hivatal
- előkészíti abizottságok üléseintárgya|aĺtdó előterjesztéseket, abizotĺságok feladat- és

hatáskcĺréb e tartoző döntéseket,
- közreműködik abizottságok képviselő-testtileti előterjesztéseinek előkészítésében,
- el|átja abizottságok tigyviteli feladatait,
- végľehajtja abizottságídĺintéseket.

8.3. A nemzetiségi önkoľmánvzatokkal kapcsolatban
A nemzetiségi önkormźnyzat kĺiltségvetési tervezési, gazdá|koďási, ellenőrzési,
ťlnanszirozźsi, ađatszolgáltatási és beszámolási feladatainak e||źúásátol _ a nemzetiségi
önkoľmányzat elnökének kĺjzľemfüödésével _ a vonatkoző jogszabályokban, valamint a
ľeleváns helyi szabźůyozásokban, és utasításokban, valamint a mindenkoľ hatályos
együttműködési megállapodásban foglaltak szerint a Polgáľmesteľi Hivatal gondoskodik.

8. 4. Az ĺinkoľmányzati intézményekkel kapcsolatban
Az önkormányzati intézméĺyekkel elsősoľban a szakmai területnek megfeIelő ügyosztáIyok,
irodák 1artanak ľendszeres kapcsolatot. Az ĺjnkormányzati fenntaľtói feladatok végľehajtása
érdekében általános tĺirvényességi, szakmai és pénzljgyi, kĺiltségvetési-gazdálkodási
felügyeletet |tú e|, ezekkel kapcsolatosan vizsgźiatokat végezhet. A feladat részét képezi a
rendszeres infoľmációfuarciás biĺosítása és az intézményekben folyó szakmai munka
segítése. A felügyelet és kapcsolattartás formái: ellenőrzés, témavizsgá|at, értékelés,
koordináció, konzultáció, munka értekez|et, továbbképzés.



8.5. Az önkormánvzati képviselok tevékenységével kapcsolatban a Polqármesteri Hivatal
- a jegyzőn keľesztül segíti a képviselők munkáját, jogaik gyakorlását'
- soron kívĹil megvizsgáIja a képviselők javaslatait' bejelentéseit, s arľa legkésőbb 15 napon

belül választ ad,
- a képviselők tészére a képviselő-testületi Ĺilések előtt a Képviselő-testület és Szervei

SZMSZ-ben meghatározottak szerint biztosítja azírásos anyagok eljuttatását,
- közreműködik a képviselők felvilágosítás-kérésének teljesítésében.

8.6. A polgármesteľ államigazgatási feladat- és hatáskörével kapcsolatban a Polgármesteri
Hivatal
- kozremfüödik a polgármesteľ államigazgatásí feladat és hatáskörének ellátásában,
- közľemiĺködik honvédelmi, polgári védelmi, katasztrőfa elhárítási ügyekben a

po l gárm e st er á||ami gazg atás i fel ad atai n ak h el yi v é grehajtásáb an.

8.7. A iegyző feladat- és hatáskĺjrével kapcsolatban a Polgármesteľi Hivatal
- közreműködik az önkormányzat működésével összefüggő feladatok ellátásában,
* közremríködik ajegyző áI|amigazgatási feladat- és hatásköľének e||átástlban,
- gyakorolja a jegyzo źlltal átruhazott jogköľben a törvény vagy kormányrendelet alapján a

j e gy zőr e ruházott e 1 s ő fokú ható s á gi j o gkĺirĺlket.

8.8. Az onkormányzat 100olo-os tulajdonában lévő eazđasági társaságokkal kapcsolatban a
Polgármesteri Hivatal
- rendszeres kapcsolatottartaszakrnaíterületnek megfelelő ügyosztályok, irodák iftjźľ',
- az önkormányzďi forľások felhaszná|ásával összefiiggésben szakmai és pénzugyí,

költségvetésĹgazdálkodási felĹigyeletet lát €l, ezekkel kapcsolatosan vizsgálatokat
végezhet,

- biztosítja a rendszeres informáciőźtraĺitlst, a felügyelet és kapcsolattartás köľében pedig
az adatszo|gá|tatást, konzultációt, kooľdinációt, értékelést, beszámolást/beszámoltatást és

ellenőľzést,
- sza|<rnailag felügye|i az a|apítő okiratok vźlltozźsaival összefuggő feladatokat.

g. A HIVATALI FELADAT. ES HATÁSKoR
MEGHATÁnozÁs SZABÁLYAI

A hivatali dolgozók feladataikat a jelen SZMSZ-ben) a szervezeti egységek ügyrendjeiben, a
munkakori leírásban és az éves teljesítmény kĺivetelményeket mega|apozó célokban foglaltak
szetiĺt,valamintavonatkozónormákbetartásávalvégzlk,melyek:

a) jogszabá|y,

b) önkorm ány zati hatźn ozat,
c) belső szabályzatok,
d) utasítás,
e) intézkedés,

Đ az a)-e) pontban meghatározott normák végrehajtását segítő iránymutatás, körlevél
(táj éko ztatő), eml ékeztető,

g) minősé girźtnyitási elj árások.

A belső normák megalkotására vonatkoző részletes szabályokat a normaalkotás rendje
tartalmazza.
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A munkaköri leíľás a kinevezési okmány melléklete. A munkaköri leírások naprakész
áIIap otáért a szetv ezeti e gys é g ek v ezętoi fe 1 e l ő s ek.

10. A POLGÁRMESTERI HIVATAL Ár-ľa.r- ELLÁTOTT
LEGFONTOSABB Ücyxonox ns ÜcyľÍpusor

A Polgármesteľi Hivata| azalábbi főbb ügykörĺjkben és rigytípusokban jár ela
felelősségvállalással összefü ggő csoportosításban:

1 0. 1 . Kiemelt vag}' jelentős felelőssé gvállalással j áró ügytípusok

a) A költségvetés elkészítése és módosítása
b ) Kö te l eze ttsé gv ti|alźls, utalványozás e l őké s zítése, fe lügye l ete
c) Képviselő-testületi, bizottsági előterjesztések szakmai és töľvényességi kontrollja
d) Peľes és nemperes jogi képviselet
e) A 25.000.000.-Ft-ot meghaladó értékű vagyontigyletekkel/pénzugyi tranzakciókkal
kapcsolatos előkészítő vagy ellenőrző munka
f) Stratégiai j ellegű proj ektek ügyintézése
g) A Polgármesteľi Hivata|, az önkormányzatí intézményrendszeľ, illetve az egyes ágazatok
egészét érinttĺ tigyek (pl. átszeľvezés, belső szabá|yzatok, stb.) előkészítése és lebonyolítása
h) Közbeszerzéssel kapcsolatos iigyintézés
i) JogÍanácsosi ellenjegyzés (pl. adásvéte|i szeruőđés, je|zá|ogszeľződés stb.)
j) Az egész kerület városképét vagy váľostizemeltetését éľintő projektek ügyintézése
k) A döntéshozók vagy tisztségviselők számáravégzettközvetlen, szervezetenbeltili szakmai
e|ókészítő munka

a) A Ket. hatá|yaalátartoző eljárások
b) Bármely más, töľvényben meghatźnozott eljáľáshoz és hatátĺďőh()z kötött iigyintézés (pl.
adóügyek, közérdekiĺ adatszo|gá|tatás, stb.)
c) A 25.000.000.-Ft-ot meg nem haladó értékű vagyontigyletekkeVpénzugyi tranzakciókkal
kapcsolatos előkészítő vagy ellenőľző munka
d) A személyugyi kérdésekkel összefiiggő általános ugyintézés
e) A közbeszerzési értéket el nem érő, vagy a kozbeszeľzésekĺől szóló tĺirvény hatá|ya a|tl
nem taftozó beszerzések iigyintézése
f) Műszaki jellegű feladatköľ<jk ellátása
g) Az egész Polgáľmesteri Hivatal tekintetében végzett adminisztratív vagy tigykezeléssel
összefüggő ügyintézés
h) A külön törvények a|apjaĺvégzett feladatok iĺtézése

a) Kizárő|ag az ađott szervezeti egység feladatkörébe tartoző adminisztratív, ügykezelői
munkavégzés
b) A Polgáľmesteľi Hivatal épületén belüli túlnyomóan fizikaimunkavégzés

1.1. A SZERVEZETI EGYSÉcľx BELSo SZABÁLYoZÁSÁNAK RENDJE
.:::
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A szervezeti egységek a hatáskortikeÍ" az irányađő jogszabá|yok jegyzékét tarta|maző - a jegyző
á|taI jőváhagyott - szeĺvezeti egység ügyrendje szerint gyakorolják. A szervezeti egység
vezetoje saját szervezeti egysége munkájának rész|etszabá|yozásźtt' a szewezďi egység
ügyľendj éb en rogzití.

12. APoLGÁRMESTERI HIVATAL xtLso KAPCSOLATAI, A
KAPCSOLATTARTÁS RENDJE

12.1. A képviselet rendje

Képviseletre, külső kapcsolattartásľa feladatkĺjľében a polgármesteľ (alpolgármesterek),
illetve a jegyző jogosult. Ezen jogukat esetenként vagy az ugyek meghatźľozott kore
tękintetéb e n átruházhatj ák.

A Polgármesteri Hivata|t a jegyző helyetteseként e|jźlrva az áItala meghatározott soľľendben az
a\jegyzok, egyĹittes távollétiik esetén a jegyző által megbizott końisztviselő képviseli. A
megbízott képviseleti jogosultságát írásbeli meghatalmazás szeńnt |áť1a e|. A jogtanácsosok a
jogi képviselet során a jogtanácsosi igazolvanyukban foglaltak szerint képviselik Budapest
Fővaľos VIII. keľület Jőzsefvźtosi onkoľmányzatot, éslvagy arľrak Polgĺĺrmesteri Hivatalát.

12.2. A külső kapcsolattartás rendje

A Polgármesteľi Hivatal dolgozóit az ál|arrlpolgáľokkal, az cjnkormźnyzati és más külső
szervekkel, intézményekkel és gazdasági taĺsaságokkal való kapcsolattartásban a kultuľált,
hatékony, gyors ügyintézésre való törekvés, valamint a segítő sztndék kell, hogy j ellemezze.
A hivatali dolgozók külső kapcsolattartásának körét és rendjét - ideértve a Képviselő-testtilettel,
a bizottságokkal való kapcsolattartást is - a jegyző áI|apitja meg és az ĺjgyosńá|yliľođa
iigyrendjében, illetve a munkaköľi leírásokb an szabá|yozza.
A szervezeti egységek vezetői, valamint feladatkörĹikben eljĺírva a dolgozók a feladatkcjrĹikben

eljtrva közvetlen kapcsolatban állhatnak az ĺinkormányzat intézményeivel, gazdasági
tarsaságaival. Ennek során jogszabá|yban, ĺinkormźnyzatihatźrozatbarl. munkáltatói döntésben

meghatározott adatszolgá|tatást kérhetnek és adhatnak, A jegyzo tĺlrvényességi ellenőľzési
jogkĺiľében e|járő dolgozó jóvahagyott ellenőľzési pľogram vagy eseti megbizás alapjarl
j o go sult e||enőr zést v é geznl.
Az e|Ieĺőtzésre jogosult külső szervekkel, főhatóságokkal és egyéb szervekkel ajegyző és a
polgĺĺľmester tĄaa kapcsolatot, illetve esetenként dönt a kapcsolattartó személyéről.

A nyilvanosság biztosítása, a ktizmeghallgatás szervezése, akonzlitatív testületek műkĺĺdése
és a sajtóva| va|ő kapcsolattartás szabá|yait az e tárgykcirben alkotott belső szabá|yzatok
taľta|mazzák.

13. MUNKÁLTATóI JoGKoR

13.1. Kiĺevezéshez, vezetői megbízźshoz, felmentéshez, a vęzetói megbízás
visszavonásához, jl,ltalmazáshoz, fegyelmi eljarás megindításźlhoz a polgáľmesteľ
egyetértése, személyi illetmény megá|Iapitásához a polgĺíľmester jóváhagyása

szi.ikséges. PáIyázat kiírása, eredményes pźiyázat esetében annak elbírálása,
címadományozás, vezetők teljesítményértékelése és minősítése esetében a
polgármester előzetes véleményezési jogköľt gyakorol.
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13.2. A jegyző gyakorolja valamennyi końiszÍviselő/munkavźl|Ialőlkozfogla|koztatotl
tekintetébenaza|ábbi munkáltatói jogokat, figyelemmel a 13.1. pontban foglaltakľa:

- kinevezés,
- kozszo|gá|atijogviszony megszüntetése,
- fegyelmi eljárás megindítása,
- vezetői kinevezés és annak visszavonása'
- vezetőkteljesítményértékelése,
- vagyonnyl|atkozatra ktjtelezett munkakĺjrök megállapítása,
- ľendkívĹili munkavégzés elrendelése,
- jutalmazás,
. kozszolgá|ati szabá|yzatban megállapított juttatások, támogatások,

kedvezmények engedélyezése, megvonása,
- szakmai továbbképzésre va|őjelentkezések elbírálása, engedélyezése,
- aZ alapilletmény eltérítése,
- Kťfv.-ben meghatározott pőtlékok megítélése,
- konisnviselő kérésére tartalékállományba helyezés,
- koztisztvi selő/ügykezeIo źúir ányitása más szerve zeti egy sé ghez,
- ko ńisztvi s el ő /ügykęze|ő kirendel é s e m ás kĺi zi ga zgatási szewhez,
- külft'ldi kiküldetés, tanulmányutak engedélyezése,
- ťtzetés nélküli szabadság engedélyezése,
- felterjesztés kitĹintetésre,
- címek adomźnyozása,
- szeÍyezeti egységeknél belső helyettesítés elrendelése taľtós távollét esetén,
- célfeladat és céljuttatás meghatározása,
- a iigyosztályok és ĺlnálló iľodak vezetóĺ és az a|jegyzők szabađságának

engedélyezése.

13.3. Az ugyosztá|yvezetők. önálló irodavezetők a jegyzó á|ta| átn;héľ'ott hatáskörben az
alábbi munkáltatói jogosítványokkal rendelkeznek azzal a feltétęllel, hogy az
átnl|lazott munkáltatói jogkörök gyakorlását esetenként az érintett k<jztisztviselők
egyidejű éľtesítése mellett a jegyző magához vonhatja, illetve azokat. másik vezető
megbizásuköztisztviselőreírásbanátrvhźzhatja.
Az átnlházott munkáltatói jogok gyakorlása az igyosztáLyon belül múkĺidő iroda
vezetőjére történő źiruházás kivételével nem nházhatő tovább, ez esetben az
ügyosztályvezető jogosult és egyben köteIes ellenőrizni az irodavezętő tital tett
munkáltatói intézkedéseket. Az igyosńźiyvezető esetenként magálhoz vonhatja az
átnsházott hatáskĺjľ g yakoľl ását.

13.3.1. onálló munkáltatói jogosítványok és kĺjtelességek:
- a köaisĺviselők teljesítménykövetelményeinek kittĺzése és éves

munkatelj esítményének értékelése,
- szabadság engedélyezése,
- munkaidő a|atti eltávozás engedélyezése,
- munkavégzés helyének és feladatainak meghatźnozása, munkavégzés

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

érintő, szabadságolási ütemterv e|készitése, az évi rendes szabadsźry
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engedélyezése , az éves szabadságok december 31-ig történo kiadásáról való
gondoskodás,

- a jelenléti ívek és távolmaradási ívek vezetésének ellenőrzése, havonta a
távollétek okának, iďőtartamźnak jelentése (GYED' G\.ES, betegség,
továbbtanulás, szabadság).

73.3.2. Nem tjnálló munkáltatói jogosítványok:
- javaslaĺ.u[ [esz ľtegürcsetlętt álláslrvly bętt]lĹésérc,
- javaslatot tesz irodavezetok kinevezésére,
- j avaslato t tesz ťlzetés nélküli szabadság engedélyezéséľe,
. javaslatot tesz illetmények megá|Iapitźsára,
- javaslatot tesz jutalmazásra,
- javaslatot tesz fegyelmi felelősségľe vonásra,
- j avaslatot tesz a dolgozók továbbképzésére,
- javaslatot tesz egyes kiilön juttatások biĺosítására,
- javaslatot tesz dolgozó felmentésére,
- javaslatot tesz kittintetésre, illetve elismerő cím adományozásćtra.
- közreműködik a minősítések elkészítésénéI.

13.4. Az önkoľmányzati főtanácsadőra a I3.I.-13.3. pontban foglaltak nem vonatkoznak.
A polgármester a munkáltatói jogkör gyakorlását önállóan szabźiyozza a Kttv'-ben
fo glaltak figyelembe vételével.

Mind a jegyzói saját hatáskörben fenntartott, mind pedig az źúruhźzott jogköľben gyakorolt
munkáltatói döntések, intézkeďések a Polgármesteľi Hivatal Jegyzoi Kabinet Személyügyi
Iroda szakmai koordináIásáv a| torténik.

14. ÉRTEKEZLF.TEK

Az értekezlęt a feladatok meghatározźsźlnak (kiadásanak) és a feladatteljesítés k<lvetésének, a
feladatellátás koordinćtIásának, ellenőľzésének egyik eszkoze és módszere. Az éľtekezletek
fajttĺjat, ľendjét a Polgármesteri Hivatal Minőségiľtnyítási Kézikĺinyvetarta|mazza.

15. A HIVATALON BELt]LI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE

15.1. A szervezeti egységek közötti kapcsolatok

I51.I. Az ügyosztályvezetők, ügyosztályvezetó-helyettesek, iľodavezetők és a
Polgáľmesteľi Hivatal dolgozói egymással, valamint az ĺinkormányzati
intézményekkel és gazđasági taľsaságokkal a Polgármesteri Hivatal feladatainak
e||átásával kapcsolatos munkafolyamatokban közvetlenül mfüödnek együtt. A több
teru|ętetlszervezetí egységet érintő feladatok esetén munkacsoportonkénti működés
indokolt az azt vezető felelős kijelölésével. A feladatok egyeńetése értekezleteken
történik.

I5.I.2. Az egyútműködés zavatai esetén a szeÍvezeti egységelďvezetők között felmerülő
feladatellátással, munkamegosztással kapcsolatos vita esetén a jegyző birá|ja e| a
pľoblémát és hoz dtjntést.

15.1.3. A problémák megelőzése érdekében törekedni kell a megfelelő, lehetőleg



fo rmal itás o któ l mente s Íáj éko ztatásľa, a fo l yamato s inform áciő ár am|tsr a,

I5.I.4. A munkafolyamatok szabá|yozásźra á|ta|áĺosan megfoga|mazva azSZMSZ, a belső
szabáIyzatok, a Minőségkźlnyitási Kézikönyv és annak fliggelékét képezo eljárások
szolgálnak.

15.2. Eeyéb kapcsolatokÍa vonatkozó szabályozás (szoleálati út)

15.2.L. A Hivatalban dolgozók, ügyosztályvezetok, igyosztá'|yvezető.helyettesek és
irodavezetők kötelezettsége, hogy a munkavégzés helyzetérőI, a feladatok
végrehajtásélrőI, zavarairőI, a vezetői beavatkozást igénylő eseményekĺől szőIő
beszámolót, jelentést minden esetben a szervezet szerinti közvetlen vezetést,
felügyeletet gyakorló vezeto részére adjĺík meg.

15.2.2. Magasabb szintrĺ vagy másik szetvezeti egység vezetője kérdésére, valamint
feladatkörükben e|jfuő do|goző kérdésére a do|gozők, illetve az
iľodďügyosztáIyvezetok kötelesek a tevékenységi körükľe vonatkozóan a
tájékoztatást megadni, és eľről a hivatali felettesnek beszámolni.

15.2.3. Az ügyosztályvezetők, ügyosztályvezető-helyettesek, irodavezetők a jegyzőn
keresztül kötelesek a Képviselő-testtilet tagjainak a képviselői munkahoz szfüséges
és igényelt tt!ékoztatźlst megadni, a szemé|yes adatok védelméről szóló törvényben
foglalt k<jtelezettségek, illetve az á||ami- és a szo|gá|ati titokľa vonatkozó szabályok
egyidejű betartásával.

I5.2.4.A hivatali felettes utasítási joga a szewezeti felépítés szerint hozzá tartoző
dolgozókĺa terjed ki. Rendkívüli esetben vagy külön megbízás a|apjźn, i||etve az
ügymenet modellben szeľeplő esetękben a hivatali felettes átlépheti a szervezeti
felépítéssel meghatározoÍtvezetoi lépcsőt. Ebben az esetben azutasitást kiadó és az
utasított köteles az utasítás tényérő| és a szolgálati Ílt elmaľadásának okaról,
indokairól a hivatali felettest tájékoztatni a feladat teljesítésével egyidejűleg.

16. MUNKAREND

16.1. A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak általános munkaľendje:

a)

hétfő: 08.00-18.00 őrtig

kedd: 08.00-16.00 óráig

szerda: 08.00- 1 6.3 0 óráig

csĹitcjrtök: 08.00- l 6.00 óráig

péntek: 08.00-13.30 óráig

b)

A Közteriilet-felügyeleti lJgyosztáIy társadalmi közsztikségletet kielégítő
szo|gáIatteljesítési tevékenységére tekintettel, rendeltetése folytán munkaszüneti napon
is miiködik. A munkaidó-beosztás _ a szolgálat ellátási fęladatok figyelembe vételével _
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hivatali és folyamatos (megszakítás nélküli) munkarendben keľĹil meghatározásra.

A munkaľend a koztisztviselők esetében magában foglalja a munkaközi szinet idejét is.
A Munka Törvénykönyve hatálya aIá tartozó munkavállalók esetében - a készenléti
jellegű munkakörök kivételéve| - a munkakĺjzi szünet nem ľésze a munkaidőnek. A
munkaszervezés, a napi munkavégzési idő beosztása, illetve a fe|ađatvégzéshez
szükséges optimális idő meghatározása az ađott szetvezetí egység vezetőjének fe|adata.

I6.f. A ledolgozott munkaidő nyilvántartása és ellenőľzése céljából szetvezeti egységenként
jelenléti naplót kell vezetni. A jelenléti naplóban fel kell tüntetni a munkába á|lás és az
e|távozás pontos idejét. A jelenléti napló vezetéséért a szervęzeti egység vezetoje
fe1e1ős.

16.3. A leđolgozott munkaidőt hetenként összesíteni kell. Törekedni kell arľa, hogy a
törvényes munkaidő - a heti 40 őra - az adotťhéten mindenki által ledolgozásta keľĹiljĺin.
A heti munkaidő átcsoportosítását a szervezeti egység vezetője engedélyezheti a
jelenléti naplóban történő szignálással.

76.4. Az tĺgyfélfogadás rendje a következő:
A Polgármesteľi Hivatal általános ügyfélfogadási rendj e :

pénteken 08.15-1 7.30 őrź,ig

A Hatósági TJgyosztáIy Anyakönyvi Iroda születés és haláleset bejelentése esetén,
munkaidőbeÍL, az általános ügyfélfogadási renden kívül is fogad ügyfeleket.

A Humánszolgtitatási Ügyosztily ľÁvĺľoNT Információs Szolgálat ügyfélfogadási
rendje:

hétfon
szerdán

hétfo
kedd
szerda
csütörtcik
péntek

hétfő
kedd
szerda
csütĺiľtök
péntek

13.30-18.00 óľáig
08.t5-16.30 óráig

08.15-18.00 óľáig
08.15-16.00 óráig
08.15-16.30 óráig
08.15-16.00 óľáig
08.15-13.30 óľáig

08.00-16.00 óľáig
08.00-16.00 óráig
08.00-16.00 óráig
08.00-16.00 óráig
08.00-13.00 óľáig

A KözterĹilet-felügyel eti Ugyo sztály ügyfelfo gađási rendj e :

|6.5. Az á|ta|źnos ügyfélfogadási ľendtől eltéľni csak a munkasziineti és ünnepnapok
munkaľendjét meghatároző jogszabáIyok szerinti keretben lehet, amelyľől a
Képviselő-testület _ a polgármesteľnek a jegyzo javaslatáĺa benyújtott előterjesaésére

- kükin rendelkezik.
16.6. Ügyfélfogadási idő alatt a koztisztviselők kötelesek a Hivatalbaĺr tartózkodni,

helyszínelés csak aszęrvezeti egység vezetőjéĺek külön engedélyével lehetséges.



16.1. A Polgármesteri Hivatal éptiletében a koztisztviselők munkaidőn tu| a szervezęti
egység vezetőjének engedélyével, hétvégén - előzetes íľásbeli bejelentés mellett - a
jegy ző engedélyével tartózkođhatnak.

16.8. A munkahelyéről onhibáján kívül távol maradó dolgozó akadáIyońatásának tényéľől
haladéktalanul kĺiteles közvetlen hivatali felettesét vagy a Jegyzői Kabinet
Személyügyi lľodát értesíteni.

|6.9. A betegségről szóló orvosi igazolást a đolgoző legkésőbb a munkába állása első
napján köteles a közvetlen vezetője részéte átadni. Az tltadźs e|őtt az utolsó munkában
toltött nap időpoĺtját a szervezetĺ egység vezetójének a táppénzes lapon le kell
isazolnia.

16. i 0. Eltéľő a munkarend: a.) képviselő-testtileti, bizottságiülések,
közmeghallgatások, lakossági fórumok esetén

b.) elrendelt túlmunka esetén
A Polgármesteri Hivatal egészét éľintő általános munkaľendtőlvaló eltéľésľől a jegyzó
javas|atára a polgármęster előterjesztést nyújt be a Képviselő-testiilet ľészére. (pl:
ünnepnapok miatti változások).

16.1l. Túlmunka esetén a szabaďiđot az igyoszttl|yvezetők, önálló fuodavezetők részére a
jegyzó, beosztott köztisztviselők esetébet az adot1 szervęzeti egység vezetóje, nem
ĺjnálló irodavezetok részéľe pedig az igyosńá|yvezeto biztosítja. A Polgármesteri
Kabinethez 1'artozők részére a szabadidót a polgármester biztosítj a.

|6.I2. Távollét
Az ügyosztáIyvezetók és az onálló iroďavezetók esetében a - napi feladatellátáson
kívĹili - távollétet a jegyzó titkaľságĺín be kelljelenteni.
Egyéb köztisztviselők, munkavállalók - vezetoi engedéllyel - a távolléti naplóban
ttjrténő r o gzítést követő en tźx o zhatnak a P o 1 gáľme steľi Hivatalb ó 1.

17. AVEZEToK Ücyr.Ér-ľocADÁsl RENDJE

A ieeyző általános ügvfélfoeadási ideie:
minden ttottu@3.3' - I 8.oo -ig

Az ügvosztálwezetők ügyfélfogadási időben kötelesek a Polgármesteri Hivatalban
tartőzkođni és igény szerint, de legalább havonta egy alkalommal a megjelölt ügyfelfogadási
i dőb en a ho zzźtjuk foľdul ó tigyfeleket fo g adni.

A tisztségviselők félfogadásán a szervezeti egységek vezetőinek, illetve munkatarsainak
sztikség szerint részt kell verľrie, amennyibeĺ az előzetesen bejelentett ügyfelek problémája
eztigényIi.

18. A HELYETTESÍTES
18.1. A helyettesítés alapelvei az alábbiak:

- Amennyiben lehetséges, az azorros képzettséggel ľendelkezokhelyettesítsék egymást
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aZZaI, hogy az iľányítási struktúľa fenntartásárőI a vezető
helyettesítés rendj ének kialakítása során.

- A megbízoÍÍ. vezetők taľtós helyettesítéséről felettesfü vagy
(felfelé irányuló helyettesítés)

köteles gondoskodni a

a jegyzo gondoskodik

I8.2' Az ugyintézok a 18.1. pont figyelembe vételével a munkaköri leírásukban foglaltak
szerint helyettesítik egymást. Az ügyintézők és az tůgyviteli dolgozók helyettesítését a
szetvezeti egység vezetője hatźĺozza meg. Fizikaí đolgozők helyettesítését a Belső
Ellátási lroda vezetője szervezi. Tartós helyettesítés esetén a helyettesítéssel való
megbízásróI a jegyző đont.

18.3. A helyettesítés előfeltételeiľől mindenvezeto koteles megfelelően gondoskodni, ideértve
az ugyintézők e-mailjeinek, előkészítő- és munkaanyagainak szeryęzeten belüli
eléľhető sé gét, illetve az ugy ek állásának fo lyamato s dokumentálását i s.

19. MUNKAron Áľ,q.oÁs-ÁľvÉľBl

19.1. Munkakor ttađás-átvétel a munkáltatói jogkört gyakoľló jegyző, valamint a ktjzvetlen
hivatali felettes által meghatáĺozott körben személyi vá|tozás, valamint tartós távollét
esetén történik a folvamatos. zokkenőmentes felad atel|átás éľdekében.

19,2. Amunkakcjrt a munkakör új betöltőjének, ennek hiényában a kĺjzvetlen hivatali
felettesnek kell átadni.

19.3. A munkakör-źúađást jegyzőkönyvben kell rcgzíteni, melynek tarta|maznia kell:
a.) az átadásrakerülő munkakör feladatait, munkakcjľi leírását,

b.) a folyamatban lévő fontosabb feladatok felsorolását, va|amint tĄékoztatást a
végrehaj tás hely zetéro|, eredmény éróI, a szükséges további teendőkľől,
c.) az tńadásľa kerülő ügyiratok, adatok, utasítások, tervek, szabá|yzatok,
nyilvántaľtások jegyzékét, a munkakĺjľhĺiz kapcsolódóan keletkezett,
rendelkezésére álló elektronikus dokumentumok fellelhetőségi helyét.

d.) az átadőnak és az átvevőnek a jegyzőkonyv tarta|mával kapcsolatos észrevételeit,
e.) az tńađás helyét, idejét, az átadő és az álnĺevő aláitását.

19.4. A munkakĺjr átadás-átvételért aktjzvetlen felettes a felelős.

|9.5,Szabadság esetén a szęrvezeti egység vezetője köteles a szabadság engedélyezése előtt
meggyozodni aľról, hogy a szabadság időtartama a|att az ügyek folyamatos intézése
biztosított.

20. UTASÍTÁSI, ELLENoRZnsr ĺocoK, BESZÁMOLTATÁS

20.I. Az ügyosztályvezetók, ügyosztályvezető-helyttesek, irodavezetők és szolgálatirányítók,
feladat- és hatáskĺĺrükben a koordinálásuk alá tartoző dolgozók tckintctćbcn fcladat
meghatźtrozási, utasítási, ellenőrzési, beszámoltatási joggalrendelkeznek.

20.2. Az átrvhtzott hatásk<jrben (kiadmanyoztsijogkörben) ellátott hatáskör (kiadmányozás)
jogszabźůyi címzettje utasítást adhat, illetve a hatáskört visszavonhatja. Az átnlhtzott
hatáskor, átadott kiadmányozási jogköľ további átruhazása tilos.

20.3' Ellenőrzést a jegyző, munkateriiletén az a|jegyzők és a jegyzo á|ta| megbízott szemé|y,
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tov ább á szer v ezeti e gy s é g éb en a hivatal i fel ette s v é gezhet.
20.4. A Polgármesteľi Hivatal köztisztviselójét beszámolási kcitelezettség terheli:

a.) a feladat végrehajtásárőI, ha azt jogszabáIy e|őirja, hivatali felettese kéri vagy a
végrehajtás soľán akadály mertilt fel

b.) az źńruházott hatáskörben i11. átadott kiadmányozási jogkörben ellátott feladatokľól
az źúruháző által meghatározott rendben

c.) amennyibenszabźiýalanságot észlel az e|járássoľán.

20.5. A jegyző kezdeményezheti a polgármesternél az ĺinkormányzati gazđá|koďó
szervezetek és intézmények adatszo|gá|tatásźĺt az önkoľmányzat működése érdekében.

2I. AKIADMÁNYOZÁS És a. HATÁSKonÁľnuĺłazĺs RENDJE

Kiadmányozás az iľat egyszemélyi a|áírását jelenti, mely soľiín a saját, vagy átruházott
hatáskörben hozott írásbeli intézkedés (kiadmany) a|źirásra kerül. A kiadmányozási jog az
ügyben töľténő közbenső intézkedésre, dtlntésre, valamint külső szervnek vagy személynek
címzetÍ irat kiadására ad fe|hata|mazást, A kiadmĺĺnyozási jog magában foglalja az
intézkedést, a közbenső intézkedést, a döntést, a döntés kialakításának, valamint az irat
irattárba helyezésének jogát. A kiadmányozott irat tarta|máért és alakiságáért al<ladmźnyoző
(a ki admány oztlst v é gző) felelős.

A Polgáľmesteľi Hivata| egészére vonatkozóan a kiadmányozást a jegyző gyakorolja, (kivéve
a jogszabályban meghatározottakat: az anyakönYvvezetőre vonatkozó ĺjnálló kiadmányozást)
amelynek jogát jegyzoi utasításban az aljegyzóIae, a Polgáľmesteri Hivatal szewezeti
egységéľe (a szewezeti egység vezetőjére, a vęzeto nevében a|áírő helyettesre) źńrvházhatja.
A kiadmanyozottirattarta|mi és formai helyességéért a kiadmányoző felelős.

A polgáľmester és a jegyzó źúruházhatő feladat- vagy hatáskĺjľeit íľásban, utasítás formájźhan
rvhénzaźń'

22. KIKÜLDETES
A hivatali kiküldetéssel kapcsolatos munkáItatői jogot a jegyzó gyakorolja. A jegyző
kiküldetésének elľendelésére a polgáĺrĺlester jogosult, a köztisĺviselők kiktildetéséľől a
j egy ző dcint a pol gármesterľel e gyetéľtésben.

B.Z^Ro RENDELKEZÉSEK

23.I Az sZMsZ hatáIya kiteľjed a Polgármesteri Hivatal szeruezeti egységeire és
valamennyi hivatali dolgozőr a.

23.2. Az SZMSZ megismeľtetéséről és betartatásĺĺról a jegyző a szewezeti egységek vezetői
útján gondoskodik és ellenőľzi a berrne foglaltakat.

23.3. Az SZMSZ és mę||ékleteinek, fiiggelékének naprakészen 1artásáĺő| a jegyző az
a|j e gy zők útj ĺán gondo skodik.

23.4. A szervęzeti egységek aktua|izáIt ügyrendjeit az abban sztikségessé vá|t vźĺItoztatást
követő 60 napon beliil csatolni kell a függelékhez.

23 . 5 . Az SZMSZ kozzététe|re kenil az alábbi helyen: T meghaj tó\Tttormfü \S zabá|y zatok
23.6. A Budapest Főváros VIII. keľtilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal _ a Képviselő-

testület ...l20I5' (XI.17.) számuhatározatával elfogadott _ Szervezeti és Mfüĺ'đési



SzabáIyzatának a módosítását a

onkormányzat Képviselő-testülete
. . -i hatállyal hagýa jővá,

Budapest, 2015. december ...

dľ. Kur"sis MáĹé
polgármester

Budapest Főváľos VIII. Kerület Józsęfuáľosi
a ,...,1201'5. (XI.03.) számu hattlrozatáva| 2015.

Danada.Rimán Edina
jegyző

tartós távollétében

đr.Mészźlr Eľika
a|jegyző

Me1lékletek
1. sz. melléklet: Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi Polgármesteri Hivata| a|apitő
okirata
2. sz. melléklet: Budapest Főváros VIII. kerĹilet Jőzsefváĺosi Polgáľmesteri Hivatal szervezeti
felépítése
3. sz. melléklet: Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaĺosi Polgáľmesteľi Hivata| szeĺyezeti
egységeinek szakmai felađatai
4. sz, melléklet: a Hivatalban foglalkoztatott vagyonnyilatkozat-téte|re kötelezett
köztisztviselői munkakörök jegyzéke
5. sz. melléklet: A Józsefuarosi Polgáľmesteri Hivatal áLta| ellátott kĺjtelező, önként vállalt és

á||amigazgatásivalamintönkormćnyzatifeladatok
Ftigeelékek
1. sz. függelék: a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek ügyľendjei
2. sz. függe|ék: szabźiyzatok jegyzéke
3 . sz. fiig ge |ék: az onkormányz at b ankszám|aszźlmai
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Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének ]. sz. meĺĺéklete
okirat száma..

Alapító okirat
mó do s ítás okkal e gys é ge s szeÍkezetb e ťo glalva

Az államháztartá'sről szĺíló 2011. évi CXCV. ttirvény 8/A. $-a alapján a Budapest
Főváros VIII. keľület Józsefvárosi Polgármesteľi Hivatal alapítĺó okiratát a következők
szeľint adom ki:

1. A kiiltségvetési szeľv
megneve zése, székhelye' telephelye

1.1. A költségvetési szeľv

1.1.1. megnevezése: Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosĺ
Polgáľmesteri Hivatal

1 . 1 .2. ľĺjvidített neve: Józsefuarosi Polgáľmesteri Hivatal

I'2. A koltségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése

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

1.2.2.Francia nyelven: Mairie de la Municipalité de le Huitiéme Arľondissement
Józsefuaľos de la Capitale Budapest

1.2.3. Német nyelven: Büľgeľmeisteramt der Selbstverwaltung Józsefuáros in deľ
Achten Bezirk von Haupstadt Budapest

1.3. A költségvetési szerv

1 .3. 1 . székhelye: 1 082 Budapest,VilI. kerület Baross utca 63-67 .

1.3.2 I

telephely megnevezése telephely címe

I
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
ftrsz:3 521 I I N 1 " 3 521 I I N 3\

2

1082 Budapest, Német u. 25.
(Ivsz.:352121N24, 352121N25,
3s21,21N26)

aJ
1084 Budapest, Víg u. 35. fszt. |2. és
fszt.il. fttrsz:3492I\

4
1084 Budapest, Rĺíkóczi tér 3. (hrsz.:
34899lBlr\

5

1084 Budapest, Víg u. 32. (hrsz.:

34944101N1, 34944/01N2, 34944101N3,
3 4944 I 0 I N 4. 3 49 441 0 I N 6\

6 1082 Budapest, Kisstáció u. 5. (35604lN3)
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7

1084 Budapest, József u. I5-|7. (hrsz:
352I8l0/N4) ( ktiztis használatrĺ a
Józsefvárosi Gazdálkodási }(.őzponz Zrt-
vel)

8

1084 Budapest Német u. 17-Í9. ( hrsz:
352171N1; 35217/N3;
35217ĺN4;35217lN16.)
( kiiziis használaĺú a Jrízsefváľrrsi
Gazdálkodási Ktizponz Zrt-v e||

2. A költségvetési szerv
a|apításźlval és megsziĺnésével összefü ggő ren d elkezése k

2.I. A kĺiltségvetési szerv alapításának dáfuma: 1990. októberf0.

2.2. A költségvetési szerv a|apításáről rendelkező jogszabály: Magyaľország helyi
önkormányzatairő| sző|ő f0I1. évi CLXXXX. töľvény 84.$ (1) bekezdése {az
áI|amháztartásról szóló töľvény végľehajtásárő| sző|ő 368120|1. (KI. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban Avr.) 13.$ (1) bekezdés a) pont}.

2.3. A ktlltségvetési szerv a|apítására, átalakitására, megsztintetésére jogosult szerv
2.3.I. megnevezése: Budapest Fővaros VIII. kertilet Józsefuarosi

onkoľmanyzat Képviselő-testülete

f .3.2. székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

3. A költségvetési szerv iľányítása, feliigyelete

3.1. A költségvetési szerv írźnyítő szeĺvéneUfelügyeleti szeľvének
3.1.1 megnevezése: Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuárosi

onkormanyzat Képviselő-testülete

3.I.2. székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67 .

4. A kiiltségvetési szeľv tevékenysége

4.1' A költségvetési szerv kozfe|adata: A Motv. 84.$ (1) bekezdése értelmében:

,'A helyi cinkormányzat képviselő-testiilete az önkormányzat műkĺjdésével, valamint a
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskĺjrébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végľehajtásával kapcsolatos feladatok e||tĺásźra polgáľmesteri
hivatalt vagy közös önkormányzati hivata|t hoz létre. A hivatal közremÍĺkĺjdik az
önkormányzatok egymás ktizötti, valamint az á|Iamí szervekkel töľténő
e gyüttműk<j dé sének ö s szehango lásáb an.,,

4.2. Aköltségvetési szeľv főtevékenységének áIIanháztartásíszakźryazati besorolása:
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szakźLsazat száma szakásazat me gnevezé s e

1
841 105 Helyi o nko rmány zatok é s társulás o k i gazgaÍási

tevékenysége

4,3, A költségvetési szerv alaptevékenysége: az onkoľmányzat mfüödésével,
rlalamint az á||amigazgatćsi ü$'ek döntésľe való előké'szítésével és végľehajtásával
kapcsolatos feladatok e||átása, valamint a kĺjzterület-felügyeleti és kerékbilincselési
feladatok.

A költségvetési szeÍv alaptevékenységének kormźnyzati funkció szerinti
lölése:

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési tertilete: Budapest Fővaľos VIII.
kerĺilet Józsefuáros kozígazgatási teriiletén a székhelyén és a telephelyein a
ko zhata|mi tevékenys é g el látás a.

4.6. A k<ĺltségvetési szerv jogá||ását meghatároző jogszabáIy: az Mötv. 41.$ (1)

bekezdése, az Aht.7.$(1) bekezdése, valamint a Polgaľi Törvénykĺinyvľől sző|ő 20|3.

kormány zati funkció szám kormányzati funkció megnevezése

I
01 1 130 onkormanyzatokésönkormányzatihivatalok jogalkotó

és általános isazsatási tevékenysége

2
01 1 140 oľszágos és helyi nemzetiségi onkormanyzatok

i sazsatási tevékenvsé se

a
J

013350 Az ĺjnkorm źny zati vagyo nnal v a|ő gazdáIko dás s a|

kapcsolatos feladatok

4
016010 or szérygyul é s i, ö nkoľm ány zati é s euľóp ai p aľl amenti

kéovi selőv áIasztźshoz kapc s o 1ó dó tevékenvs é gek

5
0r6020 oľszágo s és helyi ĺépszav aztlssal kapcsolato s

tevékenységek

6 016030 Allampoleaľsáei Ĺieyek

03 I 030 Közteľiilet ľendi ének fenntaľtása

I 041231 Rcjvid időtaľtamú kĺjzfo slalk oztatás

9 041232 Start-munka pľo gľam- Téli közfoe|a|końatás

10 041233 Hosszabb időtartamú ktjzfoslalk ońatás

11 04r237 Kĺj zfo slalk o ztatási mintapľo gľam

t2 044310 Eoíté sĹisv i sazsattlsa

13 047rr0 Kis-és nasvkereskedelmi tevékenysé s' isazsatása

I4 05301 0 Körnvezets zenrryezés cscikkentés ének isazsatása

15 1070r4 Támosatott lakhatás hailéktalan személvek részére



évi V. töĺvény a|apján onálló jogi személy, amely jogszabá|yban vagy az Alapitő
o kiratb an me ghatár o zott ko zfel adato kat |átj a e|.

5. A ktiltségvetési szerv szervezete és műktidése

5.1. A kciltségvetési szerv vezetójének megbizttsi rendje: A polgármesteri hivatal
vezeÍője a Mcjtv. 81.$ (1) bekezdése szerint a jegyző.

A jegyzot a Mötv. 82. $ (1) bekezdésének, valamint akozszolgálati tisztviselőkľől
szőIő 2011. évi CXCX. törvény 247. $-ban foglaltaknak megfelelően nyilvános
páIyázat a|apján a polgáľmester nevezi ki. A kinevezés időtartamahatátozat|an.

A költségvetési szeľv vezetoje a képviseleti jog gyakorlója.

5.3. A költségvetési szerv szewezęti felépítése és múködése:

Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefulárosi Polgáľmesteľi Hivata| szervezeti ábrájat
aSzetvęzeti és Mtĺk<'dési Szabályzatźlnak2. szźtmu melléklete (3.A Polgármesteľi
Hivatal belso szervezeti tagozódása), szetvezetí egységeinek feladatait a 3. számu
mel l ékl ete tarta|mazza.

6. Zárő ľendelkezés

Jelen alapító okiratot a tĺirzskönyvi nyilvantaľtásba történobejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezze| egyidejűleg a költségvetési szerv 20L5. február |9. napjtn ke|t, 5612015 (II.19.)

Képviselő-testületi határozattal elfogadott okiratsziímí alapítő okiratot visszavonom.

Kelt: Budapest, 201 5. szeptember

d,. K"..i.'I\Ąáté
polgĺármester

Danada-Rimán Edina
jegyző

foelalkoztatási i o gviszony i o svi szonyt szabáIv oző i o eszabźiy

I
ko zszolgá|ati j o gvi szo ny akozszolgźiati tiszťviselőkől sző|ő 2011. évi CXCIX.

tĺjrvénv

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről sző|ő f0I2. évi I' törvény

a
J megbízźsos jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szőIő 2013. évi V. törvény
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Poĺgáľmesteri Hivataĺ SZMSZ-ének 3. sz. mellékĺete

Budapest Főváľos VIII. keľtilet
Józsefuaro si Polgármesteri Hivata]

szęwezeti egységeinek

szakmai feladatai

Jóváhagyom:

dr. Kocsis Máté Danada-Rimán Edina
polgármester jegyző

tartós távollétében

dr.Mészźr Eľika
a|jegyző
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,ą.rľer,łNro S RENDElrpzÉ s pr
1 . A tttmogatási pá,Iy ázatokkal kapcsolatos általános rendelke zések

Az cjnkormányzat áIta| ellttaĺdó feladatok megvalósításához jelentős kiegészítő
arlyagi forrást jelentenek a külĺjnböző ptt|yazatokon elnyerheto pénzeszközok.

Ezek minél szélesebb körű és a lehető legnagyobb összegben történő elnyeľése
érdekében szükséges a lehetőségek felkutatásárő|, a pálytzatok benyújtásáról és

me gvaló s ít ástr őI szőIő szab á|y o zás e lké szíté s e.

Minden szerv ezeti egység fe|ađata, ho gy :

a) segítse a döntéshozó testületeket, szerveket és személyeket a benyrijtott
önkormányzati projektjavaslatok, illetve páIyazatok felelősségteljes
eIbfuźiź.sźtban,

b) meghatáľozzaa jővźlhagyott projektjavaslatok, illetve páIytzatokbenyújtásának
és megvalósításanak tervezését,

c) segítse a pá|ytzati tevékenységet a pá|yźzatok figyelésében, előkészítésében,
kidolgozásában, benýj tásában' és megvalósításában,

d) a páIytzatok benyújtásához sziikséges pénzügyi foľrás biztosítása, a páIyázat

elkészítése és benýjtása, valamint a megvalósítás és beszĺímoltatás áttekinthető
és ellenőľizhető módon töľténjen.

Ennek során biĺosítani kell:

a) az onkormźnyzati pá|yźnati tevékenység törvényességét és szabályszeruségét,
b) az önkoľmźnyzat fejlesztési stratégiai céljainak megvalósulását, továbbá

lehetővé tegye
c) ktilső foľrások befogadásával aZ önkormányzati feladatok maradéktalan

megvalósítását.


