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r. por,cÁRMESTERI KABINET
A Polgármesteľi Kabinet fe|adata a polgármester/alpolgármesterek tevékenységével
kapcsolatos napi teendők e||átása, a Hivatal irányításából adódó titkársági és kommunikációs
feladatok kooľdinálása,

ezen belül különösen

ell.túja a polgáľmesteri/ alpolgármesteri titkársági és adminisńrációs feladatokat;
reprezentációs tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat;
posta kezelésével kapcsolatos feladatokat;
intézi és koordiná|ja a gazđáIkodźlsi és humán területet éľintő feladatokat, ideérľve a
testületi és bizottsági ülésekhez kapcsolódó előterjesztések és egyéb, a Polgármesteri
Kabinet vonatkozásában felmeľtilő feladatok ellátását i s ;

nyilvántartj a a po|gármesteľi utasításokat;
áttekinti a polgármester/alpolgármesterek részére érkezett küldeményeket, azokat
szigná|ja,a|áírźsrae|okészíti;

. kooľdiná|ja a polgármester/alpolgármesteľek feladat- és hatáskörébe tartoző ügyekben
az ijgy intézési tevékenységet;

o áttekinti és véleményezi a po1gármesterhez/a|polgáľmesterc|<hez érkezo bizottsági és
képviselő-testületi előteľj esĺéseket, j egyzőkönyveket;

. a képviselő-testületi ülések előkészítése során biztosítja a szervezeti egységek és a
pol gármest er / a|po|gátmesterek kĺjzotti kommunik áciőt;

a

a

o

e||átja a polgáľmesteri/alpolgĺĺrmesteri fo gadóórákkal kapcsolatos feladatokat;
szervezi a polgármester/alpolgármesterek lakossági kapcsolatait;
kezeli a polgáľmesterila|po|gźlrmesteri protokoll-listát, e||tńja a
polgármest ertl a|po|gfumesteľt éľintő protokolláľis feladatokat;
a szewezeti egységet érintő kozbęszeruésben kĺjzreműkcjdik és adatot szo|gáItat;
elIátja e gyes proj ektek koordinációj át;

e||źńja a Magdolna Negyed Program III. hivatali szintű projektkoordinációját és
p énzngy i menedzsmentj ét ;

résú. v esz a pźiy ázatťlgyeléssel kapcsolatos tevékenysé gben;

kooľdinálja a sajtó részérő| érkező - a polgármesteľt/alpolgármestereket érintő _
megkereséseket, résztvesz apolgármesteľi/alpolgáľmesteri interjúk szewezésében;
sajtófigyeléstvégez a polgármestert/ alpolgármesteľeket és az onkormźnyzatot éľintő
saj tóhíľek tekintetében;
sajtóanyagokat és háttérarryagokat készít, tlsszeállítja a kapcsolódó szakmai
arryagokat;
koordinálja, e|emzi, archivá|jaaz onkoľmźnyzatot érintő média-megjelenéseket;
nyomonkĺ jvetiakerületmaľketingstratégit$ánakkidoIgozétsát;

összeállítja és a címzettek részére továbbítja az egyes sajtómegkeresésekkel
kapcsolatos saj tómeghívókat;
közremiĺktjdik az egyes rendezvényel<hez, sajtótájékońatőkhoz kötődő sajtójelenlét
szerv ezéséb en, e l l átj a az ugy intézé s i fel adatokat ;
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. kapcsolatot tart az önkormányzati íntézmény-és cégvezetőkkel a sajtómegkeresések
vonatkozástlban;

o kapcsolatot tart az írott és elektronikus sajtóban érdekelt munkatáľsakkal későbbi
média-megj elenések célj ából ;

o javaslatot tesz a kulturális programok nyomtatott formában, elektľonikus, illetve egyéb
úton történő népszerusítése érdekében az önkormtlnyzat honlapjának szeľkesztésével
és tartalmával kapcsolatban, valamint kapcsolatot tart a helyi újságok és médiumok
szerkesztőségével

o testvérváľosi kapcsolattartásra vonatkozó szervezési feladatok e||źĺása.

2. JF'GYZoI xaľrľBľ
A Jegyzői Kabinet a jegyző kĺjzvetlen feliigyelete a|á tartoző szervezeti egység. Közvetlenül
segíti a jegyzo és az aĽ1egyző munkáját' e||átja a Hivatal egészéve| kapcsolatos jogi,
éprilettizemeltetési, személyĺigyi és szervezési feladatokat, ezen feladatkcirĺjk tekintetében
döntésľe előkészíti a jegyző hatáskörébetartoző ügyeket. EIIátja a Minőségiľányítási Rendszer
mfüodtetésével kapcsolatos feladatokat.
A Jegyzői Kabinet vezetoje kooľdinációs tevékenységet végez és felĹigyeleti, vezetési jogköre
van a SzemélyĹigyi lroda, Belső Ellátási lroda, Szervezési és Képviselői lroda, Ügyviteli lroda
tekintetében, valamint avonatkoző jegyzői utasítások szerint a Jogi Iľoda tekintetében.

A jegyzo és az aljegyzó munkĄźĺ közvetlenül segíti a jegyzőila|jegyzői titkáľnő-ügyintéző,
aki:

Ellátja ajegyzolaljegyzó feladataival kapcsolatos szervezési és ügyviteli, valamint
szfü sé g s zerint önál l ó ngy intézoi teendoket. Nyilvántart ást v ęzet a j e gy zo l alj e gy ző
munkaköréhez kapcso lódó hataridő s feladatokľól, ťl gyel emmel kíséri a határidőket.
Keze|i a jegyzőlalyegyző időbeosztásźi az otutlook Naptár haszná|atźxal.
E|Iátja abeérkező napi posta és kimenő levelek éľkeztetésével, iktatásával,
irattźtroztlsával kapcsolatos feladatokat.Leírja, sziikség esetén előkészíti, összeállítja a
jegyzo kimenő leveleit.
Nyilvántartástvezet a jegyzóhözlaIjegyzóhoz étkęzęÍt tigyiratokľó|, akozérđeku
bej elentésekről, panaszokĺól. Gondo skod ik azok ügyintézésre való továbbításáról.
Részt veszajegyzőneUaljegyzőnekcímzett panaszos ügyek,lakossági bejelentések
kivizsgálásában, és írásbeli megv źiaszolásában; kapcsolatot tart az iigyfelekkel.
Előkészíti a jegyzőila|jegyzőí fogadóóľákat. Esetenkéĺt jegyzőkĺinyvet készít a
taľgyalásokľól. Gondoskodik a jegyzőlal1egyző ügyfélfogadásán felmerüIt ügyek
intézéséró|. Sztikség szerint tésztvesz a jegyzőilaLjegyzői progľamokon, helyszíni
szemléken.
Ko ordinálj a a j e gy ző l a|j e gy ző źita| kiszi gnált e gyedi ügyeket. Előké szíti a
jegyzóil a|jegyzői anyagokat, beszámolókat, előterj esztéseket.

Gondoskodik a nyugdíjba vonuló, valamin hűség- és jubileumi jutalomban részesülő
munkataľsak köszöntésével kapcsolatos feladatok ellatásáról.
E|Iátj a a j e gy ző l a|j e gy ző vendé geinek é s ü gyfel e inek fo gadás ával, vendé gl át ásźx aI

kapcsolato s teendőkęt. Gondo skodik a ľepre zentáciő me gszetv ezéséről, a ktiltségek
előírás szeľinti elszámolásźtrő|'va|amint renđszereziaz jegyzőneWaljegyzőĺek jáľó
közlönyöket, folyóiratokat, napilapokat és gondoskodik az esetleges hianyok
pótlásĺíról.



o Részt vesz a képviselőtestiilet és az illetékes bizottságok ülésein.
o Felelős a legyzői Kabinet á|ta|használt gépi berendezések kaľbantartásának,

javításának bejelentésében, valamint a hivata|vezetői titkaľság irodaszereinek
megrendelésében és kezelésében.

o A Jegyzói Kabinet tekintetében előkészíti a szükséges személyügyi és ellátási jellegtĺ
adatszo|gźůtatásokat, jelentéseket, gondoskodik a munkaidő nyilvantartás vęzętés&ő|.

o Kcizreműködik aJegyzői Kabinetvezető feladatkoréhęz kapcsolódó titkársági,
ügyviteli feladatok el|átásában'

2.1.^. Y ezető j ogtanácsos (Jegyzői refeľens)

2.1]. etlátja az onkormányzat peľes és nem peres eljárásaiban a képviseletet, jogerős
bíľósági ítéletek végrehajtásának kezdeményezését, kivéve az önkormányzati
gazdasági társaságok .feladatai korébe tartoző ügyekben; (1983. évi 3.

tĺirvényerejrĺ rendelet a joglaĺácsosi tevékenységről 1. $ és 5. $, a polgári
peľrendtartásról szóló I95f. évi III. törvény 67. $)

2.I.2. e||átja a jegyző által kiszignált egyedi ügyek jegyzői utasításoknak megfelelő
koordiná-lását, jogszeľűségének vizsgtůatźú, az eljáľó sza\<naí szewezetí
egységgel kapcsolatot hrt; (1983. évi 3. törvényerejiĺ rendelet a jogtanácsosi
tevékenységľől 1. $ és 5. $)

2.I.3. el|atja a jegyzoi törvényességi véleményezés megvalósu|ásźthoz szfüséges
Hivatalon belüli jogi koordinációs tevékenységet; (1983. évi 3. töľvényeľejű
ľendelet ajoglanácsosi tevékenységről 1. $ és 5. $)

2,I.4, a Hivatal szervęzęti egységeinek - az e|őterjesńések előkészítését is beleértve - a
jog-szabéiyok helyes alka|mazásában segítséget nýjt; (1983. évi 3. törvényerejű
rendelet ajogtanácsosi tevékenységľől 1. $ és 5. $)

2.|.5. egytittmiĺködik a Hivatal szęrvęzeti egységeivel a külső és belső ellenőrzések során
feltárt hiányosságok kiküsztjbölésében. (1983. évi 3. törvényeľejrĺ rendelet a
jogtanácsosi tevékenységről 1. $ és 5. $)

2.I.6. ellźúja a képviselő-testületi előterjesĺések előkészítői és ügyosztályi jogi szignálást
kĺivető jogi kontľollját; (1983. évi 3' tönĺényeľejű ľendelet a jogtanácsosi
tevékenységről 1. $ és 5. $)

2.I.7. a szerzĺ3đéskötés elnevezésű eljárás szerint e||źúja a jogi felülvizsgálati feladatokat
az onkormźnyzatl Polgármesteri Hivatal szerzođései tekintetében; (1983. évi 3.
törvény-erejii rendelet a j ogtanácsosi tevékenységről 1 6. $).

2.I.8. helyi jogalkotás elnevezésű eljarás szęrint e||átja a kodiťlkációval kapcsolatos
feladatokat, renđelet-tervezeteket tartalmaző előteľjesĺések esetén az
e|óterjesńések készítése elnevezésrĺ eljáľás szerint e||átja a képviselő-testületi és
bizottsági előterjesztések jogi szempontú véleményezésével kapcsolatos
feladatokat; (1983. évi 3. törvényeľejű rendelet ajoglanácsosi tevékenységľől 1. $
és 5. $)

z.I.g.e||átja a hagyatéki hite|ezői igényekkel kapcsolatos jogi feladatokat a Pénzĺjgyi
Ügyosztállyal egyĹittműködve;



2.t.B. Kłizbiztonsági refeľens

2.|.I0. e||źtja a tĺĺrvényben meghatározott katasztrőfavéďelemmel, honvédelemmel, polgáľi
védelemmel, tűzvédelemmel, lakosságvédelemmel kapcsolatos önkoľmányzati
feladatokat,

2.I]1. közreműkodik a polgármester kataszttófák elleni védekezésľe való felkészülési, a
védekezési, a helyľeállítás szakmai felađataiban, valamint a ľendvédelmi és
honvédelmi Íbladatok végrehajtásában,

2.I.I2. feladata a helyi szintű katasńrőfavédelmi feladatok szakszerű ellátásának
elősegítése,

2.I.13. a felkésziilési időszakbantervezési és szewezési, a védekezés idószakában döntés-
előkészítési és koordinációs, valamint a helyreállítás időszakában kőĺfelmérési és
ellenőrzési feladatokat ltlt e|,

2.I.I4. ellátja a polgármester' a jegyzó egyedi utasításában meghataĺozott feladatokat.

2.2. Jogi Iroda

Képviselő-testĺilet és bizottságai műkiidésével iisszefiiggő feladatok:
2'2.I. e||átja a képviselő-testületi és a bizottsági előteľjesztések előkészítői és tĺgyosztályi

jogi szignálást kĺivető jogi kontrollját;
2'2.2. e|Iátja a képviselő-testtileti jegyzőkönyvek utólagos jogi kontrollját;
2.f.3. külon felkéľésľe a kialakított szakmai koncepció alapulvételével e|Iátja a

Képviselő-testület rendelet-tervezeteinek jogszabá|y-szerkesztési elveknek
megfelelő formába öntését, megszcive g ezését és elkészítését;

2.2.4 . speciális feladatkörcikben képviselő -testületi előterj eszté seket készít;
2.2.5. a képviselő-testületi előterjesztésekkel összefüggő kéľdésekben jogi álláspontot

a|akit ki szóban vagy jogi szakvéleméný készít email iltjan.

Hivatalkoordinációs és előkészítő töľvényességi feladatok:
2.2.6. e|Iźltja a jegyzo á|ta| kiszignáIt egyedi ügyek jegyzői utasításoknak megfelelő

kooľdinálásiít, jogszenĺségének vizsgáIatát, az eljáĺő szakmai szervezeti egységgel
kapcsolatot tart;

2.2.7. eI|átja az onkormźnyzat és a Polgármesteľi Hivata| szerzodéses jogviszonyaira
vonatkozó jogi kontľollt, ide nem éľtve - a jegyzó eltérő írásbeli utasítása
hiźnyźhan - a megbízásos jogviszonybart dolgozó jogászok (tigyvédek) szerződés
szerinti feladat-ellátási kötelezettségének köľébe tartoző ügyeket (pl.:

szerződések);
2.2.8. e||átja a jegyzoi törvényességi véleményezés megvalósulásához szĹĺkséges

Hivatalon belüli jogi kooľdinációs tevékenységet;
2.2.9. a Hivatal szewezeti egységeinek - az előterjesztések előkészítését is beleérťve - a

jogszabályok helyes a|ka|mazásában segítséget nýjt; együttműkĺjdik a Hivatal
szervezetl' egységeivel a külső és belső ellenőrzések során feltárt hianyosságok
kiküszöbölésében;

2.2.10. e|Iátja a közérdekiĺ adatkérések minősítésével kapcsolatos feladatokat, valamint a
közéľdekű adatkérés teljesítését a Hivatal szervęzeti egységeinek bevonásával;

z.z.Il.jegyző felkéľése a|apján ńszt vesz aZ onkormányzat Kozalapítványainak,
AIapíBĺ źlĺyainak ül é s ein.

Egyéb feladatok:
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2.2.12. a szeÍződéskötés elnevezésű eljárás szeľint ellát1a a jogi felülvizsgálati feladatokat
aZ onkormányzatl Po\gármesteri Hivatal szerződései tekintetében;biĺosítja a
nemzetiségi ĺjnkormányzatok törvényes működését, írásbeli előteľjesztéseinek
elĺĺzetes j ogi kontrol|1át, részt vesz az ülésen' azon je|zi ameĺuryiben törvénysértést
ész|e|, áttekinti a nemzetiségi önkoľmányzatok szerzódéseit, jegyzőkonyveit;

f .f .I3. a nemzetiségi cinkormányzato|<kal fenntartási és haszná|ati szerződések
el őkészítés e, gondozása, annak mel lékleteivel e gvütt,

2.2.14.a nemzetiségi önkormányzatokal kötendő együttmúködési megállapodások
előkészítése, gondozása,

2.2.15. belső normaalkotás rendje elnevezésű eljarás szeľint áttekinti a belső normák
tewezetét, e||źúja a belső normák nyilvántartásával, feltciltésével, utasítások,
intézkedések rendszeres felülvizsg á|atáv a| kapcsolatos feladatokat;

2.2.|6. ellátja a Polgármestęri Hivatal Szeľvezeti és Mrĺködési Szabályzat módosításával,
naprakészentartásávalkapcsolatosfeladatokat;

2.f .I7 . helyi jogalkotás elnevezésú eljaľás szeľint ellátja a kodiťrkációval kapcsolatos
feladatokat, ľendelet-tervezeteket larta|maző előterj esztések esetén az
előterjesztések készítése elnevezéstĺ eljárás szerint e|Iátja a képviselő-testületi és
bizottsági előterjesztések j ogi szempontú véleménye zésév e| kapcsolatos
feladatokat;

2.2.18. az önkormźnyzatkozbeszerzéseit bonyo|ítő gazdasági tarsasággal kapcsolatot taľt
fenn. Feladata a kozbeszerzési közreműködőkkel kapcsolatos koordináló
feladatok e||túása, intézkedési j ogosultság a kozbeszeľzési és beszeľzési ügyekben
a Hivatal szervezeti egységei felé (adatkéľés, tájékoztatáskérés stb.), valamint
ellatja aYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság döntése a|apjtn a Hivatal által
bonyolított kozbeszerzésekkel kapcsolatos feladatokat;

2.2.19. aszervezeti egységet érintő kozbeszerzésben k<jzremrĺködik és adatotszolgá|tat;
2.2.20. e||tńja a hivatalilonkormányzati szeľződések évenkénti felülvizsgá|atának

osszhivatali koordinálását:
2.2.2I. nyilvántaľtja az önkoľmányzatilhívatalí szęrzodést biĺosító

mellékkĺjtelezettségeket, negyedévente javaslatot készit a mellékkötelezettségek
érvényesítésére vonatk oző an1'

2.2.22. e|Iátj a az a|j egy zo egyeđi utasításában me ghatár ozott felađatokat

2.3. Személyiłgyí lroda

Fő tevékenysége a jegyzó és a polgáľmester munkźlltatői jogköréből adódó feladatok
ellátása. Tevékenységi köre: munkaerő biztosítása, munkaeró-gazđźůkodás,
munkakörtervezés, munkakör-értékelés, az embł.ĺí erőforrás és a szakismeret fejlesztése,
teljesítményértékelés, minősítés, öszttjnzési ľendszer működtetése, javadalmazás, szociá|is
és jóléti feladatok e||átása, munkaügyi kapcsolatok.

2.3.I.e|IáÍjaazźll|áspźiyázato|d<a|kapcsolatosfeladatokat;
2.3.2. előkészíti a kinevezéseket, munkaszerződéseket, továbbá ezek módosításait,

átsorolásokat, megáIlapítja az illetményeket, pótlékokat' haladéktalanul
továbbítja a munkatigyi iratokat a Magyar Allamkincstár (MAK)
Illetményszámfejtési egységének, és a munkavégzés feltételeinek biztosítása
érdekében megteszi a szükséges tájékoztatást az éľintett belső szervezeti
egységek felé;

2.3.3 ' összeállítja és kezeli a szeméIyi anyagokat;
7



f .J.+.

2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.

naprakészen vezeti a kozszo|gá|ati alapnyilvántartást, központi
ađatszo| gá|tatást vé g e z a ko zszol gtiati nyi lvántart ás adatai b ó l ;

munkáltatói igazolásokat állít ki;
e||tńja a fegyelmi ügyek megindításával kapcsolatos feladatokat;
munkaügyi tárgý peres ügyekben kapcsolatot hrt a jogi képviselővel, szükség
s zeľint adatot szoIgáItat, iratb etek inté st b izto s ít, az ugy et ĺy ilv ántĄ a;

2.3.8. ellenőľzi a munkaidő nyilvántartásokat, szabadságok kiadását, nyilvántaľtja a
hívatalvezetők, tisztségviselők, ügyosztály- és irodavezetőkszabadságát;

2.3.9. e|Iźtja a célfeladat kiírásával és a rendkívtili munkavégzés elrendelésével
kapcsolatos feladatokat, a céljutalom, valamint a túlmunka díjazásának
kifizetéséről intézkedik;

2.3.10.e|Iźtja a betegállománnyal, valamint a táppénz számfejtésével kapcsolatos
feladatokat, továbbítja a távolmaradási jelentéseket a MÁK
Illetményszámfejtési egységének, illetmény túlfizetés esetén ťĺzetési
felszólítást ad ki;

2.3.11.e||átja az aďőĺyi|atkozatokkal, valamint az éves adóbevallással kapcsolatos
feladatokat, téi1ékoztatja a munkatátsakat, nyl|atkozatokat kér be és továbbíť1a a
MÁK llletményszámfejtési egységének;

2.3 . 12. e||túj a a társadalombizto sításhoz kapcsoló feladatokat ;

2.3.I2.|. e||átja a GYES és GYED állománnyal kapcsolatos feladatok, tájékoztatjaa
munkatársat az igényelhető ellátásokľól, kiadja a ťĺzetés nélktili
szabađságot, annak megszűnését követően állományba he|yez' jelent a
vĺÁrc ľele;

2.3.12.f. a munkatĺáľs kérésére a nyugdíjhoz sziikséges szo|gá|ati, illetve
j o go sultsági időt megkéri, sztiksége s munkált atői igazo|ásokat kiállítj a;

2.3.12.3. nyilvantaľtja a Nyugdíjbiztosító jogosultsági idő beszámításárőI sző|ő
határozatďft1'

2.3.I3. műkĺjdteti a cafetéria rendszeľt aKozszoIgá|ati Szabá|yzatban foglaltak szerint;
2.3.|3.I. javaslatot tesz juttatások körének meghatározásźra, tźĄékoztatja a

munkataľsakat, biztosítj a a cafetéria-nyilatkozatok |eađását, a haszná|t
szoftver adatokkal felttilti, jogosulatlan igénybevétel esetén fizetési
felszólítást ad ki;

2.3.13.2. feladást készít a cafetériajuttatások kifizetéséhez a Pérzťlgyi Ügyosĺály
részére1'

2.3 .I3 .3' e||tĺja az ezze| kapcsolatos adatszolgáltatási feladatokat;
2.3 . 1, 4 . e|Iátj a az e gy éb j uttatás o kkal kapc so l ato s fel adato kat ;

2.3.15. eI|átja a munkába járás koltségtérítésével kapcsolatos feladatokat;
2.3.16' e||túja a tanulmĺĺnyi szerz(5dés megkötésével kapcsolatos előkészítő

feladatokat, ĺyiIvźntartja az igénybevett munkaidő kedvezményeket,
intézke dik az átv á||a|t tandíj ki fizeté s érő l ;

2.3.17.e||átja a ťlzetés előleg felvételével kapcsolatos engedélyezési és ellenőľzési
feladatokat;

2.3.I8. e||átja az áI|ami kezességvállalással kapcsolatos nyilvántartási és tájékoztatási
feladatokat;

2.3.I8.I. el|átja és koordinálja a vagyonny1Iatkozat-téteIi kötelezettséggel
kapcsolatos feladatokat, felszólít vagyonnyilatkozat tételre,
vagyonnyilatkozatokatőriz,nyí|vántartéskezel;

2'3.18.2. e||átja a minősítéssel kapcsolatos feladatokat, a minősítés határidőben
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tĺjľténő elkészítés ét biztosítja;
2.3 .|9 . műkcjdteti a telj esítményénékelési rendszert;
f.3.20.részt vesz a szeÍvęZeti célok kitűZésében' nyomon követi a kiemelt célok

leképezésé Í' a v ezetői beszámo ló k alapj án;'

f.3.2I. koordinálja a teljesítményéľtékeléssel kapcsolatos vezetői feladatokat,
előkészíti a nyomtatványokat, a negyedéves előrehaladási jelentéseket,
valamint a teljesítményértékeléseket hatáľidőben bekéri, az értékelések
eredményét osszegzi;

2.3.22.elIáqa a jutalmazással kapcsolatos feladatok e|látása, jutalmazási elvek
előkészítése, munkáltatói dtjntés támogatása a szĺikséges kimutatások
elkészítésével' jogosultságból kizart foglalkoztatottak szűrése, kifizetésľől
történő intézkedés;

2.3.23.eIlátja a kitĹintetések adományozástwal és címadományozással kapcsolatos
munkajogi feladatokat, kimutatásokat készít, javaslatokat bekér, az źúadási
ľendezvény szerv ezőjével kapcsolatot taľt és egyĹittmfüödik;

2.3.24.e||źtja a jubileumi és hűségjutalommal kapcsolatos feladatokat, előkésziti a
munkáltatói intézkedéseket, egyezteti a munkáltatői átađást;

2.3.25.Iétszámny1lvántaľtást vezet, kimutatásokat készít, külső vagy belső
me gkeľe s é sre adatot szo|gźitat a s zemélyti gyi nyí lvánt aÍtás ađataib őI1.

2.3.26. eIIátja a prémiumévek programban részľvevők jogviszonyával, juttatásaival
kapc solato s feladatokat;

2.3.27. e||átja a ktizfoglalkoztatottak jogviszonyával kapcsolatos teljes könĺ
ügyintézést;

2.3 .28. e||átj a a továbbképzés sel kapcsolato s feladatokat;
2.3.29. e|Iźtja a jogviszony megszűnésével/megszüntetésével kapcsolatos feladatokat;
2.3.30. ellátja a szociális és jóléti felađatokat;
2.3.3I. el|átja a nyugdíjas köztisztviselők támogatźsáva|, segélyezésével,

kapcsolattaľt ásáv aI kapcsolatos feladatokat;
2.3'32. e||átja a kegyeleti támogatással kapcsolatos feladatokat,
2.3.33. ađatszo|gćitatást teljesít ajźndékozáshoz, ĺinnepi rendezvények

lebonyolításához;
2.3 .3 4. munkavédelemmel kapc solato s feladatok ellátás ában kĺizremfü ödik;
2.3.35.e||átja a munkavédelmi feladatokkal jogszenĺ ęllátásának biztosítását és

koordinálását a munkavédelmi feladatokat ellátó ktiztiszťviselővel együttesen,
munka- és útibalesetek nyilvántartásáÍ, baleseti ellátást nem igénylő események
nyilvántaľtását, baleseti jegyzőkonyvek kiźi|ítźÄźIt, ellenőrzését és továbbítását
a MAK llletményszámfejtési egységének;

2.3.36.résztveszabiztonsźąos munkavégzés és munkafeltételek ellenőrzésében;
2.3.37 . e||źtja az eséIyegyenlőség binosításával kapcsolatos feladatokat.

Polgármesteľ munká|tatőijogkiirének gyakoľlásábóI adódó feladatok ellátása
2.3.38. a foglalkoztatási jogviszonyban áLIő alpolgĺírmesteľek jogviszonyával

kapcsolatos okiratok előkészítése, illetmény megállapítással, kciltségtérítéssel,
cafetériźna| kapcsolatos feladatok, valamint egyéb személyĺigyi feladatok
ellátása,

2.3.39.az önkormányzati intézméĺyvezetók kozalkaImazotti jogviszonyával
kapcsolatos feladatok e||źńása, páIyazatok kiírása, kinevezés és annak
módosítása, illetmény megá||apitás, átsorolás' kozszolgá|ati jogviszony
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megszüntetése, valamint egyéb személyügyi feladat hivatali koordinálása. Äz
önkormányzati intézmények gazdasági vezetőjének megbízásáva|,
kinevezésével, illetve a megbizćts visszavoĺásával és a felmentésével
kapcsolatos feladatok ellátása.

Egyéb általános feladatok
f,3.40.a Polgármesteľi Hivatal személyügyi előirtnyzatainak tervezése, havonta

likviditási ütemterv készítése, féléves és év végi beszámoló elkészítéséhez
ttĺjékoztatásésadatszolgá|tatatásazIrodatevékenységiköréből,, 2.3.4I,az iroda tevékenységi köréhez kapcsolóđó teljesítés igazolások elvégzése és

uta|váĺyozási jogkörellátásaavonatkozóhelyiszabá|yozásszerint,
2.3.42. a munkáltatói jogkor gyakorlásával kapcsolatos munkaiigyi tárgý (egyzői,

jegyzői-polgármesteri közös) utasítások, szabá|yzatok, ľendeletek, illetve ezek
mellékleteinek előkészítése.

2.3.43,munkáltatói döntés előkészítés, fe|jegyzések készítése, szükség esetén jogi
szakvélemény bekéľése, munkatársak jogviszonyát éľintő munkáltatói
tźi1ékońatők kiadása,

2.3.44.beszerzési eljárás lefolytatása a
ügyben,

2.3.45.személyiigyi, illetve munkajogi
előterj esztések előkészítése,

2.3.46.közreműködés és adatszolgáltatás a szervezeti egységet éľintő közbeszerzési
eljárásban,

2.3.47.Tudásbázison a Személytigyi kĺizlony mappa katbaĺfiartźlsa, nyomtatványok
fľi s s íté s e, informáci ók, táj éko ztatók e lhelyezé s e,

2.3.48, álláskeresőktájékonatása, benyújtott önéletrajzok nyilvántartása.
2.3.49, szakmai gyakoľlat lebonyolítása tekintetében felsőoktatási intézménnyel

megállapodás előkészítése, kapcsolattartás a felsőoktatási intézménnyel és a
jelentkezőkkel.

2'3 . 5 0 . az fu o da tevékenysé gét éľintő fo lyamatok kialakítása.
2.3.51.szervezetet éľintően: átszervezés előkészítésében, munkak<jľĺjk kialakításában,

munkaköri kĺivetelmények meghatar ozásában va|ő részvétel, munkakör térkép
elkészítése' szervezeti felépítés váItozása esetén, az ezze| szfüségessé váIő
intézkecĺé s ekb en eij aľó szerv ezeti e gy sé gek tĘ éko ńatása.

2.3.52. biztosítja a szabnai feladatkorébe tartoző tevékenységéből eľedő
követelésállomány kezelését: a kĺivetelések nyilvántartásźń, a behajtásra történő
intézkedések megtételét, éwégi minősítését (behajthatatlan, vitatott, stb.), a
számviteli nyilvĺántaľtás cé|jábő| a Pénzigyi Ügyosztály részére ttjrténő
bizony|at átadást, ađatszo|gźl ltatást.

Kłizfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok
2.3.6I. éves szinten akozfog|a|koztatás irányelveiľe, keretszámaitatewezetetkészít,

előzetesen konzultálva a Munkaügyi Központtal,
2.3.62. az e|fogadoff éves kertileti közfoglalkońatási irányelvnek és a Munkaügyi

Központ által elfo gad ott pźiy ázati támogatásoknak megfelelő módon szew ezi a
keľül eti kö zfo gl alk o ztatźst,

2.3.63. elkészíti a kenileti rĺjviđ és hosszabb távú k<jzfoglalkoztatźlsi pźiyázatokat,
azok v é gr ehajtás át nyomon követi, el ő ké szíti a ható sági szer zo déseket,
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2.3.64. ügyfélszolgá|aÍot műkĺjdtet, fogadja a Munkaügyi Kozpont áIta| kerületi
közfoglalkoztatásra közvetített álláskeresőket, a megfelelő foglalkoztatási
helyľe iĺányítja,

2.3.65. e|jár a munkavá||a|źsra jelentkezo álláskeresők munka-egészségtigyi
alkalmas s á gi v izs gá|atának l eb o nyo l ítás a érd ekéb en,

2.3.66, a közvetített személyekĺől havi ađatszo|gáltatást bifosít a Munkaügyi
Központ részére,

2.3.67. segítséget nffit a foglalkoztatóknak, p|. pályázatok benyújttstůloz, pá|yázati
támogatások igényléséhez, ťlgye|emmel kíséri ahatározott idejrĺ munkaviszony
megszűnésének idejét,

2.3.68. a Munkaügyi Központ eljáľás rendjének megfelelő módon előkészíti a havi
e l s zámo l áso kat a kerül eti fo gl alko ztatók adat szo l gá|tatásai a|apj án,

2.3 .69 . elkészíti a foglalkoztatással kapcsolatos kötelező j elentéseket,
2.3.70. elkészíti a pá|yázatok benyújtásához sziikséges dokumentáciőt, el\átja a

p á|y taati támo gatások i gényléséhez szükséges elszámo lások előkészítését.

2.4. Beĺső Ellátósi lroda

Üzemeltetési feladatok:
2.4.I.vęzetékes telefonhálózat és végponti elemek iizemeltetése, új igények

ügyintézése, mellékek igény szerint áthe|y ezése,
2.4.2. v ezetékes telefo nhá|őzat alközpontj ainak üzemeltetése,
2.4.3.mob1l telefonok rendszeľben tartása, szo|gá|tatővaI kapcsolattaľtás

(l-beszerzés),
2. 4.4. ktheltelevízió háIőzat üzemeltetése,
2.4.5.irodagépek tizemeltetése (iratmegsemmisítő),
2.4.6.sokszorosító berendezések üzemeltetése, a szeruődéses kaľbantartó céggel való

kapcsolattartás,
2.4.7.a hivatali gépkocsik üzemeltetésével, külső-belső tisztíttatásźlva|lesńétikai

karbantartásáva|l, futó- és tewezetĹjavíttatásával, egyéb szeľviz-munkákkal
kapcso lato s feladatok intézése,

2.4.8.egyedi kérések (pl. polc, zźtrcserc) kivitelezése, szerelése,
2.4.9.a fenti üzemeltetési tevékenységekhez szĹikséges anyagmegvásárlása,
2.4.l0. általános irodaszer megrendelések összeállítása, teljes bonyolítás,
2.4. 1 I' bé|y e gző, névj egykártya elkészíttetése,
2.4.I2. oklevéltaľtók beszerzése,
2.4.I3 . általános nyomtatvĺĺnyok, megrendelés, telj es bonyolítás,
2.4.I4. speciális nyomtatványok beszerzése' kcinyvkötészet megľendelése,
2.4.15. nagy értékű és kis értékú tźrgyi eszközök beszeruése (bútor, műszaki cikk,

arryag és segédanyag, szerszám, stb.),
2.4.|6. napilapok, folyóiratok megrendelése, nyilvántartása,kiadóktal folyamatos

kapcsolattart ás, sztrrťrźú< ügyintézése,
2. 4 . 1' 7 . hivatal i r epr ezentáciő b eszer zés e, ki o sztás a, ny i|v ántartása,
2.4.|8.ME-35 Eredményességet mérő mutatószámok kezelése az izęmeLtetésí

csopoľt tevékenységétérintőadatgyűjtésiésadatszolgáltatásifcladatok,
2.4.I9.ME-26 Gondnoksági feladatok ellátása elnevezésű e|járás szerinti iíru-

szo|gá|tatás i i gények nyi lvantaľt ásáv a| kap c so l ato s fel adatok'
2.4.20. készlet-nyi|vźntartási, valamint a bevételezett készletek kezelésével
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kapcsolatos feladatok,
2.4,2I. vezetékes telefonhálózat hivőszám, végpontok nyilváĺúartása, faxvonalak

nyilvántartása,
2.4 .22. mobil eloťĺzetések nyilvántaľtása,
2.4.23.vezetékes telefonok költségeinek (magan és hivatalos) nyilvantartása, a

számlák online követése,
2.4.24. a PIN-kódos telefonálás bevezetésével külső szerződő féllel való

kapcsolattartás,
2.4.25. a telefonos PIN-kódok kezelése,
2.4,26. a megiévő mobil telefonok költségeinek figyelése, ny1|vántartása, a

telefonokkal kapcsolatos ügyintézés,
2.4.27.gépkocsik adminisztľációja, futás kilométer, uzemanyag fogyasńás,

költségek nyilvántart ása, szźtm|źtk ellenőľzése,
f.4.f8. a Hivatal beľendezési és felszerelési tárgyak, épülettartozékok nyilvántartása

aPénzť;gyi Ügyosĺállyal közöseĺ,Ieltározás előkészítése, lebonyo|ítźĺsa, az
adatok feldolgozása, a Pénziigyi ÜgyosztáIlya| közösen,

2.4.29, selejtezés előkészítése, lebonyolítása, az adatok feldo|gozása, a Pénzĺjgyi
Ügyosaállyal közösen,

2.4.30. raktátkezelés, raktámyilviíntaľtás, vonalkódos bevezetése,
2.4.31. a Hivatal kozponti éptiletének, és telephelyeinek takarítása * szerzodött

paľtnerrel,
f . 4 .32. ľovar- és feľe gmentesítés megrendelése' me gsze tv ezése,
2' 4 .33 . r endezv ények, bizottsági- és testÍileti ülések feltételeinek bizto sítása,
2.4,34. egyéb ünnepek megiinneplésének előkészítése, lebonyolítása taľs

szervezetekkel együttműködve,
2.4.35. a rendezvényekkel kapcsolatos beszerzések (viľág, koszoľú, éte], ita|,

kellékek, stb. megvétele),
2,4.3 6. oklevelek előkészítése,
2.4.37. helyiség źirendezés, berendezés'e|okészítés, hangosításbiztosítása,
2.4'38' munkahelyi meleg étkeztętés és büfé feltételeinek biztosítása' kapcsolattaĺtás

a szerzodő céggel,
2'4.39. a napi ütemezett és az ad hoc személy- és teherszállítások elvégzése,

e|v é geztetés e, (britorm ozgatásí é s kö ltö zteté s i fel adatok),
2.4.40. hivatali gépkocsi-haszná|at engeđélyeztetése magáncé|,űhaszná|atra,
2.4,41. Üzemeltetési csoport feladatkörébe taĺtoző szźmlák kezelésével kapcsolatos

feladatok (éľkeztetés, telj esítés igazoIás előkészíté se),
2.4.42. számlareklamáciőval és a pénzügyi teljesítésekkel kapcsolatban felmeľült

problémfü megoldása,
2.4.43 . ellátmany-kezelési feladatok
2, 4 . 4 4 . szeméIy szál l ítás i fe ladatok bizto s ítás a ( gépko c siv ezető),
2.4.45. portaszolgźiat felügyelete, fegyveres órzési feladatok ellátásanak

megrendelése,
2. 4 .4 6 . infoľmáció s táblfü (névtáblak) fĺissítése,
2.4.47 . lift ĺizemeltetése, karbantartása,
2.4.48. a Hivatal źl|ta|használt éptiletekben lévő helyiségek - előzętes fęlmérés

a|apján_ javítási munkáira vonatkozó éves karbantartási terv elkészítése,
f.4.49.javításí munkfü épületen belül; ide értve a külső irodáinkat is, kis

karb antartás, a l ehets é ge s kül s ő kci zremfü ö do me gbízálsa, kivitele ńetés,
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2.4.50. klíma rendszeľek üzemeltetése, szakcéggel való kapcsolattartás,
2. 4 . 5 I . v íz-, cs atornarendszerek üzemeltetése, kaľbant artása, felúj ítása,
2.4.5f. elektľomos hźiőzat üzęmeltetése. karbantartása, a szerzódéses karbantartó

céggel kapcsolattaľtás,
2.4.53 . lámpatestek bérlése,
2.4.54. az épi\etek köľüli járda, paľkoló takaritása, télen csúszásmentesítés, hó

eltakarítás,
2. 4. 5 5 . koz.jzemi és egyéb szám|źů< folyamato s ellenorzése,
2 . 4 . 5 6 . kivitel ezé shez p énzigyi fedezet bizto síttatása,
2.4.57. a munka vtllla|kozásba adásakor a kivitelezo a|ka|masságivizsgá|ata,
2.4.58.a munkák pénzugyi fedezetének vizsgá|ata, az esetlegesen szĹikséges

elj árások lefo lytatása (pl. bizottsági előteľj esztés),
2.4.59 . Vagyon és éptiletbi ztosítás,
2.4.60. nagy éľtékű és kis értékľtárgyi eszközök beszerzése,
2.4.6I. kulturális feladatok ellátása és rendezvények lebonyolítása, valamint kerületi

kitüntetések átadása tekintetében szfüség esetén a Jőzsefvźtos K<jzösségeiért
Nonprofi t Zrt,-v e| tĺjrténő együttműködés,

2.4.62. hivatali feladatellátást szolgáló vagyon (ideértve a gépjármuveket is)
biztosításával, kárrende zésév e| kapcsolatos ügyek el|źńása,

2.4.63.kiküldetés költségeivel, illetve saját gépkocsi hivatali célú hasznáLatával
kapcsolatos feladatok ellátása,

2.4.64. a szewezeti egységet érintő kozbeszeruésben közľemtĺk<jdik és adatot
szo|gźlltat és a mrĺszaki tartalom elkészítése,

2.4.65. a Hivatal terembeosztásának a Microsoft outlook alka|mazásépal torténő
vezetése,

2.4.66. a képviselő.testĺileti és bizottsági ülések, valamint egyéb renđezvények esętén
gondoskodik arľól, hogy az ülés/rendezvény helyszínéül szolgáló terem ajtaja
a renďezvény idejére nyitva legyen, valamint kĺjteles az i|éslrenďezvény
végén a terem bezźtrźlrásőI.

Közteriilet-feliigyelettel kapcsolatos feladatok vonatkozásában:
2.4.67. ellźńja a ktĺzterület-felügyelet felađate||źtását szo|gáIő gépjármúvekkel

kapcsolatos iizemeltetési és karbantartźlsi feladatokat (naponta ellenőrzi, hogy
- ^ÄniÁ^ii,,ol, ^onfo|a1ta1._a o f^'-ol^-ĺr.ąn tiiĺtÁn{ ĺÄczlĺÁ+al €o|+Á+o|aino|.4 óvł{ąrrrru v v\ rrrvĎrvlvlllvl\ v u lvrĎ4rvlllu.Jr lvrlvLvrvlrrv\'

indítónaplóban indítja és adja ki a szo|gźl|atba vezényelt járműveket, kezeli a
menetleveleket),

2.4.68. a keľékbilincsek és járművek katbariartása,
2.4.69.kozterület-felügyelők egyenĺuhájának és egyéb kiegészítő felszeľeléseinek

beszeľzése. nyilvántaľtása' taľolása. kiosztása.

Informatikai feladatok:

A Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerével kapcsolatban:
2 . 4 .7 0 . az informatLkaí hál'ő zat üzemelteté s e, fej le szté s e

2.4,70.I. iizemeltetni a LAN-WAN há|őzatot
2'4.70.2. segítség nyujtás a htiőzat źItalakításőnak, továbbfejlesztésének

teľvezésében a fe|hasznáIői igények előzetes felmérésévęl és
rendszerczésével,avárhatőteľhelésmeghatározásával
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2.4.70.3. a külső száI]rítő á,|ta| készített rendszerdokumentációt kezelése, a
változások folyamatosan nyomon követése, a htiőzaton történő
módosítások dokumentálása

2.4.70,4. folyamatos há|őzat feltigyelet, a rendelkezésre źiIő eszkĺjzök (há|őzat
felügyeleti szoftver) segítségével nyomon kcĺvetni a há|őzati
eseményekct

2.4.7|. hardver beiizemelés és bovítés
2.4.7I.I. aháIőzati eszközök, számítőgépek és perifériák üzembę á||itźsa
2.4.7I.2. a há|őzati kiszolgálók telepítésének figyelemmel kísérése és

információ gytĺj tés a későbbi problémamentes üzemeltetés éľdekében
2.4.] 1 .3 . kliens gépek telepítése, csatlakoztat ása a háLőzathoz
2.4.7I.4. peľiféľiák, nyomtatók, szkennerek, multimédia eszközök, esetleges

mágnesszalagos adattárolók iizemeltetése
2. 4 .7 2. rend szer aďminisztr áci ó é s inte gľáci ó

2.4.72.1. javaslat tétel ana, hogy milyen komponensekkel (ideértve a szervereket,
klienseket és periféľiakat) lehet a felhasználók igényeit legjobban
kielégíteni;

2.4'72'2. konÍiguľálja a há|őzat szervereit, illetve segítséget nýjt a külső
szállítóknak ezen szo|gá'|tatás telj esítésében, kidolgo zza a kliensekľe
vonatkozó telepítési iľányelveket

2.4.72.3. annak meghattrozása, hogy mely alkalmazásokat kell lokálisan, illetve
központilag telepíteni megvizsgálva mindkét lehetőség előnyeit és
hźtrányait

2.4.7 2.4. fe|hasznáIői j ogo sultsági koncepció kidolgozása
2.4.72.5. a szerverek admíniszttálása, konfiguráIźsa

f.4.73. operációs ľendszerek és felhasználói szoftverek kezelése
2.4.73.I. telepíti a fe|használó gépén az áItalahasznáIt,az illetékes személy(ek)

á|tal j őv áhagyott op eľáci ó s ren d szereket é s fe lhas ználó i szo ft vereket
2.4.73.2. kialakítja és a felhaszná|ői igények szerint bővíti az tĄ felhasználók

teljes induló kliens-komyezetét, beleértve a jogosultságok kiosztźsát a
sziikséges rendszerek haszná|atćúloz, a fe|véte|t az elęktľonikus
levelezőľendszerbe, a tártęrtilet kiosztását és a megfelelő
ktĺ nfi ársz erkezetek |ét eho zását

2.4.73.3. foiyamatosan figyelemmei kíséri a Megrenđeiőnéi hasznáIt operációs
ľendszerek és standaľd szoftverek új veľzióinak megjelenését,
elemzéseket készít az uj veĺziók bevezetésének lehetőségéről illetve
szĹikségess égéro|

2.4.73.4. szfüség esetén pľóbatelepítéseket végez, felderíti arégi és aziĄ veľziók
kcjzött esetleg előforduló kompatibilitási pľoblémĺákat, ktilönös
tekintette l a kiilönb clz ő v et ziők e gyi dej rĺ haszĺá|atának buktató ira

2.4.73.5. egy-egy uj verziő frissítéséľől hozott döntés esetében meglervezi az
źńá||źs fo r gatókö nyv ét

2.4.73.6. amár meglévő termékek új veľzióihoz hasonlóarl elvégzi az eđdigmég
nem haszntllt új szoftvereszközök bevezetés előtti tesztelését is,
tapasztalataivaltámogatvaabevezetésrőlhozottdöntést

2.4.73.7. a nem jogliszta szoťfverhasznáIatot rendszeresen je|zi és töľekszik a
j o gti s ztas á g bino sitásár a

2.4.73.8. rendszeresen biztonsási másolatot készít a felhasználók szęrveľeken
1,4



tźtto|t ađatairól, igény esetén visszaállít egyes fájlokat e másolatból
2.4.73.9. megtervezi a mentési stratégiát és minden kiszolgáló esetében

meghatározza a mentések gyakoriságát és koľét
2,4.73.10, speciális funkcionalitású (pl: banki átutalást végzĺĺ) munkaallomások

esetén gondoskodik kliens-oldali adatok mentéséľől is, amennyiben a
fe|haszná|ő ezt i gényli

f .4.74. adatbtzis adminisztráció
2.4,74.I. Amennyiben az adminisztľáciőhoz szfüséges információk

rendelkezésre állnak telepíti, üzemelteti és karbantartja ađatbázis-
szoftvereit

2.4.74.2. kĺjzreműködik az alkalmazások üzemeltetéséhez elengedhetetlen
adatbázis- fejlestési és felĹigyeleti eszközĺjk kiválasztásában,
telepítésében és admini sztráciőjábaĺ

2.4.74.3. a részletes rendszerterv a|apjźn igény esetén véleményezi az adatbázis
fizikai modelljét

2.4.74.4. a felhasználói kĺjvetelmények alapjáĺ meghatároző módon
közremúködik az adatbźzisokat érintő haľdveľ-konfiguľáció
(processzor-architektura, háttérttĺrak, hźiőzat' adatbińonsági eszkĺizök,
stb. ) kivála sztásában, ezekkel ö s szefü ggésben vélem ény ezi a b eruházási
teľvet

2'4.74.5. amennyiben a szfüséges információk ľendelkezésľe állnak
közremiĺktjdik az adatbázíst befolyásoló operációs rendszerek
paramétereinekmeghatźroztĺsźtbarl,konfigurá|ástlbanésbeállításában

2.4.74'6. kcjzľemfütjdik az Infoľmatikai SzabáIyzatk'lalakításában, és részt vesz a
vonatkozó biztons ági elő írások b etartás áb an, é s betart atásáb art

2.4.7 5. felhasználói támogatás
2.4.75.I. az informatikai rendszeľ használóinak történő segítség nyújtás a

felmerülő napi problémák megol đásźxal
2'4.7 6. fe|hasznźiői helpdesk

2.4.76.I. a hardver hibák azonosítása, a hibás gép továbbitása a garanciźú nýjtó
alvźilalkozó felé

2.4,76.2. minden meghibásodott eszkĺjz - (pi.: monitor, nyomtató), amelynek
javítźsa számítőgep szervizes ismeretekkel nem megoldható _
továbbítása a szakszerviz felé

2.4.76.3. a helyszínen megoldható rendellenes hardver műk<jdések kezelése (pl.:

patroncsere)
2.4.76.4. a szoftveľhibźi< azonosítása (pl.: kézi ađatbiízis indexelés, registry

áIIítás), és j elzése a szźilítő fe|é
2.4.76.5. a helyszínen megoldható szoftver hibak kezelése (pl.: paraméterezés,

újľatelepítés)
2.4.76.6. tĺjľekszik a felhasználók tźlmogatásáĺa problémáik megoldásával

kapcsolatban
2.4.77. a Polgáľmesteri Hivatal informatikai ľendszerével kapcsolatban

üzemeltetés, a rendszer fej lesztése
2.4.7 8. telefonkĺinyvek (online is) aktual izźiása, karbantaľtása
2.4.79.infoľmatikai targYű testületi, bizottsági előterjesztések készítése, a

határ o zatok vé grehaj tás a
2.4 .80 . infoľmatikai proj ektek előkészítése, l ebonyolítása
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2.4.8I. informatikai stratésia készítése és karbantartása
2.4.82. a GISPAN ľendsžr bevezetése, izeme|tetése' kaľbantaľtása, a folyamatos

fejlesztési, igazítási feladatainak ellátása, egyes nyilvántaľtásainak frissítése,
2,4,83,eszkozbeszeľzések lebonyolítása, koordinálása (ált. kozbeszerzési eljárás

keľetében)
2.4.84. önkormányzati,hivatali feladatok informatikai, szttmítástechnikai támogatása
2,4.85. a számítástechnikai rendszer Ĺizemeltetésével összekapcsoltan diszpécser

szo|gtiat múködtetése
2.4.86. felhasználói igények a|apján đígitalizźiások, nagy méretű anyagok

nyomtatása
2.4.87 . a hivatali belső Intľanet fejlesztése, karbantartása
2.4 .88 . intemet eléľhető sé g és a|ka|mazás sal kapc solato s tevékenysé gek
2. 4 .89 . a háIőzat fej lesztésben' menedzselésben v aIő r észv éte|
2.4.90. fogyóeszközök, kellék beszerzések iigyintézése
2.4.9T. számítástechnikai eszközök karbaĺiartásával kapcsolatos ügyintézés
2.4.92. folyamatos segítségnyújtás a felhasználók részéte szoftveľ alkalmazások,

sztlĺnitáste chni kai pľoblémák ttľ gy áb an
2.4.93. meglévő és új, bevezetendő a|ka|mazások felhasználóinak oktatása

onkorm ány zat hon|apjáv al kapc s o l atb an
2.4.94. az &intett. szęrvezeti egységek kéľésére kcizérdekű adatok honlapon történő

kozzététe|ébeĺl való közľeműködés kültjnĺis tekintettel az információs
önrendelkezési jogról és az infoľmációszabađságról szóló 2011. évi CXII.
törvényben fo glalt kĺjzérdekű adatok vonatkozásában

2.4.95.bizottsági és képviselő-testületi ülésekľől készült jegyzókoĺyvek, bizottsági
és képviselő-testületi döntések wwwjozsefuaros.hu honlapon tĺjľténő
ko zzétételének te chni kai - infoľmatikai s e gíté se

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

2.4.97. a honlap tartalmi karbantaľtása a telefonkönyv szin|<ĺonízá,|ása
vonatkozásában

Térfigyelő, távfelügyeleti és kĺjzterület-felügyeleti ľendszergazdai fe|ađatok:
2.4 .9 8 . Térfi gyelő ľendszerrel kapcsolato s informatikai fel adat :

2.4.98.I.A rendszergazda végzi a térťĺgyelő rendszer mtĺszaki és

szźlrnitástechnikai berendezéseinek, egyéb eszk<jzeinek folyamatos
feltigye letét és hibaelh źlritását;

2.4.98'2.Fe|adata a ľendszer minden elemónek (kültéľi és központi eszközök,
szźtmítőgépek, monitoľok, vezér|ők, hźiőzati eszkozĺik' sziinetmentes
tápegység, klímaberendezések) beszerzésével, kaľbantaľtásával
kapcsolatos ügyiĺtézés, folyamatos kapcsolattaľtás a
szolgtitatő lb eszáIlítő cé gekke l ;

2.4.98.3.A ľendszer koaxiális és optikai vezetékes, valamint vezetéknélkiĺli
átviteli há|őzatźnak feliigyelete, kapcsolattartás atelepítő és kaĺbantaľtó
cégekkel;

2.4.98.4. A ľendszeľ fellrasználóirrak adrrrinisztrźrciőja, folyarrratos tánrogatás,
oktatás;

szükséges rendszerbeállítások

16

2.4.98.5.A térfievelő működtetéséhez



(időszinkľon, ľögzítés, kamera iizemmódok (pľeset pozíciók, pászttzás,
őrj ár at, PT Z, v ideofalak) szüksé g szerinti e gyedi b eállítások elvé gzése ;

2.4.9 8 .6 .Esetenként a r o gzitett események kezelése, mentése, aľchiválása;
2.4.98.7.Fejlesztés (mint például a jelenleg folyó bővítés, átalakítás) során aktív

részvéte| a pľojekt lebonyolításában, kapcsolattartás a szoIgáItatő és az
üzemeltető illetékes szervekkel;

2.4.98.8. Kapcsolattartás és tigyintézés külső szervezetekkel, tarsasháza|,ka| a

kültéľi eszkozök (kameľa, vęzeté|<há|őzat, antenna, stb.)

engedélyeztetésével, üzemeltetésével kapcsolatban.

2.4.99. Kozigazgatási kamerák és a képeket fogadó, feldolgozó egység feladatai
f.4.99.I.Ellátja aközigazgatási kameták, az aŁlhoz kapcsolódó átviteli rendszer,

a monitoľ szoba és a kapcsolódó technika múszaki és informatikai
felügyeletét é s kaľb ant artását, a hibaelharítást;

2,4.99 .2.Bővítés esetén intézkedik a beszerzésre, telepítésľe.

2.4.|00. Távfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok
f.4'I00.I. A riasztő távfelügyeleti rendszeľ minden műszaki elemének

(kĺizponti vevőberend ezés, r ádiős vevő, anteĺľta, szttmítő gép) folyamatos
felügyelete, karbantartása, hibaelh áritźs1'

2.4.100.2. A távfelügyeleti ügyfelek adatainak kezelése, adminisztráciőja'
adatok rogzítése a kĺizponti rendszerben;

2.4.I00.3.Ugyfél bekötés esetén kapcsolattartts a
felpro gram ozás a központi vevőközpontban;

2.4.100.4.A távfelügyeleti események listáinak napi

telepítőkkel, beállítás és

ellenőrzése (hiba, betörés,
teszdel).

2.4.I00.5.Ügyfelekkel való kapcsolattartás, kiértesítés hiba esetén,

adate gy eztetés, eseményl i sta készítés é s szol gáltatás ;

2,4.100.6.Az onkoľmányzati objektumok rendszeres riasztő karbantartásának
felügye l ete, kapc s o l att artás a karb antartő c é g gel ;

2.4.I 00.7 .A rendszer eszktjzeinek nyilvantaľt ása, |e|tźlt;

2.4.100.8.A kiépített |épcsőhźzi kamerarendszeľ műszaki felügyelete,
karbantartźtsa, hibaelhźlrítás. A kamera rendszerből történő mentés esetén

részvétel és segítségnyújtás a rendőrségnek.

2.4.|0|. Beléptető és egyéb rendszerekkel kapcsolatos feladatok
Ellátja a beléptető rendszeľ, a Parkolás-tizemeltetési Szolgálat jegykiadó
automatáira telepített segélyhívó ľendszeľ, a háľom téľęn felszerelt hangos
kameľfü és a Budapesti Kĺjzlekedési Kĺizpont forgalomirányító kameráinak
képét továbbító ľęndszer felügyeletét, karbantaľtását és a szükség szeľinti
hibaelhárítást.

2.5. Szervezési és Képviselői Iroďa

2.5.I. a Képviselő-testület és bízottságai ülésének előkészítése, megszervezése:

szervezeti egységek tájékoztatása az tilések időpontjáról, esedékes napirendek
összeállítása, meghívó elkészítése,postázźlsi és pótpostazási feladatok elvégzése,

2.5.2. az tilés lebonyolítása: forgatókönyv elkészítése, szfüséges adminisztľáció
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biztosítása,
2.5.3. az tilések anyagainakhangkazettájáből jegyzőkonyvi kivonatok, jegyzőkönyvek

készítése, érintettek felé történő továbbítása,
2.5.4. bizottsági és képviselő-testületi ülésekľol készült jegyzokönyvek, valamint

bizottsági és képviselő-testületi dontések mint adatok szo|gáItatása a
wwwj ozsefuaros'hu honlapon tĺjrténő kozzététe| céIjábőI,

2.5.5. sZMsZ alapjźn aZ előterjesztések, meghívó, jegyzőkönyv beköttetésre
előkészítése,

2.5.6. az elkészített jegyzőkönyv kontrollja, annak továbbítása a jogszabályban
meghattr ozoťr szew el<hez,

2.5.7. rendeletek kihirđetése, és továbbításaa jogszabtiybanmeghatározott szervekhez'
2.5.8. folyamatos közľeműködés a bizottsági iilések előkészítésében, hangfelvétel

készítésében, illetve kivonat és j egyzőko nyv készítésében,
2.5.9. a helyi rendeletek jog!árba történő felvezetése, amelynek hatályosítása testületi

ülések után szükség szeľint folyamatosan történik. A jogtáron keresztül a hatályos
helyi joganyag minden szęrvezeti egység számára egységes szęrkęzetbęn eléľhető
a T :\INormák\Rendeletek mappában,

2.5.I0. a lejárt képviselő-testületi határozatok begýjtése, amelyből havonta elkészíti a
p o 1 gáľme st eri táj éko ztatőt,

2.5'II. a képviselői kérdésekkel, valamint inteľpellációkkal kapcsolatos hivatali feladatok
e||źúása'

f.5.I2. szfüség szerint egyéb előteľjesĺések készítése, illetve levelęzés bonyolítása a
p o l gárme st er, a j e gy zł5' i l letve az a|j e gy zó áIta| źtadott anyagokb an,

2.5.|3.bizottság átruházott hatáskortĺ döntéseiről sző|ő előterjesztések készítése
felévenként,

2.5.I4. ügyfelek részére ręndeletek kiadása,
2.5'I 5 . hitelesített kivonatok kiadása,
2.5.16. a nemzetiségi önkoľmányzatok munkájĺának segítése, testiileti üléseinek

jegyzőkönyvezési feladatai, és az e|.lhez kapcsolódó adminisztratív feladatok
ellátása megbízási szerződéssel fo glalkoztatott munkavállalón keresztül,

2.5.I7.szakĺnai segítségnyťljtás a nemzetiségi önkormányzatok jegyzőkönyvezési és
egyéb fel'ađatlhoz,

2.5.18. a nemzetiségi önkormáĺyzatok testiileti iĺléseiről készült jegyzőkönyvek jegyzői
töľvényes sé gi kontrolira előkészítése, továbbítása a j egy ző r észér e,

2.5.I9. a nemzetiségi önkoľmtnyzatok testtileti üléseiről készült jegyzőkönyvek
továbbítása az illetékes Koľmányhivatal részére.

2'5.2O.a KerĹileti Érdekegyezteto Taĺács ülésekľe, vezetői értekezletekľe, tisztségviselői
megbeszélésekľe jegyzőkönywezető biztosítása, továbbá a rogzitetíhanganyagból
jegyzőkĺinyvek készítése,

2.5.21. rendezvények szeľvezése,
2. 5 .22. kĺizmeghall gatás szew ezése, lebonyolítása,
2.5.23. képviselok, ktilsős bizottsági tagok vagyonnyilatkozatźlval kapcsolatos

tevékenység.
2.5 .24 . képvi selők r észét e hivatalo s ktildemények po stazás a a zźrt fakkb a,

2'5.25. képviselők, külsős bizottsági tagok tiszteletdíjávalkapcsolatos teendők elltúása,
2.5.26. a képviselők testĹileti munkában, illetve abizotÍsági tagok bizottsźryi munkában

ttjrténő részvéĹelének folyamatos ĺigyelemmel kísérése,
2.5.27 . a szęrvezeti egységet érintő kozbeszerzésben közreműködik és adatot szo|gá|tat.
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2.5.28. bizottsági elnökök titkáľsági feladatainak ellátása,
2. 5 .29 . a bizottsćryi elnökĺjk tevékenys é gével kapc s olato s napi fel adatok ellátása,
2.5.30. abizottsági elnokök postájának kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása'
2.5.3I. abizottsági elnokök részére érkezett küldemények áttekintése, szignáIása, aláírźsra

történő előkészítése,
2.5 .3f . bizottsági elnokök fogadóóráival kapcsolatos feladatok ellátása,
2.5,33. a Képviselői lľoda ľecepciós feladatainak e||átása,
2.5.34.a képviselők, külső bizottsági tagok és a szewezęti egységek kĺlzötti

kommunikáció biztosítása,
2.5.35. Képviselő-testĹilet és bizottságainak iiléseivel kapcsolatos kézbesítői feladatok

ellátása,
2.5.36. képviselők, külső bizoÍÍsági tagok postájával kapcsolatos feladatok ellátása (igény

szeľint)
2.5.37. a képviselők fogadóórźtjával kapcsolatos feladatok ellátźsa (igény szerint),
2.5.38. a képviselőksztlmáratęchnikai és egyéb adminisztratív segítség nýjtása,
2.5.39. a hivatal szervęzeti egységei tészéte tĺjrténő fénymásolás (kozponti

fénymásolóban),

2.6. Ügyviteli lroda

2.6.I. A Magyar Posta Zrt. á|tal kézbesített, a Főpolgármesteľi Hivatalból és a
Kormányhivatalból érkezett un. ,,rcivid utas'' küldemények átvétele a postai
jegyzék és a kézbesítőokmány szerint,

2.6.2. az LIn. 
',rcivid 

utas'' kĺildemények kézbesítése a Főpolgáľmesteri Hivatalba és a
Kormanyhívata|ba,

2.6.3. abeérkezett küldemények érkeztetése, és átađása a szervezęti egység részéte az
iratkeze|ő rendszerből kinyomtatott érkeztető lista alapjźn,vagy szignáIási jegyzék
alapj áĺ iktatásra átadás,

2.6.4. a Hivatal szervezeti egységeitőI érkezett iľatok továbbítási módja szeľinti
csoporto sítása (po sta utján,,,rövid utas'', belső po sta),

2.6.5. a postán feladandó téľtivevényes és ajánlott levelek ragszárnmaI tĺjrténő e|Iźúása,

majd a ragsziímos és közönséges levelekľol az elektľonikus feladójegyzék
elkészítése,

2.6.6. a szervezeti egységek egymásnak kiildött iľatainak átvéte|e, érkeztetése, és átadása
az hatkezelő rendszerből kinyomtatott érkeztetési lista alapjan, vagy szignálási
jegyzék a|apjan iktatásra átadás,

2.6.7. az iktatásra źlvet| anyagok iktatása _ a beérkezés napján de legkésőbb az aú.
követő munkanap - az elektronikus íratkezęIo ľendszerben (iratokat e|őzményezí,
e||źĺja iktatószámmal és egyéb azonosító adatokkal, csatolja vagy szercIi az
iľatokat), előadói ívben történő továbbítása aszervezeti egységek felé,

2.6.8. az elektľonikus iratkęzelő ľendszer ađatbázisĺĺnak folyamatos nyilvántartása és

aktaalizáIása,
2'6.9. az ugyiratok ügyiratpőtlő alapján iraÍtárbőI, hataridőből történő kiadása - az

Iratkezelési Szabtiyzatban meghatátozoÍíhataľidőn belül _ és a kiadás tényének
togzítése az elektľonikus iratkezelő rendszerben,

2.6.|0. a határiđő-nyilvantaľtás vezetése az elektronikus iratkezelő rendszerben' az erre
kijelölt ügyiľatok határidőbe helyezése, és az aktuális határiđőben lévő ügyiratok
továbbítás a az ugy intézőI<ho z,
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2.6.II. az irattárban elhelyezett anyagokľól naprakész nyilvántartás vezetése aZ
elektronikus iĺatkezelo ľendszerben,

2.6.12. az e|intézett ügyiratok - az ugyinÍézo az tigyirat |ezárására vonatkozó tigykezelői
feladatainak elvégzése, és az elektľonikus iratkezelő rendszeľben az irattźlĺozás
tényének rcgzitése után - átmeneti ĺrattárba helyezése az iraÍtári Íéte|számnak
megfelelően,

2,6.I3.az átmeneti iľattaľban lévő, de még nem selejtezhető ügyiratok áthe|yezése a
KözpontiIrattárbaazirattźritételszámnakmegťelelően,

2.6.14. az Atmeneti és Kozponti Irattárban elhelyezett ügyiratok szakszeru tároIásáróI
tĺiľténő gondoskodás,

2.6 . I 5 . az év enkénti selej tezés előké szítése és vé greh ajtása,
2.6.I6.a Hivatal kĺjľ-, fej- és névbéIyegzőinek nyilvántartása, éves felülvizsgálata,

bé|yegzők selejtezése a Belső Ellátási lrodával együttműkodve,
2.6.17. a minősített iratok kezelése a hatályos anyagi jogszabá|yokalapjtn,
2.6.18. a Hivatal Iratkezelési Szabá|yzata és az iratÍźlri terv elkészítése a szewezeti

egységekkel történő egyeztetés alapjźn,
2.6.I9. aszetvezeti egységet érintĺĺ kozbeszeruésben kozreműködik és adatot szoIgáItat.
2.6.20.Budapest VIII. kerület teľületén belül a Hivatal szetvezeti egységei á|ta|

előkészített kézbesítendő küldemények kikézbesítése a cimzettek részére,
2.6.2T. a VIII. kerĺilet teľületén kívül eső de állandó kézbesítési feladatok e||źĺźsa -

kiemelten a SzemélyĹigyi Iroda és a Pénzügyi Ügyosztá|y á|ta| kĹildendő iľatokľa
v onatkoző an-, i lletve süľgő s iratok kézbesítése,

2.6.22. a Budapest Főváros Kormányhivatal VIII. Kerületi Hivatala hatáskörébe tartoző
eljarásokhoz sziikséges és a Hivatal &zésében lévő ügyiľatok átadása a Kerĺileti
Hivatal részére és az ezze| kapcsolatos egyĹittmfüodés.

3. BELSŐ ELLENoRZnsr rnolĺ.
A belső ellenőľzés független, taľgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység,
amelynek célja, hogy az onkormźnyzat, a Hivatal és a helyi nemzetiségi tjnkormanyzatok
múködését fejlessze és eredményességét növelje, a célok elérése érdekében
rendszerszemléletrÍ megkcĺzelítéssel és módszeľesen éľtékeli' illetve fejleszti az e||en&zott
szer,ĺęzet irrínyítási és belső kontľollrendszerének hatékonyságát.

A belső ellenőľzés tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére,
külcjntisen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, fe|haszná|ásának és
elszámolásának, valamint az eszkĺjzökkel és foľľásokkal való gazdźl|kodásnak a vizsgáIatźtta.

A belső ellenőr bizonyosságot adó ellenőrzési és az á||amháztartźsért felelős miniszter által
kozzétett belső ellenőrzési stanđaĺdokkal összhangban lévő tanácsadási tevékenységen kívtil
más tevékenysé g végrehaj tás źlba ĺem vonható be.

A belső ellenőrzés feladata:
3.1. elemezni, vízsgá|ni és értékelni a belső kontľollľendszerek kiépítésének,

mfü ödésének j o gszabályoknak és szabá|y zatoknak való megfelelés ét, valamint
nrűkc}désének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét,

3.2. elemezni, vizsgálni a ľenđelkezésre á|Io erőfoľrásokkal való gazdtikodást, a
vagyon megóvását és gyarapítását, va|amint az elszámolások megfelelőségét, a



beszámolók valódiságát'
3.3. a vizsgá|t folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és

javaslatokat megfogalmazni a kockázati téĺyezók, hianyosságok
megszüntetése, kiküszöbĺjlése va1y csökkentése, a szabá|ytalanságok
megelőzése, illetve fe|tárása érdekében, valamint a költségvetési szerv
miikĺjdése eredményességének növelése és a belső kontľollrendszeľek javitźsa,
továbbfe'j lesztése érdekében,

3.4. nyilvántaľtani és nyomon követni a belső ellenorzési jelentések alapjáĺ megtett
intézkedéseket.

Tanácsadó tevékenység keretében ellátandó feladatok kiilönösen:
3.5. vezetők tźmogatása aZ egyes megoldási lehetőségek elemzésével,

értékelésével, vizsgálatával, kockázatźnak becslésével,
3.6, pénzugyi, tárgyi, informatikai és humáneľőfoĺrás-kapacitásokkal való

ésszenĺbb és hatékony abb gazdá|kodásra irányuló tanácsadás,
3.7 . a vezetőség szakértői támogatása akocktzatkezelési és szabálýalanságkezelési

rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos
továbbfej lesztésében,

3.8. tanácsadás a szervezeti stľukturák raciona|izáIása, a vźitozásmenedzsment
területén,

3.9. konzu|táciő és tanácsadás a vezetés részére a szervezeti stratégia
elkészítésében,

3.10. javaslatok megfogalmazása a költségvetési szeÍv mrĺködése
eľedményességének ncjvelése és a belső kontrollrendszerek javitźsa,
továbbfejlesztése érdekében, a költségvetési szetv belső szabáIyzatainak
tnta|mát, szerkezetét i l1 ető en,

3.11. éves bontásban nyilvźntartást vezetni a kiilső ellenőľzések javaslataí aIapján
készült intézkedési tervek végrehajtásarő| akialakított eljáľási rend szerint.

4. vÁRosapÍľnszn'Tl tjGYoSZTÁLY
Az igyosztá|yvezető - egyben fóépítész - irányitásáva| e|Iátja az kerületi önkoľmĺínyzat
építésügyi feladatainak előkészítését, közreműködik a polgáľmesteľ hatáskclrébe utalt
építésügyi eljáľások lefolyatásában. A keniletfejlesztési projekteket előkészíti és koordinálja,
szakmailag felügyeli a projektben ľésztvevő szervezeÍeket, figyeli apá|yazatí lehetőségeket.

4.I.|. a helyi cinkoľmányzat építésigyi feladatával kapcsolatos dĺjntések előkészítése,
ktjzreműk<jdés a polgármester feladatk<jľében felmeľĹilő építésügyi feladatokban

4.l.2. a keľiilęt helyi építési szabźiyzatának és településľendezési teľveinek
el őké szíté séve l, felülv izs gá|atźn al ö s szefü g gő fel adatok eI|átása

4 .I .3 . nyilvántaľt ást vezet a településľendezési eszközökĺől
4.t.4. gondoskodik a hatályos településrendezési eszközĺjknek az önkormányzat

honl apj án toľténő ko zzététe|ér óI
4.I.5. tájékońatást ad a hatályos településrendezési eszközĺjkben foglaltakĺól' ennek

keretében javaslatot tesz a telek beépítésének feltételeiľe a településkép és az
építészeti örökség megóvásával és minő ségi alakításával kap csolatban

4.I.6. szakmai konzultációt biztosít a 4.I.5. pontban meghattlrozott k<jvetelmények
teljesítése érdekében

4.I.7. ellátja a Központi Teľvtanácsot a helyi építési szabá|yzatÍa| kapcsolatos
infoľmációkkaI
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4.1.8. Segíti a helyi építészeti- műszaki tervtanács működtetését, gondoskodlk az ezzeI
összefuggő nyilvántartás vezetéséről

4.I,9. e|Iátjaaz onkormttnyzatkuIturá|is öľökség védelmével kapcsolatos feladatait
4.1.10. előkészíti az onkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos

szabáIyozását, figyelemmel kíséri annak érvényesülését, gondoskođik az azo|<ka|

összefüggő nyilvántartás vezetéséľől
4.1.11,. előkészíti a keľület teľületén létesíthető rendeltetések körét és a reklámok

elhelyezésére vonatkozó követelményeket meghatározó cinkormányzati döntéseket
4.|.l2. előkészíti a polgármesteľ teleptilésképi bejelentési eljáľással, telepiilésképi

véleményezéssel, valamint településképi kötelezéssel kapcsolatos állásfoglalását
4.1.I3. előkészíti a kertiletben közterĺileten, illetve kĺjzteľületről |átsző módon

elhelyezendő múvészeti alkotásokkal kapcsolatos döntéseket
4.1.I4. résń.vesz a kertilet településpolitikai, településfejlesztési, település üzemeletetési

és az ingatlanvagyon-gazdálkodási pľogľamjának elkészítésében, egyeztetésében,
tovźhbá az ágazati koncepciók keľületet érinto részeinek összehangolásában és
véleményezésében

4.I.I5. aszervezeti egységet érintő kozbeszetzésben közreműkĺjdik és adatot szo|gáItat
4.I.16. a szeÍvezeti egységben keletkezętĹ szerződések esetén előkészíti szakmai és a

p énzngy i telj e síté s igazo|ást

5. G 
^ZD ^LKoDÁsI 

ÜcyoszľÁly
Az ađott szaktĺgazathoz taftoző feladatokat összefogó szewezeti egység, melynek iľányítója és
vezetóje az ugyosńźiyvezeto. Az ugyosztá|yvezető szervezi és ellenőrzi az igyosztáIy
munkáját.
Altalános feladatköre az önkormányzati vagyonnal való gazdá|kodźls jogszabályoknak
megfelelő gyakorlásrának biztosítása, az onkormanyzat részesedésével működő gazdasági
taĺsaságokkal való kapcsolattaľtźn, a táľsaságok feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának
végrehajtása.

5.1.
5.1.1. Közteľület haszĺáIatihozzźĄáĺu|ássokkal kapcsolatos fęladatok el|átása
5.I.2. TĺírsashlŁi felújítási pźiyázato|<kal kapcsolatos feladatok ellátása
5. 1 . 3 . onkoľman yzati tliajdonosi hozzáj arulásokkal kapcsolatos feladatok
5 .I .4. ĺngatianvagyon nyilv ántartás vezetése, kezeiése
5. 1 . 5. Iť1ílhźnas, helyi támogatással kapcsolatos Ĺigyintézés
5.1.6. A vagyongazdá|kođással megbízott gazdasági táľsaság feladat e||átásával

kapcsolatos szerződésének kezelése, a feladat ellátás ellenőrzése a
szer ző désben fo gl altak, é s a hatźiyo s j o gszab ál yi rendelkezések alapj źn

5.I.7. A Józsefuaľosi Gazdétlkodási Kĺizpont Zrt. szźm|áinak ellenőrzése,
teljesítésigazo|ás elkészítése a megbízási szerződésben foglaltak teljesülése
fiiggvényében

5.1.8. A szervezeti egységen keletkezeÍt szerzodések esetén a teljesítés igazo|ás
elkészítése

5.I.9. Tulajdonosi jogkcirből eľedő feladatok koordinálása az tinkoľmányzati
tulaj donú gazdasági társaságok tekintetében

5.1.10. A szervezeti egység felađatait éľintően kcjzbeszerzési eljáľásokban és
kozbeszerzési értékhatárt e| nem érő beszerzési eljĺĺrásokban való részvétel

5.1.11. Az Ú: Teleki téri piac üzlethelyiségeinek hasznosításával kapcsolatos
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5.2.

feladatok ellátása
5.I.I2. Corvin Sétány Progľam |ezáĺásáva| kapcsolatos feladatok kooľdinálása

5.2.I. Az önkormányzat kizárőIagos tulajdonában áIIő gazđasági tarsaságok
vonatkozásában a feladat ellátás körében szakmai támogatás biztosítása, a

beruházásokhoz kapcsolódó kooľdinációs tevékenység ellátása, a
megvalósulás üzemeltetői szempontú nyomon kovetése

5.2.f. Parkolás tizemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
5 .2.3 . Paľkolóhely megv źitással kapcsolatos feladatok ellátása.
5.2.4. Közľeműködés a forgalomtechnikai eljárásokban.
5,2'5. Utca névtáblák cseréje, pótlása, újak beszerzésére, elhelyezéséľe vonatkozó

feladatok ellátása.
5.2.6. Zĺjldfelületekkel, zölđterületekkel kapcsolatos feladatok ellátása.
5.2.7. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása.
5.2'8. Közút nem közlekedési célú igénybevéte|éhez szükséges tulajdonosi

ho zzáj ttru|ás s al kap c s o l ato s feladato k e l látás a.

5.2'9. Önkormányzat á|ta| kötött általános vagyon- és felelősségbiztosításľa
vonatko zó szer zó dés ekkel ĺi s s zefii ggő fe|ađatok el l átás a.

5.2'10. A szervęzeti egység feladatait éľintően kozbeszerzési eljárásokban és
kozbeszerzési értéIúlatttrt el nem éró beszerzési eljárásokban való
közreműködés.

5.2.II. Bgygb városüzemeltetéssel összefi.iggő feladatok ellátása.
5.2.I2. AzUj Teleki téľi Piac tizemeltetéséből eređő fenntaľtói feladatok ellátása.

6. PÉNZÜGYĺ ÜGYoSZTÁLY
Az ađott szakágazathoztartoző tĺjbb iľodát ĺisszefogó szetvezeti egység, melynek irányítója és

vezetoje az igyosztáIyvezető. Az igyosztźiyvezető szervezi és ellenőľzi az igyosztá|y
munkáját, az igyosztźl|yvezetőnek koordinációs tevékenysége és felügyeleti jogköre van a
Kĺiltségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda, Számviteli és Pénzügyi lroda, Adóügyi Iľoda
tekintetében.

6.1. Kiiltségvetési és Pénziigli Felĺigyeleti lroda:
6.1.1. ellenőrzési nyomvonal elkészítése és felülvizsgáIata
6.1.2. átmeneti, ideiglenes gazđá|kodásról szóló rendelet-tervezet elkészítése,
6.t.3. Fővaľosi onkormányzat és kerületi önkormĺĺnyzatokat osztottan megillető

bevételek forrásmegosztási rendelet-tetvezęt szakrnai felĺJlvizsgá|ata,
Képviselő-testület véleményezéséhez előterjesztés és határozat elkészítése,
elfogadását követően határidőben Fővárosi onkormányzatnak a hattttozat
megküldése'

6'T,4. a helyi szabźůyzat alapulvételével a központi kĺiltségvetési támogatás
igénylése, a szo|gźitatott adatok ellenőrzése, kerĹileti szinttĺ összesítése és
továbbítása, évente az Áht.-ban rogzített időpontokban a költségvetési
támogatások feltilvizsgáIata (lemondás, pótigénylés) a kiađott szabá|yzatban
foglaltak Íigyelembevételével, analitikus nyilvantaľtásą

6,I.5. éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez a költségvetési támogatások
keriiletiszintlielszámoltatása'e|számolása'

6.1.6. kciltségvetés tervezés előkészítése a helyi szabá|yzatbaĺ foglaltak
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alapulvételével,
6.I.7. iĺtézmények koltségvetési teľvezetének felülvizsgá|ata, javítása, Polgármesteĺi

Hivatal és az tnkormányzat költségvetési tervezetének elkészítése a Hivatal
belső szervezetinek közreműködésével'

6.1.8. kerületi költségvetési terv elkészítése (testiileti előterjesztés, rendelet-tervezet),
6.1.9, éves kĺjltségvetési rendelet elfogadása után a KGR prograÍnmal a költségvetési

nyomtatványok kitoltése Hivatalra és onkormányzatta, az intézmények felé
intézkedés, kitöltött nyomtatványok, jóváhagyott eloirányzatok e||enőrzése,
javítása,

6.1.10. Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat jóvahagyott költségvetési
előirtnyzatainak szeruezeti egységenként való részletes (kiemelt
előirányzatonként és rovatonként) feldolgozása, szervezetí egységek
kiértesítése, a Hivatal egységes feldolgozása konyvelésre történő átadása,

6.1.11. költségvetési és végrehajtási rendelet tobbszöri módosításának elkészítése a
he lyi s zab áIy zatb arl fo g 1 altak fi gyel emb evétel ével,

6.1.I2.kö1tségvetés módosító rendelet elfogadása után az éľintett intézmények és
Hivatal belső szervezeti egységeínek értesítése a módosításľól, a jóvahagyott
e|őirźnyzatokról, valamint könyvelésre történő átadása,

6.1.13. kerületi és intézményenkénti - költségvetési szerkezeti bontásban-költségvetési
e|ófu źnyzatok analitikus nyilvántartása,

6.1.|4. költségvetési szervek, gazdasági tarsaságok, Polgármesteri Hivatal jóváhagyott
koltségvetési előirányzata alapján a likviditási ütemterv bekéľő elkészítése,
majđ az adatszo|gźútatás után a keľĹileti szintu likviditási ütemterv elkészítése,
annak havonkénti keľületi szinbl ĺĺsszesítése,

6.1.15. kerületi pénzmarađvány és költségvetési ľendelet tervęzet elkészítése,
feldolgozásaintézményenként a szabźiyzatban foglaltak figyelembevételével,

6.I,|6.kerü1eti torzsadattári nyilvántartás (tv-i előírás), a|apitő okiľatok, módosítások
bejelentése a Mák felé,

6.I.I7 . költségvetési szervek bankszámlanyitásaival, megszĺintetéseivel kapcsolatos
intézkedések, áfa kĺjľbe való bejelentés,

6.1.18.nemzetiségi önkormányzatok k<iltségvetési és átmenti gazdáIkodásáról szóló
hatáĺozatainak, ellenoruése, a nemzetiségi önkormźlnyzatok elemi
költségvetésének elkészítése, a k<iltségvetés módosítására vonatkozó határozati
javasiatok, jegyzőkönyvek pénzügyi-köitségvetési szempontbói tĺjľténő
ellenőrzése,-azírásbe|i előterjesĺések előzetes pénzügyi fęďezetigazoIása,

6.l.19.a nemzetiségi önkoľmanyzatok költségvetési beszámolóinak készítésével
kapcsolatos feladatok ellátása,

6,1.20. nemzetiségi önkormtnyzatok jegyzőkĺinyveinek pénzügyi-költségvetési
szempontok szeľinti ellenőrzése, az irásbeli előterjesztések előzetes pénzngyí
fedezet igazo|ása

6.I.2I.nemzetiségi önkormányzatok pźiyázatinak benffitásĺíhoz, szovegęs-szakmai
elszámolásĺĺhoz segítség nyúj tás, telj es könĺ pénzngyi feladatellátás,

6.|.2f . a kĺjznevelési törvényben meghatáľozott KIR rendszeľhez péĺzĺjgyi
ađatszolgéitatás telj e s íté s e,

6.1.23.kciltségvetési szervek részére az ĺjnkormźnyzati támogatás leutalása szabá|yzat
szerint,

6.I.24.intézméĺyi , feléves, éves szöveges beszámolók elkészítése előterjesztés
formájában,
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6.I.25.a költségvetési szeľvek, gazđasági társaságok gazdá|kodásának figyelemmel
kiséľése, elemzések készítése' javaslatok készítése,

6.1.fí.kciltségvetési szęľvek és gazđasági táľsaságok részére pénzugyi, költségvetési
segítségnyrijtás,

6.1.27.nem ľendszeľes juttatások és külső személyi jellegtĺ juttatások, megbizási
szerződések bérszámfejtése, elnyert pźiyázatoldloz kapcsolódó személyi
jellegű juttatások számfejtése, egyéb juttatások' vtitoző bérek számfejtése,
egyeztetése a számviteli nyilvántartásokkal, feladása a Mák felé. A
kiťrzetésekĺől év végi adőigazolrćlsok kiadása, jövedelem igazolások kiadása,

6.I.28.vezető részérő| źÍruhtĺzolt hatáskĺjľben ellenjegyzési jogkör, valamint
bankszámla feletti a|tirás jogosultság gyakorlása, vagy kiađmtlnyozás
gyakorlása,

6.I.29. testtileti-bizottsági előteľjesztések készítése' véleményezése pénzngyi-
költségvetési szempontból,

6. 1 . 3 0. szab źiy zatok ké s zíté s e, aktlalizáIása.
6.1.31. hagyatéki pénziigyek intézése, kĺjztemetés nyilvĺĺntaľtása, utalása,
6.1.32. gondozási díj akkal kapcsolatos ügyintézés,
6.1.33.jőváhagyott költségvetési ľendelet megkĺildése a kĺiltségvetési szerveknek és

gazdasági táľsaságokn ak, az elemi költsé gvetési bekérő elkészítése,
6.1.34.adatszolgáItatásban,információszo|gźitatásbankĺ jzremúködés,

6.1.35. ÓNpolĺ és az ebr 42. rendszer folyamatos figyelés e, Pénzljgyi TJgyosná|yra
vonatkozó ađatszo|gźitatás,

6.I.36.nemzetiségi ĺjnkormányzatok elemi ktiltségvetésének ľĺigzítése a KGR
rendszerben,

6.|.37.költségvetés az önkormányzat hivatalos honlapján történő megjelenítéséről
gondoskodás,

6.1.38. költségvetési feliigyeleti szervi támogatások analitikus nyilvántaľtásanak
vezetése, egyeztetése a kĺiltségvetési szervek gazďasági vezetőivel, a
számvitellel a helyi szabá|y ozásban fo glaltak megfelelően,

6.|.39.a nemzetiségi önkormźnyzatok vonatkozásában az átmeneti gazđá|kođásrő|
sző|óhatározatijavaslat, koltségvetési koncepció pénzngyi ktiltségvetés részét
képező határozatijavaslat,eredeti költségvetésről szőIő határozati javas|at és a
sztlmszaki melléklet elkészítése a nemzetiségi önkoľményzatok eln<jkeivel
egyĹittmúködve,

6.I.40. nemzetiségi <jnkormányzatok pénzngyi-gazdasági felađataival kapcsolatos
feladatok,

6.1.4I.ĺinkormányzati és Polgármesteri Hivatali gépkocsik izemanyag norTna
elszámolással kapcsolato s feladatok,

6.|.42. kiktildetési rendelvény alapjtn végzett elszámolások és annak rögzítése a KIR
rendszerben,

6.I.43. rendszeľes illetmények, személyi jellegu megbízźsi díjas szerződések analitikus
nyilvántaľtásának vezetése, nem ľendszeres és külső személyi juttatások nettó
<isszegét tartalmaző analitikus kimutatások készítése,

6.1.44. cafetéría keľetében kifizetett juttatások KIR ľendszeľben töľténő feladása
6.|.45.a kerékbilincseléssel és kĺjaeľület felügyelettel kapcsolatos bankforgalmi

llgy intézői fel ađatok el l átás a
6.1.46. a keľékbilincseléssel és kĺjzterület felügyelettel kapcsolatos bevételre

vonatkozó PEK anyagok és egyedi utalások elektronikus megkiildése a
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kozteľület felügyeleti ügyosztálynak
6.I.47.a kerékbilincseléssel és közterület felĺĺgyelettel kapcsolatos megrendelések,

kötelezettségvállalások nyilvántartása
6.I.48. a kerékbilincseléssel és közterület felügyelettel kapcsolatos szélmlák ľogzítése,

utalványrendelet kiállítása
6.I.49. a kerékbilincseléssel és kozterület feltigyelettel eszközeinek leltáľozásábanva|ő

részvétel
6.1.50. a kerékbilincseléssel és kozterület feltigyelettel kapcsolatos fokonyvek

analitikĺĺk egyeztetése.

6.2. Szdmviteli és Pénziigyi lroda
6.2.I. a Polgármesteri Hivata|, az onkoľmanyzat és a nemzetiségi ĺinkorményzatok

j o gszabá|yi elő íľások szerinti számviteli rendj ének kialakítása,
6.2.2. az onkormányzat számviteli konyvvezetése (főkonyvi és analitikus),

előzetesen kontírozott bevételek és kiadások eIlenőľzése,
6.2.3. éves számszaki költségvetési beszámoló elkészítése, cinkormźnyzat

vonatkozás źlban a MAK felé,
6.2.4. havi, negyedéves, éves egyeztetések, év végi éľtékelések e|végzése,
6.2.5. kĺĺltségvetési szervek havi, éves számszaki beszámolóinak felülvizsgáIata,

ellenőrzése, j őv źlhagy tlsa a KGR rendszerben,
6.f .6. zárszámađás készítése,
6.2.7 . egyszenĺsített éves beszámoló elkészítése és kozzététe|e,
6.2.8. havi pénzforgalmi és negyedéves mérlegjelentés készítése (onkormanyzat) a

MÁK felé'
6.2.9' beruházási statisztikai j elentések készítése,
6.2.10.|elttĺrozás, selejtezés megszervezése, bonyolítása, tárgyi eszközök, készletek

analitikus nyilvántaľtásának vezetése,
6 .2 .I I. átmenetile g szabad' pénzeszkozök lekötése,
6.2.I2.a Hivatal belső szervezetí egységeinek havonta nffitott pénzfogalmi

ađatszo|gáItatás,illetveegyediigényeka|apjánađatszolgźitatás,
6.2.13.pénztárosi feladatok eI\átása az onkormźnyzat, a Polgármesteri Hivatal és a

nemzetiségi önkoľmźnyzatok tekintetében,valutapénńárral kapcsolatos
felađatok ellátása, bevételi utalványrendeletek és kontírlapok elkészítése,

6.2,i4,az onkormtnyzat és a Hivatal bérfeiadásának eikészítése, kontítozása,
kötelezetts égv áI|aIás és telj esíté s,

6 .2. 1 5 . Hivatali, ĺinkormany zati, ťtzetési számlák b ank szerel é s e,

6.2.I6.éúaďott pénzeszkozök, támogatások analitikus nyilvántartása, elszámolások
figyelemmel kísérése,

6 .2. I 7 . munkáltatói kölcsön (lakásépítési é s vásárlási) nyilvant artása,
6.2.I8.bejcivő átutalásos szźnr/rźl< iktatasa, utalványľendelet elkészítése, péĺullgyi

rendezése, kötelezettségvállalásho z tov ábbítás,
6.2.I9.szociálpo1itikai segélyek nyilvántartása, utalása, a kapcsolódó költségvetési

támogatások leigénylése,
6.2.20.helyi és ťĺata|házasok lakásépítési támogatás nyilvántartása és ügyintézése,
6.2.2I. kapcsolattaľtás a könywizsgálókkal, bankszárrůavezetó hitelintézettel,

intézmény ekkel és egyéb szervezetekkel,
6.2.22. helyiség-lakás óvadék, béľleti jogviszony megváltás, kĺjztertilet foglalás, egyéb

vevők. analitikus nvilvántartása. szźtm|źzésa. háttalékosokĺól kimutatás
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készítése az illetékes szęrvęzetj egységek részére, egyenlegkc;zlő megküldése
6.2.23 .költségvetési fedezetek ígazoIása. érvényesítés,
6.2.24.pá|yázatokbenýjtásáhozadatszolgźitatás,
6.2.25.társosztźiyok részére ill, a koltségvetés tervezéséhez ađatszo|gá|tatás, sztikség

esetén közľemiĺködés a költségvetés elkészítésében'
6 .2.2 6. v ezęÍo r észér o| átnlházott hatáskörben utalványo zás'

telj esítések igazo|ása,
6 .2.27, fe|haÍalmazott személyek banks zźtmla feletti a|ćir ás

utalásoknál banki a|áírő.

e|Ienj e gy zés gyakorl ás a,

jogosultság gyakorlása,

6.2.28.társashazaknak nffitott felújítási támogatások utalás előkészítése,
visszatérítendő támogatás, kölcsön nyilvántartása, igazolások kiadása.
Hátralékosokľól kimut atás készítése a szeÍvezeti egységek részére.

6.2.29.Polgármesteľi Hivatal a|ka|mazottjai részérekifizetett fizetéselőlegek analitikus
nyilvántartása, MÁK feladás készítése. Igazolások kiadása,

6.2.30'Corvin-Sétány Program, a Teleki téri piac, a Jőzsefváĺosi Egészségügyi
Szolgálat komplex fejlesztése pľojektekkel kapcsolatos és az egyéb
proj ektekkel kapc solato s pénzügyi feladatok ellátása,

6.2.3 I. EU- s ptiy ázatok elszámolásával kapcsolato s feladatok, kapcso laťrartás a Rév8
Zrtv-vel. Atervezett e|őirěnyzatok felhasznáIásáĺak analitikus nyihttĺtartása,

6.2.32.Afa (önkormanyzat és Hivatala) és rehabilitációs (Hivatal) hozzájáru|ás
bevallásainak elkészítése. Pályázatok'hoz sztikséges 1'artozásol<ra vonatkozó
igazolások beszerzése,

6,2.33. féléves, és éves szöveges tźtjékońatás készítése a Hivatali és aZ

önkoľmányzati költségvetés telj esítéséről,
6.2.34.fé1éves, és éves számszaki tźtjékoztattĺs készítése a Hivatal, az önkoľmányzati

és a költségvetési szervek költségvetésének teljesítéséről,
6.2.35.Eu-s (MNP III és egyéb ) pá|yázatok analitikus nyilvántaľtása, kapcsolódó

szerződések kĺjtelezettség nyilvántartásba vétele, kapcsolódó szám|źlk és egyéb
kifizetések íktatása, utalványrendelet és kontírlap elkészítése, a szám|ák és

kapcsolódó anyagok ellenőrzése,főkönyvi könyvelése, a támogatások
leigénylése illetve abban való közremfüödés,

6.2.36.természetbeni juttatások és repľezentáciős kiadások analitikus nyilviántartása,
6.2.37.szeruođések,kötelezettsé,gváIla|ásokanalitikusnyilvántartása,
6.2.38. eLőirźnyzatok kontíľozása, k<inyvelése, egyeztetése
6.2.39.JGK ZÍt. bonyolításában végzett feladatokľa jóváhagyott e|oírźnyzatok

fe|hasznźl|źlsának analitikus nyilvántartása, főkönyvi kĺinyvelése, koordinálása
a Zrt-vel kötött szęrzőđésben meghatározott kereteken belül, onkormányzati
vagyonnyilvántaľtás egyeztetése a vagyonkateszterľel, lakás-helyiség
analitikus nyilvántartással,

6.2. 40 . Ct-Eco stat integľált rendszerben töľzsállomány karbant artása,
6.2.4I. bíľságok, építési igazgatásí követelések analitikus nyilvántaľtása,
6.2,42.bizottsági, testületi előterjesĺések készítése'
6.2.43.tárgyévi nyitási és zźrási könyvelési feladatok az önkormźnyzat esetében,
6.2.44.ztlrszámadáshoz, I. félévi és negyedéves beszámolóhoz táb|źzatok

összeállítása,
6.2.45.analitikak vezetése, főkönyvi kcinyveléssel töľténő egyeztetese a

számlaľendben me ghatar o zottak szerint,
6.2.46. onkormányz athoz tartoző tilami hozzáj źlrulrźts számla és munkáltatói kölcsön
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alszttm|a számviteli könywezeté se,

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

6.2.48.nemzetiségi önkoľmányzat beszámolóinak összeállítása, a kĺjtelező analitikus
nyilvántartások vezetése, főkönywel történo egy eńetése,

6.f.49.nemzetiségi önkormányzatok . pénzforgalmi jelentés és negyedéves
mérlegj elentés összeállítása a MAK felé,

6.2.50.nemzetiségi önkormányzati bankok szerelése, nemzetiségi bankok és pénztźtrak
kontírozása' könyvelése,

6.2.5I.nemzetiségi önkormányzatok bevallásainak elkészítése, NAV felé megküldése,
ezze| kapcsolatos egyéb könyvelési, utalási tétetek iktatása, kontírozása,
könyvelése a Ct-Ecostat rendszeľben'

6.2.52.Teleki téľi piac bevételeinek egyeztetése ,

6.2.53.ľészvétel az éves szźlmszaki kĺiltségvetési beszámoló elkészítésében a Hivatal
vonatkozásában,

6.2.54.analitikus nyilvántartások egyeztetése a főkönywel, tételek rendezése a Ct-
Ecostat ľendszerben,

6.2.5 5 . tartásdíjj al kapcsolato s feladatok ę|Itúźsa,
6.2.56. kapcsolattartás a szám|avezető bank helpdesk osztáIyával ill. száI|ítői

partnerekkel, e gyenle gköz|ő levelekkel kapcsolato s feladatok ellátása,
6.2.57.befejezett beruhazások aktiválásávalkapcsolatos feladatok ellátása,
6.2.58.vevőszámlák kiállítása, magáncélú vezetékes telefonhasználat

tov tlbb szám|ázása, nyi lvántaľtás a,

6'2.59.kapcsolattaľtás ügyfelekkel, hivata|i szervezeti egységekkel, onkormányzat
írÍézményeive|,

6.2.60.Polgĺĺrmesteĺi Hivatal k<jtelezettségvállalás analitikus nyilvántaľtts vezetése,
6.2.6I.cinkormányzat nevében kötelezettséget vállalókól féléves beszámoló készítése

a Polgáľmester és a Jegyző fe|é,
6.2.62.Polgármesteri Hivatal bej<ivő szźm|ák és egyéb kifizętések előkészítése,

utalványľendelet, kontíľlap elkészítése,
6.2.63'nettó 5MFt feletti önkoľmanyzatí szeruődések közzététele,
6.2.64.részvéteI aZ éves szźtmszaki költségvetési bęszámoló elkészítésében az

<lnkormĺányzat v onatko zásáb an,
6.2.65.tźngyi eszköz és kisértékű tárgyi eszkoz beruhazással ili. felújítással

kapcsolatos számlák feldolgozása a téngyí eszkoz modulban: szám|ćlk
kötelezettségvá|Ia|źshoz kapcsolása, eszközĺlk bevételezése, pénzngy felé
torténó feladása, kontírozása, aktiváIás átvezetése, értékcsökkenés
elszámolása, fokönyv felé feladása negyedévente. Készletmodul és táĺgyi
eszkoz modul töľzsállomĺĺnyok karbant artása,

6.2.66.önkormányzat esetében a bejövő szám|ák és egyéb kifizetések elokészítése,
utalványrendelet, kontírlap elkészítése,

6.2.67.he|yi adók kontírozása, fokönyvi kĺinyvelése, kapcsolódó állomĺĺnyok
könyvel ése, e gy eńetése,

6.2.68.nettó finanszírozás kcinyvelése, egyeztetése
6.2.69 . egyéb pénztárosi feladatok ę||tté"sa
6.2.70.keľékbilinccsel, közteľület feltigyeleti feladatokhoz kapcsolódó kihelyezett

pénzari feladatok e||áttsa
6.2.71.kerékbilinccsel, kĺjzteľület felügyeleti feladatokhoz kapcsolódó ellátmány-
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e l ő l e g ki fi zeté s e, elszźtmo|tatása, nyi lvánt artäsa
6.2.72.keľékbilinccsel, kĺizteriilet felügyeleti feladatokhoz kapcso1óđó szigoľú

számadásu nyomtatványok nyilvánt artása, kiadása, kezelése é s elszámolása
6.2.73.keľékbilincs és kozterületi feladatokhoz kapcsolódó készpénz bevételek

kezelése
6.2.] 4.kerékbilinccsel kapcsolaĹos számlazási felaclatok
6.2.7 5 . behaj tást keze|ó pľo gramban engedélyek rĺi gzíté se
6.2.76. Ct-ECOSTAT rendszer pénztári modul kezelése
6.2.71.a kerékbilincseléssel és közterület felügyelettel kapcsolatos főkönyvek

analitikák egyeńetése
6.2.] 8.ellenőľzési nyomvonal elkészítése, felülvizsgálata,
6 .2.7 9 . bizto sítj a a szabnai fel adatkö réb e tarto ző tevékeny s é gb ő l eredő

kĺjvetésállomćĺny kezelését: a követelések nyilvántartásźú, a behajtásra történő
intézkedések megtételét, év végi minősítését (behajthatat|arl, vitatott, stb.)
ađatszo|gáItatás

6.2.80.Egyéb kĺjvetelések minősítése a Pénzügyi Ügyosztályvezető áIta|meghatározott
szempontok alapjan

6'2.8 I. Kĺjvetelés kezelés sel kapcsolato s feladatok e||źtź.sa

6.3. Adóiigyi Iroda
6.3.I. idegenben kimutatott, adók módjára behajtandó kĺjztartozások (kozigazgatási

bírság, pénzbírság, he|yszíni bíľság, igazgatási szolgáltatási díj,
hulladékgazdálkodási díj)' sajźń szabálysértési határozatokban kimutatott
tartozások, gyeľmektartásdíj behajtása,ťĺzetésife|szőIítźls kiküldése, a behajtási
eľedmény visszajelentése, oNKADo progĺamban rogzítése, fizetések
folyamatos ellenőrzése, munkabéľek, járandóságok és egyéb követelések
letiltása;

6.3.2.helyszinibehajtźls, foglalási jegyzőktĺnyv (ingóvégrehajtás végzése és a lefoglalt
ingóságok étékesítése (árveľés) - önálló bíľósági végľehajtó szerződés szerinti
megkeresése, illetve a NAV megkeresése végrehajtás foganatosítása végett;

6.3.3.szabtiysértési hatóság tevékenységéhez kapcsolódó feladatok e||átása (lefoglalt,
illetve elkobzott dolgok nyilvántart źsa, orzése, megseÍIrmisítése stb.);

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

6.3 .5 . ĺĺs szehasonlitő értékadat megkérése Nemzeti Ađó - és Vĺĺmhivataltól ;
6.3.6. adóbevallások alapjan az ađő kivetése (előírása) és feltilvizsgálata (építmény-,

és telekadó, magtlnszemélyek kommunális adója vonatkozásźlban), kivető, törlő
és mentes sé get me gállapító határ ozatok elkészítése, j ogerő sítése ;

6.3.7.építmény-, és telekadó, magánszemélyek kommunális ađőja oNKADo
pro gramban töľténő r o gzitése (fel adatból ađóđó) ;

6.3.8. idegenfoľgalmi adó bevallások feldolgozása, abeťĺzetések nyilvántartźsa;
6.3.9.folyószĺímlák (sztmiaegyenlegek) kibocsátásával kapcsolatos munkálatok

elvégzése;
6.3.10. méltányossági e|járások lefolytatása, a kedvezmények elbírálását követően

hatát ozat készítése, j o geľő sítés e (az engeđé|y ezeÍt Észletťlzętés telj esítésének
folyamatos ellenőrzése' nem teljesítés esetén behajtási cselekmény
foganatosítása);

6.3.II.a túlfizetési kéľelmek figyelemmel kísérése, adóző kéľelméľe azok
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visszautalásra tĺjrténő előkészítése ;
6.3.I2.komyezettanu|mányi eljárások lefolytatása adókedvezmény, helyi adó

méltányosság esetén;
6.3.13.helyi adóban félévente behajtási cselekmények foganatosítása (ťtzetési

felszólítás küldése hátralékos lista a|apján, munkabéľből letiltás
kezdeményezése, bankszámlára inkasszó kibocsátás);

6.3.14. hátľalékos ügyekben - szükség szeint - az iratok előkészítése és továbbítása
onálló bírósági végrehajtóknak, a NAV-nak, illetve felszámolási eljárás alatt
lévő ügyekben követelés felszámoló felé történő bejelentése, a megtett
intézkedések nyilvántartása, a hátralék alakulásának nyomon követése az egyę,s

iigyek esetében, ahátra\ék alakulásának nyomon követése, valamint az átadott
hátľalékok aktua|izźiása;

6.3 . 1 5.adóellenőrzések lefolytatása;
6.3.16 gépjĺáľműadó, telekadó és építményaďő, magánszemélyek kommunális adója

határozat minták megszerkesztése az oNKADo pľogram szcivegszeľkesztője
segítségével (feladatvé gzéshez kapcsolódó) ;

6.3.1'7.adőigazolások kiadása (szerencsejáték engedélyhez, ingatlan vźsźnláshoz,
p áIy ázato|ďloz, |akásv ás árl ásho z, stb. ) ;

6. 3 . 1 8. adói gazolás kiadása bíró sági eljár ás személye s kĺiltsé gmentes sé g, illetve
illeték-felj e gyzésij og engedé|y ezése iľánti kéľel enhez;

6.3 .I9 .ana|itikus és könyvelési napló készítése;
6.3 .f0 .elévu|t adőhátr alékok törlése ;

6.3.2I.100 Ft alatti tételek rendezése;
6. 3 . 22. ONKAD o pro gram-mó do sításainak źtĺĺ ęzetése (v erziő betĺlltés) ;
6.3.23. gépjarmíiađó, építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó, bíľság, késedelmi

pótlék beszedési szźtmlák'rabeétkezettpénzforyalom lekĺinyvelése, idegenben
kimutatott taľtozások befizetéseinek lekönyvelése, illeték szźm|trabeérkezętt
pénzforga|om lekĺinyvelése, tovább utalása;

6.3.24. a nem azonosítható beÍizetések átfutó nyilvántaľtásbahe|yezése, az ismeľetlen
tételek rendezése, rendeltetési helyére történő továbbítása, átfutó-napló

vezetése;
6.3 .25. adóbevételek utalása az önkorm ányzatí költségveté si szánlźna;
6.3.26. az évkozi változások adónemenként (visszautalás, visszatérítés, törlés) töľténő

iekönyveiése;
6.3.27 . az ađőhátralékosokľól, előírásokĺó|,beťĺzetésekĺől adónemenkénti

megbontásban felévenk ént zátási ĺjsszesítő készítése:
6.3.28. ztrási feladatok: havonkénti zárlati cisszesítő, negyedévenként információs

j elentés, felévenként eredmény-kimutatás készítése ;
6.3'29. a M.A.K. á|talkétt listfü hataridőben tcjrténő továbbítása;
6.3.30. kiadási napló vezetése;
6.3.3 I. kivonatok, bizonylatok őľzése, selejtezése;
6 .3 .32. tulfi zeté sek utal ás a a me gfelel ő szám|tlt a hatát o zat alapj án;
6.3.33. KekKH adatvźitozás feldolgozása és rogzitése, az ađat|apok folyamatos

feldol go zás a, az évko zi v á|tozás ok źń:ĺ ezetése, el ő íľó és töľl ő hattr o zatok
készítése, mozgáskor|źiozottak mentességére vonatkoző hatáĺozatok készítése
(gépj ármuadó vonatko zásáb an) ;

6.3 .3 4. gépj árműadó, hátralékos adózók behajtási elj ĺíľás megindításanak
kezdeményezése (fizetési felszólítás küldése hátralékos lista a|apjtn,
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munkabérbol letiltás kezdeményezése, bankszámlara inkasszó kibocsátás)
gépjármű foľgalomból történő kivonása, végrehajtási jog törzskönyvbe történő
bejegyzése;

6.3 .3 5 . oNKADo pro gľam-módo sításain ak átv ezetése (verzió beto ltés) ;
6.3.36. önkormányzati adőhatőság á|ta| renđszeresített formanyomtatványok

előkészítése);
6.3.31. havonta oNKADo progľamból adóslista készítése, helyben szokásos módon

történő kozzététe|e;
6.3.38. egyes adónemek megszűnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos

kampányfeladatok elvégzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni
vé grehaj tási feladatok el|átása;

6.3 .39. tigyfélfogadás;
6 .3 .40 . a magáĺfozés sel kapcsolato s adóható sági feladatok ellátása;
6.3 .4 I . talaj terhelési díjj al kapcsolato s adóható sági feladatok e||átása:
6.3.42. azirođa tevékenységével kapcsolatos ellenőrzési nyomvonalak időszakos

feli|vizsgá|ata;
6.3'43. éves beszámoló készítése az iroda tevékenységérő|;
6.3.44. adatszo|gáItatás aPénzügyi Ügyosztálynak a 60 napon túli lejárt

esedékességű követelések állományárő| akialakított szabá|yozás szerint, mely
a|apj án el ő terj e szté s ké s zül a bizottsźęság r é szér e ;

6.3.45. a csőd-és felszámolási eljárások ílgyelése, a szĺikséges intézkedések
megtétele;

6.3.46' a behajthatatlan követelések nyilvántartása az oNKADo programban;
6.3.47. ľ'ĺÁrc részére gépjarmuadó megosztásáról szóló javaslat készítése, a

megosztott adó utalása a központi költségvetés részére;
6 .3 .48. inkasszó foganatosít ása az önkoľmany zat sztm|avezető baĺIkjának informatikai

rendszere által;
6.3.49. az év végi |e|ttnozásban való részvétel a k<jvetelések egyeztetésére

vonatkozó an a P énzťlgy i,ťj gy o sztźi|y aI;
6.3.50. a kĺjvetelések minősítése, az értékvesztés elszámolásĺíra vonatkoző javas|at

elkészítése. Vitatott követelések esetén az igyosńá|yvezető tájékońatja a
jegyzőt a további intézkedések megtételéľe. A behajthatatlannak minősített
kĺjvetelések bizonylatokkal való dokumentálása. A minősítés a
nyilvántartásban v a|ő fis gzítése.

Contľolling ľeferens
6.4.I. azuta|ványozással' kötelezettségvállalással ĺĺsszefüggő kontrolling feladatok

e||átása
6.4.2. a Polgáľmesteri Hivatal, az onkoľmányzat és a Józsefuaľosi nemzetiségi

tĺnkoľmányzatok belső kontrollrendszerének műkcidtetésével kapcsolatos
feladatok koordinálása és részfeladatok ellátásában közremfü ödés

6.4.3. a külső és belső ellenőrzéssel kapcsolatos egyedi jegyzői utasítások
elké szíté sének és végrehaj tás ának koord inéůása

6.4.4. ellenőrzési nyomvonalak elkészítésének, aktua\ízétlásának koordinálása
6.4.5. a Polgármesteri Hivatal, az onkormányzatés a nemzetiségi önkoľmányzatok

kockázatkezelésirenđszeľénekazirźnyításaésműködtetése
6.4.6. a banki utalás folyamatában az:utalźts összegszerúségének, a hatályos utasítás

szerintkijelöltekáLta|íaláírásiínak,aterhelendobankszám|asztlmnak,a
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jogosult baĺkszámIaszámának, esetlegesen apźiyázati ztradékolás meglétének
ellenőrzése

6.4.7. aPénz'Jlgyi Ügyosztályt éľintő szabáIyzatok valamint, azugyrenđ és munkaköri
leírások elkészítésében, aktual izá|ásában való ľészvétel

6.4.8. aPénzngyiÜgyosĺályt érintő ellenőrzésekkelkapcsolatos intézkedési terv
előkészítésében, végľehajtásában való közľemfütjdés

6.4.9 . az intézkeđési teľv végrehajtásról szóló j elentés elkésztése a jegyzó és az
ellenőrzést végzo szerv Íblé

6.4.10. aPénzngyilJgyosztáIy érintő jogszabźiyváltozások f,rgyelemmel kísérése
6.4.II. belső kontrollrendszer műkodéséľől beszámoló készítése

7. HATósÁcr tjcyoSZTÁLY
Az igyosztá|y jegyzői hatósági - kivéteIesen önkormányzati hatósági - hatáskcjrben eljáró
szervezeti egység. Feladatait három irodáĺa tagoltan végzi
_ jegyzoi kereskedelmi hatósági, jegyzői környezetvédelmi, jegyzői állatvédelmi, jegyzoi
birtokvédelmi, a fakivágási ügyekben önkormányzati hatőstryi j ogkörben
- jegyzoi hagyatéki hatáskörben, illetve anyakönywezetói feladatokat |át eI,
- jegyzői építésügyi hatósági feladatokat lát el.

7.1. Epítésiigyi Iroda
Első fokú építéstigyi hatósági jogkorok gyakorlása, illeték megáIIapítźlsa. Első fokú általános
építésügyi hatóságként jár eI, döntéseit az ETDR utjźnhozzameg:
7 .|.1. építési engedélyezési
7 .l.2. ĺjsszevont engedélyezési
7.1.3. fennmaradási engedélyezési
7 .I .4. haszná|atbavételi enged éIy ezési
7 .I.5. bontási engedélyezési
7 .I .6. engedély hatá|yźtnak meghosszabbítása iránti engedélyezési
7.1.7. jogutódlás tudomásulvételi
7 .1 .8. haszĺtiatbavételi tudomásulvételi
7.l.9. országos építési követelményektől való eltéľés engedélyezési
7.1.10. kötęlezési
7 .I.II. végrehajtási
7 .I.I2. szďRhatosági,
7 .I .13 . veszé|yhelyzet ęsetén sztikségess é vá|ő építési tevékenység tudomásulvételi

eljaľásokban
7.|.t4.jogszabályokban meghattĺtozott esetben és módon építésĺigyi hatósági szolgáltatást

nyijt
7,I.I5.kéľe1emľe, vagy az ingatlan-nyi|vtntartás,t vezető első fokú ingatlanügyi hatóság

hivatalból folytatott eljárás esetén az oENY-ből megismeľhető adat, tény, tůIapot,
vagy helyszíni szemle a|apjan a telken meglévő építmény vagy c}nálló rendeltetési
egység jogszenĺségére vonatkoző adat, tény ígazolása céljábő| az Étv. :ł. 5 1s;
b ekezdé s e e l epj án ható s ági bizoĺy itv ányt áLIít

Első fokú építésügyi hatóságként - az engedéIyezési eljarással összefüggésben - jogosult az
építési tevékenység jogszeníségének ellenőľzéséľe.

7.I.I6.Engeđé|yezési tigyekkel osszefüggő el|enőrzési és kĺjtelezési eljárások, az épitési
munka végzésének helyszíni ellenőrzése, hatósági ellenőrzések folytatása.
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7.I.I7. Engedélýől eltérően épített építmény fennmaradásának engedélyezésekor építési
bírságot szab ki.

7. i.18. jogszabáIyban meghatározott esetekben és móđon elľendelheti a telek bekerítését,
továbbáazengedéIynélküliépítményhaszĺá|atmegsziintetését.

7.I.19. El kell rendelniejogszeriĺtlen vagy szakszerut|en építési tevékenység esetében az
építési tevékenység.végzésének megsztintetését' vagy a2013.január 1-je előtt inclult,
folyamatban lévő eljáľások esetén a jogerős és végľehajtható építési engedélynek és a
hozzźńartoző, jőváhagyott engedély ezésí terveknek megfelelő állapot kialakítását.

7.1.20. a2013.januáľ 1-je előtt indult, folyamatban lévő eljárások esetén szabályossá tételi
kötelezettség nem teljesítése esetén haladéktalanul intézkedik a bontásľól.

7.I.f|.A végrehajtható kötelezettséget - annak nem teljesítése miatt a kötelezett teľhére
hatósági úton, a felmerülő koltségeket megelőlegezve - maga végeńetheti el, a
koltségek erejéig, azok megÍérítéséig az érintett ingatlanĺa jelzálogjogot jegyeztethet

be aZ ingatlan-nyilvántartásba. A munkálatok tűréséľe kötelezheti äń, aki
akadáIy o zza az e|r enđelt munkál ato k e lvé gzé s ét.

7.1.22.Intézkedik a jogerős, és végľehajtható kötelezettségek teljesítés elmaradása esętén a
Ket, ÉTv és a|9312009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti végrehajtásľa.

7.I.23. Megállapítás' illetve a jőváhagyás előtt véleményezí azíIIetékességi területén a helyi
építési szabáIyzatot és a településrendezési terveket.

7.I.24. A helyi ľendelet, a képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések előkészítése.

Egyéb hatósági feladatok:

7.l.zs.Yezeti a jogszabźiyban meghatźtrozott építésĹigyi hatósági nyilvántaľtásokat (kivéve
a település ľendezési nyilvántaľtást).

7.I.26. Építésügyi szakhatóságként mfüĺ'dik kĺjzre más hatóságok engedé|yezési ügyeiben.
7.1.27. A zeĺés táncos rendezvények mfüödésének biĺonságosabbá tételéről szóló

kormányrendelet szeľint általános építésiĺgyi sza]<hatősźlgi eljárást folytat.
7.L.28. Külfrldi állampolgárok ingatlan szeruéséve| kapcsolatos nyilatkozatok előkészítése.
7.I.29. A szervezeti egységet ériĺnokozbeszerzésben közreműködik és adatot szoIgá|tat'

7 .1 ,30 . Szakhatóságként j ár telekalakítási engedély ezési eljárźls esetén.

7 . I .3 I . Utcanéwál tozások, házszámr eĺdezés, címígazo|ás.

I egy ző feladatköľéb e brtoző feladat :

7 . 1 .32. Ko zutkeze|ói i gazgatási j e l l e gű fel adato k el l átása.

7.2. Igazgatási Iroďa
7.2.1.kęreskedelmi tevékenység végzéséhez miĺködési engedély kiadása, bejelentések

nyilvántartásba vétele, nyilvántartások vezetése, hatósági ellenőrzések lefolytatása
7.2.2.az ipari, szo|gá|tatő tevékenység végzéséhez, va|aĺnint a környezetre és egészségľe

veszélyes anyagok és készítmények ral<tározásźlra hasznźit telepľe telepengedélyek
kiadása, bejelentések nyilvántaľtásba vétele, hatósági ellenőľzések lefolyatása

7.2.3.a nem ĺJ.z\eti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek nyilvántartásba vétele
7.Z.4.uz|ęti célú szálláshelyek engedélyezése, bejelentések nyilvántaľtásba vétele,

ellenorzések lefolytatása
7.2.5.kozérdekű kéľelmekkel, panaszokkal, bejelentésekkel kapcsolatos eljárás
7.2.6.piacok, vásárok és bevásárlóközpontok engedélyezése, nyilvántaľtásba vétele,
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ellenő rzése, vásárcsamokok ható sági nyilvant artásba vétele' ellenőrzé se
7.2.7 'áI|aűartźssal, állatvédelemmel kapcsolatos jegyzői hatósági hatáskc!ľök gyakorlása
7 .2.8.Józsefuarosi Aranykoszoru szakĺnai kittintetés odaítélésének előkészitő feladatai
7 .2.9.a szervezeti egységet éľintő kozbeszerzésben közremrĺködik és adatot szolgáItat
7.2.I0. önkormányzati tulajdonú kciztertileten járda létesítésének, átépítésének

engedélyezése
7 .2.I I . táĺ sasházak nyilvántartása
7.,2.|,f . zenéS, táncos rendezvények engedélyezése, ellenorzése
7 .2.I3. az iroda tevékenységét érintő ügyköľben beadványok kivizsgálása,hatősági eljáľások

1efolytatása
7 .2.I4. birtokvédelmi ügyek elbírálása
7 .2.I 5 . a talrćit dolo g gal kapcso lato s tigyintézés ellátása
7.2.16. a helyi rendelet, a képviselő-testületi és a bizottsági előterjesztések előkészítése
7 .2.I7 . jegyző táĺsasházak töľvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátása

Első fokú környezetvédelmi (szak)hatóságként:

7.2.I8. közreműkodik és eIjár más hatóságok engedélyezési Ĺigyeiben
7 .2.I9. eljár zaj- és panasz ügyekben
7 .2.20. zaj határértéket źi|apít meg, zaj-és rezgésbírságot szabhat ki
7.2.2I.hozzźĄárulást adhat akorlátozás alá eső kivitelezési munka végzéséhez
7.2.22. szakhatóságként mrĺkodik kozre más hatóságok engedé|yezési ügyeiben
7 .2.23. a szervezeti egységet érintőkozbeszerzésben közremúködik és adatot szoIgáItat
7.2.24. ellátja a nem kĺjzterületi ingatlanon elhagyott hulladék e|szá|Iíttlsźna| és

txta|mat|anitásźlva|kapcsolatos jegyzőíhatóságifeladatokat
7.2.25. e||átja a fák, és fás szárű novények védelmével kapcsolatos hatósági feladatokat
7 .2.26. e||átja aparlagfü elleni közérdekű védekezés j egyzői hatósági fe|adatait
7 .2.21 . v izgazdáIkodási feladatok ellátása.

7.3. Anyakönyvi lroda
7.3.I A torvényben meghatározottak szeľint ađatokat rogzít az elektronikus anyakönyvi

nyilvántartásban, kiállítja az anyakoĺyvi okiratot, teljesíti az ađatszolgáltatásokat,
hataridő nélkül őrzi az illetékességi teriĺletén történt anyakönyvi eseményeket
tartalmaző papfu a|apu anyakönyveket és betűrendes névmutatókat' Kozreműködik a
házasság megkötésében, valamint a bejegyzett é|etĹársi kapcsolat létęsítésében. Dcint
a hźzassźlgi néwiselési foľma irĺánti kérelemĺől. Az adatok bejegyzésre irányuló
eljáľásban teljesített bejegyzését követően okiratot állít ki'

7.3.2 Hivatalból anyakönyvezni a Magyarorsztlgon tĺjrtént születést és halálesetet, ha
bejelentésre kötelezett nincs, vagy a kötelezett a bejelentést elmulasztotta.

7 .3.3 Az e|otte tett apai elismerő nyiIatkozatot az apai elismeľő nyilatkozatok
nyíIvántartásában rogzíti, az aláírt pé|đáĺyát megkĹildi a sziiletést nyilvantaľtó
anyakönyw ezetőĺek, illetve a hazai anyakönyv ezést végző hatóságnak. A
megszĺiletett gyermekľetett apai elismeľő nyilatkozat teljes hatálya esetén a
rögzítéssel egyidejűleg azadatokat az elektronikus anyakĺĺnyvbe is bejegyzi.

7.3.4 Ahtzasságkötési szanđék bejelentéséről és a bejegyzett élettarsi kapcsolat
létesítéséről jegyzőkcĺnyvet vesz fel. A házasságkötés és abejegyzett élettáľsi
kapcsolat létesítésének idĺĺpontját a házasulókkal, illetve felekkel folytatott
egyeztetést kcivetően tuzi ki.

7.3,5 A|áirjaahźzastánsakkal, illetve felekkel, a tanúkkal, tovźlbbá a tolmáccsal együtt a



házasságkötési, illetve bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséľől szóló lapot.
7.3.6 Kĺjzreműködik a házasságkötés, illetve bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali

helyiségen kívüli létesítésénél.
7 .3.] Házasságkötésnél, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél történő kozremĹĺködést

megtagadja,ha aházasságkotésnek, bejegyzett élettáľsi kapcsolat létesítésének
akadźllyavan.

7 '3.8 Sztiletés anyakönyvezésekor a szülők születési és házassági anyakönyvi
bejegyzésének az elektronikus anyakonyvbe történo bejegyzése éľdekében megkeresi
a sztiletést és hazasságkötés nyilvántartó anyakönywezetőt vagy a hazai
anyakönyvezéstvégző hatóságot. 2010. évi I. törvény 57lA. $ (1) bekezdése.

7.3'9 A' hźzasságkötési szánđék, illetve a bejegyzett élettáľsi kapcsolat létesítése iránti
szandék bejelentésékor az érintett személyek születési anyakönyvi bejegyzésének az
elektronikus anyak<inyvbe töľténő bejegyzése érdekében megkeresi a születést
nyil vántartó anyako nyw ezetőt v agy a hazai any akönyvezé st v é gző ható s ágot.

1.3.I0 A halálesetbejegyzése esetén az e|ha|t születési anyakönyvi bejegyzésben szereplő
adatainak az elektronikus anyakönyvbe töľténő bejegyzése érdekében megkeresi a
születést nyilvántartó anyakönywezetot vagy a hazai anyakönyvezést végzó
hatóságot.

7 .3.II Ha az elhaltnak halálakor házassága vagy bejegyzett é|ettźrsi kapcsolata tllIt fenn, az
elhalt házassági vagy bejegyzett élettársi anyakönyvi bejegyzésben szeľeplő
adatainak az elektronikus anyakĺinyvbe tĺjrténő bejegyzése éľdekében megkeresi a
házasságot vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot nyilvántartó anyakönyvvezetőt
vagy ahazai arryak<inyvezést végzo hatóságot.

7.3.I2 Az e|haltházastársa vagy bejegyzett é|ettársa születési anyakĺinyvi bejegyzésében
szereplő adatainak az elektľonikus anyakĺinyvbe történő bejegyzése érdekében
megkeľesi a születést nyilvántartó anyakönywezetőtvagy ahazai anyakĺlnyvezést
végző hatóságot.2010. évi I. ttjrvény 58iA. $ (3) bekezdése.

7.3.I3 A törvényben meghatározott kötelęző adattovábbítást végez, az affajogosult tészére
adatigéĺy|és alapján adattovábbítźst végez, vagy az arryakönyvvezető az aÍÍa
jogosult kérelmére hatósági bizonyifuányt állít ki.

7.3.I4 A statisztikaĺo| sző|ő törvényben meghatźlrozott ađatgyújtéssel kapcsolatos feladatai
teljesítése céljából az anyakĺinyvi eljaľás során kezeli a népmozgalmi
adatszo|gá|tatás köréb e tarto ző adatokat.

7.3.1'5 Az elektronikus anyakönyvben kezelt adatok teljes körét közvetlen hozzáférésse|
jogosult átvenni, továbbá a kiztrő|ag a papfua|apú anyakönyvben nyilvántaľtott
ađatot, valamint az anyakonyvi alapiratot jogosult megtekinteni.

7.3.t6 Eľtesíti a gyámhatóságot, ha a gyeľmek születését az apa adatai nélkül
anyakönyveńék, az apa adatait adattovábbítás teljesítése után jegyzi be a születési
anyakonyvbe, ha a gyermeket ismeľetlen sztilőktől száĺmaző ta|źit gyermeknek kell
tekinteni, vagy kiskorú személy k<it házasságot.

7.3.17 Más anyakönyvvezető, idegenľendészeti hatóság, külképviselet, és a KEKKH
értesítése a tĺirvényben meghataľozott esetekben.

7.3.I8 Az anyakonyvből aklzárőIagpapír alapu anyakönyvben nyilvántartott adat, valamint
az alapirat tekintetében az atÍa jogosult tekintetében engedélyezi a betekintést,
részére adatigénylés alapján aclattovábbítást végez, kérelemľe hatósági bizonyítrányt
áIIít ki, aZ éľintetett aZ információs tjnľendelkezési jogról és az
információszabadságľól sző|ő törvény szerint tájékoztatja személyes adatainak
kezeléséľől 
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1 .3.I9 Az elhalt magyar állampolgár szeméIyazonosság igazo|ására alkalmas hatósági
igazo|ványát és szeméIyi azoĺosítót és lakcímet igazo|ő hatósági igazolványźĺ
érvénýeleníti, maj d a szemé|y azono sításra alkalmas okmányokkal egytitt továbbítj a
a haláleset helye szeľint illetékes megyei (fovárosi) kormányhivatal járási
hivatalának.

7.3.?0 Az e|ha|t úti okmányában lévő érvényes magyaÍ vizumĺa, illetve a tartőzkodási
jogosultságra vonatkozó bejegyzést kovetően aZ anyakönyvi folyószám
feltÍintetésével ,,érvénytelen'' bejegyzést tesz, és a külföldi hatóságok által kiállított
okmányokat a bej elentőnek visszaadj a.

7.3.21 Az újszülött személyazonosító igazolványának kiadása éľdekében aZ újszülött
aľcképét a szeméIyazonosító igazo|váný kiállító hatóság tészére, a törvényes
képviselők nevét a személyi azonosítót kiállító hatóság részéte megküldi.

7.3.22 Az 1980. december 3l-igvezetett anyakönyvben ta|áIhatő bejegyzés IeztlrástrőI a
bejegyzés folyőszámáĺak és az anyakönyv azonosító adatainak továbbításáva| az
illetékes |ev éItźlr at értesíti.

7.3.23 A magyar á||ampo|gőĺság megállapitása céljából megkeresi az áIlampolgársági
iigyekben elj át ő szervet.

7.3.24 A magyar źl|ampolgárság megszeľzésével kapcsolatos adatszo|gáItatást az
állampolgáľsági eskü vagy fogadalom letételéről más anyakönywezetőnek, a
polgárok személyi ađatait és lakcímét nyilvántartó hatóságnak, azidegenĺendészeti, a
menektiltiigyi hatóságnak, valamint a Kdzponti Stati sztikai Hivatalnak.

7.3.25. A kiadmányozás, a kiadmányozźs és az alźńrás ľendjéľől sző|ő I0l2013. (10.21.) sz.
jegyzői utasítás II. ľész C.) pontja szeľint, az arryakonyvi eljĺírással összefüggo
jegyzői dcjntéseket, intézkedéseket kiadmźnyozás keľetében a hatósági ügyekért
felelő s a|j e gy zo gyakoro lj a.

7.3.26. a helyi rendelet, a KT és abizottsági előterjesĺések előkészítése,

7.3.27. szakmai tájékoztatők készítése, kapcsolattaľtás, kóľházaL<ka|, klinikákkal

7.3.28. Az eIektľonikus anyakönyvi rendszęľen kereszttil igényelhető, központilag e|oá||ított
anyakönyvi nyomtatványok, valamint abińonsági tintával töltött irőeszkoz igénylése
és kezelése, továbbá' az elektronikus anyakĺinyvi rendszer hasznźiatźlhoz sztikséges
hozzáférési jogosultságok és afe|használói kárťyák igénylése és kezelése

7.3.29'a selejtezhető okmányok (hibás ađattal kitöltött, továbbá a megszemélyesítés során
megsérült anyakönyvi kivonatok) selejtezése, a selejtezés végrehajtźsához bizottság
felállítása, a megseÍnmisítésről jegyzőkĺinyv készítése.

7 .3.30. a keriilet címnyilvantartásával kapcsolatos feladatok ellátása, a 14 éven aluli érintętt és
az egészségügyi okból töľténő akadtiyońatása esetén a polgár szemé|yazonosító
igazolvány fuántí kérelmének át:łéte|e, a kére|mezó jogosultságanak és
szeméIyazonosságának ellenőrzése, a kérelem továbbításával kapcsolatos hatósági
feladatok e||átźsa, adatok szo|gáItattlsa meghataľozottszerveknek és személyeknek, (a
polgáľok személyi adatainak és lakcímének nyilvántaĺtásárő| sző|ő 1992. évi LXVI.
torvény és a végľeh ajtásár a kiadott I 46 l 1993 . (X.26') Koľmányrendelet)

7.3.3I. a keľiileti lakosok hagyatéki ügyeinek teljes konĺ intézése, a temetést intéző személy



felhívása nyllatkozattételľe, hagyatéki leltáľfelvétele, ha az orökhagyó kizátőIag
ktilföldi állampolgár volt, a hagyatéki eljarás lefolytatásának tényéről az
állampolgárság szerinti állam külképviseletének értesítése, helyszíni és safe leltárak
felvétele, gyámi vagy gondnoksági le\táľľa| kapcsolatos feladatok, ingóságok
értékelése, biztosítási intézkedések megtétele, éľtékek bírói letétbe helyezése, adó-
értékbizonyítványok megkérése, megüľesedett, hagyatékkal terhelt ĺinkormányzati
bérlakások és öľöklakások kulcs nyilvántartásának vezetése, a megüreseđett

béľlakásokľól aZ önkormányzati vagyonkeze|ő értesítése, hagyatéki letfu és

mellékletei, valamint ahite|ezői igények közjegyző felé való továbbítása

8. HUMÁNSZoLGÁLTATÁsI ÜcyoszľÁly
Az ađott szakźęazathoztartoző több irodát összefogó szervezeti egység, melynek iľanyítója és

vezetóje az igyosztáIyvezeto' A Családtámogatási Iroda eIlátja a települési támogatokkal
kapcsolatos feladatokat, a Humánkapcsolati Iroda e||átja a tanigy-igazgatási,
intézményfelügyeleti, egészségügyi, kulturális feladatokat. Az ügyosztály előkészíti a
szakterületéhez kapcsolódó képviselő-testületi, bizottsági előterjesztéseket és végrehajtja a
szakterületét érintő képviselőtestülęti, bizottsági döntéseket.

8. 1. Csalddtúmogatdsi Iroda
Alĺalános feladatok:

8.1.i. Áltulá''os lakossági információnyújtás szőban,írásban (papír, elektronikus).
8.1.2. Külön jogszabályok a|apján meghatározott kote|ezó jellegű települési

önkoľmányzati feladatellátásľa vonatkozóan szerződések megk<ĺtésére
javaslattéte|, az ezeke vonatkozó előterjesztések összeállítása a képviselő-
testület állandó bizottságai elé javaslattétel, valamint a képviselő-testület elé
dĺinté shozat aI céIj ábő|, végrehaj tás.

8.1.3. KozĺJ.zemi szervekkel kapcsolattartás a polgármesteri és a jegyző hatásk<jľben

me gállapított támo gatások végrehaj tása érdękében.
8.1.4. Határozatok, nyomtatványok karbarftartása, frissítése, nyomtatványok

utánĺendelése.
8.1.5. Havi, negyedévi, felévi, évi statisztika elkészítése (pl: KSH)
8.1.6. Az <inkoľmányzat áIta| fenntartott vagy mfüĺjdtętett intézményekkel,

szervezetekkel kapcsolattartás, együttmfü<jdés a szociálisan rászoruló lakosok
ügyeinek intézésben.

8.I.7 . Az lrođa tevékenységét érintően a Józsefuaľosi Honlap frissítésével kapcsolatos
feladatok e||átása.

8.1.8. PTR és WINSZOC adatbázis és szalłnai nyilvántató progľam naprakész
vezetése, a pľogram karbantaľtása.

8.l.9. A szetvezeti egység évenkénti bontásban köteles nyilvántartani a szervezeti
egység áLta| készitett vagy a szervezeti egység közremfüĺjdésével készített
képviselő-testiileti, bizottsági előterjesztéseket, az előterjesztésekről szóló
hatźrozatokat valamint aLejfuthatáridejű hatźrozatokól szóló jelentéseket.

8.1.10.A szervezetí egységet érintő kozbęszerzésekben közľemfüödik és adatot

szo|gáItat.
8.1.1 1. oEP jelentés készítésę.

o nko r m ány z at i fe l adat o k :

8.1.|2. EU élelmiszersegély koordinációja.
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8.1.13. Települési támogatás. A települési támogatással kapcsolatos összesítés'
előkészítés utalásľa.

8. 1. 14. Kĺjztemetés elľendelés.
8.1.15. Más település által végrehajtott koztemetés koltségeinek megtérítése, annak

e1lenőľzése.
8.1' 16. Nyáľi gyeľmekétkęztetés szervezése.
8.I.I7.A megalapozott ĺjnkormányzatí döntések meghozatala érdekében helyszíni

szemle tartása, kömyezettanulmány felvétele.
8.1'18. Az önkormányzati igazgatási feladatokkal kapcsolatos fellebbezések,

méltányossági kérelmek felterjesztése a II. fokú szerv felé javaslattal ellátva, a

dontések végrehajtása.

onkormónyzat Hivatalának feladatai :

8.1.19. Kömyezettanulmány készítése a belső valamint más külső szervek, hatóságok
megkeresése alapjáĺ.

8.1.20. ovodttńatási támogatás megállapítása, felülvizsgá|ata, támogatás összesítése,
előkészítése utalásra.

8.1.21. A rendszeres gyerÍnekvédelmi kedvezménnyel, és ahozzá kapcsolódó egyszeri
támo gatásokkal kapcsolato s feladatok ellátása.

8.I.22. onkéntes szülői nyi|atkozatok felvétele a hćttrźnyos helyzet és a halmozottan
hátrányo s heIy zet me gttllapítźsźúloz, felülvizs gálat, nyilatk ozat tov ábbitása az
illetékes szerv felé.

8.I.23. Az á|Iamigazgatási igazgatási feladatokkal kapcsolatos fellebbezések
felterjesztése a II' fokú szeľv feléjavaslatta| e||átva, végľehajtása.

8 .1 .24. Méltanyossági kérelmek vizsgáIata, végrehajtása.
8.1.25. Igazo|tĺs kiállítása szociálisan ľászoruló személyként a védendő fogyasztók

nyilvantaľtásttba tĺjrténő felvétel l nyi|vtľÍartásźlba vétel meghosszabbítása iránt'
8.I.26. A jegyzoi hatáskörű ügyekben hozott döntések meghozatala érdekében helyszíni

szemle tartása, kömyezettanulmány felvétele.
8.I.27. Fenti ügýípusokban - minđ az egyeđi önkormĺínyzati hatősźlgi ügyekben, mind

az egyedi áI|amigazgatásí hatósági ügyekben _ a szociális igazgatási eljarás
lefolytatása.

Agazatí alapfelađatok el i átásával kap cso lato s szakmai fe 1 ađatok :

8.I.43. az óvodaköteles gyermekek, valamint ahátrźnyos helyzetű és a halmozottan
hátrányos helyzetu gyermekek, tanulók nyilvántaľtása, jogszabźiy szerinti
adatszo|gźitatás

8,I.44. a szociális ellátásokľa való jogosultak és jogosultságok adatainak
ny1Ivántartása, jogszabćt|yban meghatźlĺozottak szeľint ađatszolgáItatás

8.1.45. szociális támogatás tigyekben folyamatos adatszolgáItatás a szociális
támogatások országos elektronikus rendszerébe (PTR-rendszer)

Feladatait a szociális igazgatásről és szociális ellátásokĺól szóló 1993. évi III. törvény, a
gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásľól szóló, 1997. évi X)cil. töĺvény, va|amint az
abhoz kapcsolódó rendeletek, továbbá az egyes támogatásokat megállapító egyéb

j o gszab á|yok alapj án |źÍja e|.
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8. 2. H umdn kapcs o lati lro da

A Humánkapcsolati Iroda á|taI ellátott önkormányzati, á|Iamigazgatási és
intézméĺy felü gyel eti feladatok :

Átnlános feladatok..

8.2.1. óvodák, szociális, gyermekjóléti, egészségügyi intézmények alapitźsával,
źúszervezéséveI, gazdźllkodási jogkörével, fe|adatának és tevékenységi körének
módosításával, fenntaľtói jogának átadásáva|, megsztintetésével,
névhasznáIatáva|kapcsolatosfenntaľtóitevékenység,

8.2.2. az óvodák, szociális, gyermekjóléti, egészségügyi intézmények a|apítő
okiratával' pedagógiai, vagy szakmai progľamjával, sza\<ĺnai dokumentumaivaI,
szervęzeti és műkĺidési szabá|yzatźxal, házirendjével, továbbképzési
programjával, értékelésével kapcsolatos ĺinkormányzati,hivatali feladatok,

8.2.3. óvodák, szociális, gyermekjóléti, egészségügyi intézmények szakmai
törvényességi feltigyelete, vizsgálatok végzése, eIlenőrzésiikkel (szakmai,
tö rvénye s s é gi, hatő stlgi) kap c s o lato s fenntartó i fel ad atok'

8.2'4. a szakterületet érintő statisztikák, adatszo|gáltatások, kimutatások összeállítása,
8.2.5. jogszabá|y szeľinti nyilvántartások vezetése,
8.2.6. résú.vęsz a kultuľális tareyÍL helyi önkormáĺyzati rendeletek megvalósításában,

segíti a rendeletekből adódó fel adatok előkészítés ét, v é gr ehajtźsźt;
8.2.7. kĺizľemrĺkĺidik a kulturális, közmúvelődési, sport, civil teľveket, koncepciók

összeállításában;
8.2.8. Iőzsefváros honlapjának felülvizsgáIatával kapcsolatos intézkedésęk az óvodfü,

szociáiis, gyermekj óléti' e gészsé gtigyi iĺtézmény ek vonatkozásában,
8.2.9. lakossági bejelentések, jelzések, egyedi kéľelmek megválaszolása, panaszok

kivizsgálása,
8.2.10. kapcsolatot Ert a kerületi kcjzművelődési intézményekkel, Helytöľténeti

Tanáccsal, a kultuľális civil szervezetekkel, a|apítvtnyokkal, keľületi idős
klubokkal, művészeti csoportokkal, segíti azok bemutatkozźsát. A tajékoztatás
és a rendezvényeken való ľészvétel biztosítása érdekében kapcsolatot tart a
kerületi köznevelési iĺtézményekkel; az országos és fovĺáľosi ágazatí
intézményekkel, a keriileti civil szervezetekkel, illetve társhatóságokkal,

8.2.I|. hiľdetmények kifiiggesztésével, nyilvántaľtásáva| kapcsolatos feladatok
8.2.If. a szervezeti egységet éľintő kozbeszerzésben és veľsenyeztetési eljárásban

kĺjzremfücjdik és adatot szo|gá|tat,
8.2.|3. nyilvánosságrahozata|, kozzétételi feladatok páLyźuati és egyedi támogatások

vonatkozásában is,
8.2.|4. az ágazatra vonatkozó pá|yázati kiíľások figyelemmel kísérése, a lehetőségekől

az &intett iĺtézmények értesítése, páIyázati igényük esetén abízottsági, illetve a
képviselő-testiileti előterjesztés előkészítése, a pá|yázatok szakmai
végrehajtásźtnak, va|amint a pénzeszkozze| töľténő elszámolásának nyomon
követése' apá|yźzatok fenntartási időszakában sza]<ĺnai feliigyelet biztosítása

8.2.15. az ágazatta vonatkozó jogszabá|yi előírások figyelemmel kíséľése, valamint a
módosítások helyi szinttĺ noľmákľa való áNezetésére vonatkozó javaslat
készítése,

8.2.|6. gondoskodik az tłgazat szakmai jogszabá|y szerinti programjainak,
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ko ncep ci ó i nak ki do 1 g o zás źlr ő|, aktua|izáLás áľó l é s v é grehaj tás áró l
8.2.17. jegyzői hatósági feladatok elléúása
8.2.18.köznevelési (iskola, pedagógiai szakszo|gźllat, pedagógiai szakmai szolgáltatás)

intézményvezetői megbízások jogszabtiy szerinti véleményezésének
elokészítése

8.2.19. civil szeľvezetek helyiségbéľlęti kéľelmeinek esetén a JGK Zrt. megkeresése
alapj án az Emb eri Erő forrás Bizottság ülésére előterj e szté s készítése,

8.,f.,f().nemzetiségi önkormtnyzat humánszolgáltatási tttreyt egyetértési jogával
kapcsolatos hatáskor biztosítása,

8.2.2I.települési esélyegyenlőségi program elkészítése,
8.2.f2.Kozalka1mazotti Tanácsok váIasztása, működéséhez kapcsolódó fenntartói

feladatok,
8.2.23. ifiúsági ügyekkel kapcsolatos hivatali teęndők,
8 .2.f4. te stvérváro si kap csolattartás kulturáli s feladatainak ellátása
8.2.25. e|Iátja a kulturális taĺgyú kéľelmekkel (p1. könyv megjelentetés) kapcsolatos

feladatokat;
8.2.26. előkészíti a spoľt, egyházi, nemzetiségi és civil pá|yazatokat, az elszámolást, a

feladatok végrehaj tás źi megszerv ezí;
8.2.27. ellźtja a pźllyźnati és egyedi * kivétel nemzetiségi önkormányzatok működési,

valamint társasházak tźtmogatása - támogatási szetzőďések előkészítési
feladatait,

8,2.28. részt vesz az fuoda á|ta| e|ł3készített támogatási szerzőđések vonatkozásźlbaĺ a
támogatások analitikus nyilvántart ásában,

8.2.29' e||átja az irodźůloz tartoző tźlmogatási szeruóđésękben rogzített támogatások
elszámolásának befogađását, értékelését és jóváhagyásra torténő előkészítését;

8.23a, az ankormányzati művészeti tevékenység tźlmogatása körében ellátja a
művészeti tevékenységgel kapcsolatos véleményezési és szakmai feladatokat;

8.2.3I. ellrátja a Jőzsefvétos káľtya rendszer múkodtetésével kapcsolatos feladatokat.
8.2.32. ellátja az idegenfoľgalmi adó differenciált kiegészítésének felhasznáIásźxa|

kapcsolatos hivatali feladatokat;
8 .2 .3 3' ellátj a a c ímerhas znáIati enge délyekkel kapc so lato s te endő ket,
8.2.34, e||átja a kciznevelési, szociális és gyeľmekjólétí intézményvezetói páIyázatí

felhívások előkészítését.

Agazati alapfeladatok ellátásával kapcsolatos szakmai feladatok:
8.2.35, a kcjznevelési intézmények nemzetiségi nevelésével kapcsolatos fenntartói és

ĺinkormány zati f elađatok,
8.2.36. a magyar nyelvi előkészítés , a nemzetiség nyelvén folyó neveléssel és oktatással

kapcsolato s fenntartói feladatok
8'2.37. óvodai felvételi kcjrzetek kialakításával, módosításával kapcsolatos fenntartói

feladatok, iskolfü felvételi körzetének jo gszabá|y szerinti véleményezése
8 .2,3 8 . óvo dai felvéte l fenntaľtó i fe|adatai,
8.2.39. óvodai bęiratkozással, jogviszonnyal kapcsolatos önkormányzati teendők,
8.2.40. az integľáltan nevelhető sajátos nęvelési igényĺ gyeľmekek nevelésével

kapcsolatos fenntartói intézkedések,
8.2.4I, óvodai csoportok kialakításahoz kapcsolódó fenntartói döntések előkészítése,
8 .2. 42. intézményi tanács, ó vo daszékek múkci dteté s ének b izto sítás a,

8.2.43.az óvodai és az esélyegyenlőség megteremtésével cisszefliggő pźiyźnatok
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benyújtásával, a pá|yázatok elszámolásával' fenntartásával kapcsolatos
feladatok,

8 .2. 4 4 . j o gszabá|y szeľinti rendkĺviili szĹinet elľendelése
8.2.4 5 . pedagó gus továbbképzési programok j óváhagyása
8.2.46. iskolaérettségi vizsgálatok
8.2.47. óvoda heti és éves nyitvatarttsi idejének onkormányzati döntésre előkészítése,
8.2.48.neve1ési-oktatási, szociális és gyeľmekjóléti intézmények kozétkeztetésével,

étkezési téľítési díjak megállapítástnal, felĺilvizsgá|atával kapcsolatos
feladatok

8.2.49. iĺtézményi munkatervhez e|őzętes vélemény intézményi munka értékelése
8.2.50. óvodákban a gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések

jo gszabá|y szeľinti fenntartói ellenőrzése
8.2.51'. az ágazati kitüntetésekkel kapcsolatos előkészíto feladatok ellátása arcnđezvéĺy

megszeľvezésének kivételével,
8 .2 . 5 2 . B uľs a Hun gaľic a p á|y źzatta| kap c s o l ato s feladato k
8'2.53.kerületi önkormányzati óvodak munkaerő-gazdá|kodási rendszeľének Kjt.

szerinti elektronikus adatnyilv tntartása a betöltetlen munkakörökľől,
8.2.54. a Pedagógus Szolgálati Emlékéľemmel, a keľületben é1ő nyugdíjas pedagógusok

részéte a jubileumi oklevél igénylésével, átadásźnal kapcsolatos feladatok,
8.2.55. az ĺinkoľmányzati, valamint civil szervezetek á|ta| fenntartott személyes

gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti intézményekkel kapcsolatos
folyamatos kooľdináció, szakrnai felügyelet a jogszabályok és az
írányítőlf enntartőá|ta|meghatźrozottkeretekközött,

8.2.56. az ĺinkormányzati fenntartású személyes gondoskodást nyujtó szociális
feladatokat ellátó intézmények áLtaI nyújtott szolgáltatásokĺól negyedéves,
illetve féléves j elentés az országos nyilvántartási rendszerbe

8.2.57. az önkormányzati fenntartású személyes gondoskodást nýjtó szociális,
gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmény'ek térítési díjanak felülvizsgálata,

8.2.58. az önkormźnyzat egészségügyi alapellźĺása körében közręmfü<jdik a kerületi
l ako s s ág háziorvo s i ellátásának me g s Zerve zéséb en,

8.2.59. az önkormányzat egészségügyi alape||átása körében kĺjzremfütjdik a házi
gyermekoľvosi ellátásának megszervezésében,

8.2.60. az önkormźnyzat egészségügyi a|ape|Iátása körében kĺjzremfüĺjdik a felnőtt és
gyermek fogorvosi ellátás kialakításában,

8.2.6I. az önkormźnyzat egészségügyi alape||tltása kĺjrében közľęmiĺködik a felnőtt és
gyermek ügyeleti ellátásról megszeľvezésében,

8.2.62. ĺyi|vtntartja, ellenőrzi és egyeńeti a háziorvosi és házi gyermekorvosi
szo|gá|tatők területi ellátási kĺitelezettségét,

8.2.63. előkészíti, nyilvántartja ahźnĺorvosi és házi gyermekorvosi szerzođéseket és
j avaslatot tesz azok módosításara,

8 .2.6 4. nyi lvántartj a az egészsé gü gyi telephelyeket és rendelési időket,
8,2.65.gondoskodik a kerĹilet kozalkalmazottainak és a Polgármesteri Hivatal

kĺiztisztviselőinek foglalkozás-egészségügyi ellátásaÍól és szęrvęzi annak
évenkénti feliilvizs gálatát

8,2.66, az önkoľmányzat fenntartásában mrĺkodő járóbeteg szake|Iátással és gondozó
intézeti ellátással kapcsolatos fenntaľtói feladatok e|Iźtása érdekében bizottsági,
illetve testülęti előterjesztéseket készít és gondoskođik a hattnozatok
végrehajtźstľő|,
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8.2.67 . előkészíti az egészségügyi gépműszeľ minimumfeltételek foľľásigényének
bino sitását és azok b eszer zését,

8'2. 68 . a lako s sági bej elentéseket, panas zokat megvi zsgáIja,
8.2.69.megszeÍvezi a Polgármesteľi Hivatalban képemyő előtt dolgozó munkatársak

szúrovizsgáIatát,
8.2.70. felvilágosító előadásokat és szuĺóvizsgtllatokat szervez a Polgármesteri Hivatal

köztisztviselőí számára a megbetegedések megelőzése érdekében,
8.2.1I. et|átja a ľÁvpoNT Információs Szolgálat keretében a Hivatal általános

ügyfélszo l gálati feladatait, ennek során átves zi az ugy félkéľelmeket, Íáj éko ńatj a
az ügyfeleket a Hivatal által ellátott feladatokról, a Hivatal működésérol, a
hivatali ügýípusokról, szervezęti egységek elhelyezkedéséről,
nyomtatványokĺól.

9 . Ko ZTERÜLET-FELÜGYELETI ÜGYo sZT 
^LYE|Iátja a Magy ar ország helyi önkormány zatairő| sző|ő 20 I 1 . évi CLXXXX. torvény 23 . $.

(5) bekezdés 4. pontjában meghatarozott, és a23. $. (7) bekezdése alapjan a Fővárosi
onkormányzat által źúaďott, valamint a Jőzsefvárosi onkorm ányzat és a Fővárosi Rendészeti
Igazgatőság között létľejott megállapodásban szereplő feladatokat. Különösen ideértve a
kozterĹilet-felügyeletről szóló 1999. évi LXm. törvény 1. $. (4) bekezdésébe, valamint a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének a
Józsefuaľosi Kĺjzterület-felügyeletről szóló 1912011. (N.08.) <inkormányzati rendeletébe
foglalt feladatokat.

9.I. a közterületek jogszenĺ hasznźiatának, a kozterületen folytatott engedélyhez,
illetve útkezelői hozzájáĺuIáshoz kötött tevékenység szabáIyszeruségének
ellenőrzése;

9'f. a kcizteľület rendjére és tiszÍastlgźlra vonatkozó jogszabá|y áIta| tiltott
tevékenység megelőzése, megakadáIyozása, megszakítása, megszüntetése,
illetve szankcionálása;

9.3' közremiiködés a k<jzterulet' az épített és a természeti környezet védelmében;
9.4. közľeműkcjdés a társađalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a

közbiztons ág és akĺizrend védelmében;
9.5. közľemúkcjdés azönkormányzati vagyonvédelmében;
9.6' k<jzremúkĺjđés a koztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásanak

ellenorzésében;
9.7 . közľeműködés állategészségügyi és ebrendészeti fe|adatok ellátásában;
9.8 amozgásábalkor|átozott személy parkolási igazo|ványjogszeľű hasznáIatáĺak

és birtoklás źnak az ellenőľzése.
9.9 e||átja a közterületi térťrgyelő rendszer üzemeltetésével és műkodésével

kapcsolato s feladatokat.
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ol ivatal llékleť mesteri H \lMSZ-ének 4. sz. me te

Szervezeti egység Munkaköľ

Vagyon nyiIatkozat-téte|i
kłitelezettség (Vnytv.*

3.8)

Vagyonnyilatkozat-
téte|i ktĺtelezettség

te|iesítése

Hivata|vezetők lesvT.o 1) bek. a)-e); (2) bek.d) l évente

a|ięgyző l) bek. a)-e)r (2) bek.d) 1 évente

on kormánvzati főtanácsadók önkormánvzati fotanácsado 1) bek. ble) l évente

Jegyzői Kabinet kabinetvezet<ĺ 1) bek. a)-c); (2) bek. d) I évente

referens' vezető iostanácsos l) bek. ble) l évente

Jogi Iľoda irodavezeto 1) bek. b)- e)r (2) bek. d) l évente

iosi üsvintéző: iostanácsos (1) bek. c)-e); 2 évente

Személvtisvi lroda irodavezet<ĺ l) bek. b)-c); (2) bek. d) I évente

Belsó Ellátasi Iroda irodavezet<! l) bek. blc); (2) bek. d) I évente

Üewiteli lroda irodavezető l) bek. b)-c): (2) bek. d) l évente

Szervezési és Kéoviseloi Iroda iĺodavezető l) bek. b)-c): (2) bek. d) I évente

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

ptt|yázati referens' ügYintéző l) bek. b)-c) l évente

Gazdá|kodási Ugyosztá|y
ügyosztályvezető,
ügyosztálvvezető-helyettes I) bek.b)-c); (2) bek. d) 1 évente

tievintézo l) bek. a), c) 2 évente

Pénzügyi Ugyosztá|y ügyosztályvezető I ) bek. b)-e): (2) bek. d) l évente

controlling ügyintézó l) bek. c): 2 évente

Kö|tségvetési és Pénzüryi

Felügyeleti Iroda

irodavezető l) bek. cře); (2) bek. d) [ évente

irodavezetó-helvettes l) bek. b)-c): 2 évęnte

ĺicvintézo l) bek. c)-e) 2 évente

pénztaros l) bek. c) 2 évente

Számviteli és Pénzüryi lroda irodavezetó 1) bek. c)-e); (2) bek. d) l évente

irodavezeto-helvettes I) bek. blc): 2 éventę

Adóügyi Iroda iľodavezető l) bek. a): c): (2) bek. d) l évente

i rodavezető-helvettes l) bek.a). c) 2 évęnte

ĺ.ievintéző (t) bek. a) 5 évente

IIatósáei Üeyosztá|v ügyosztályvezető (1) bek.a)-c); (2) bek. d) l évente

ügyintézo l) bek. a) 5 évente

Építésíigyi Iľoda iľodavezető l) bek.a)-c); (2) bek. d) l évente

irodavezető-helvettes 1) bek.a). c) 2 évente

ĺisvĺntéző 1) bek. a) 5 évente

Igazgatási lroda iľodavezető (l) bek.a)-b): (2) bek. d) l évente
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iĺodavezető.hel I ) bek. a). c 2 évęnÍ.ę

Ĺisvintézó l) bek. a) 5 évente
Anyaktĺnyvi Iroda

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

irodavezeto-helyettes l) bek. a). c) 2 évente

tisyintéző l) bek. a) 5 évente

HumánszoIgá|tatási
I Ipvnszŕá |v ügyosztályvezetó l) bek.a)-b); (2) bek. d) l éventę

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

irodavezeto-helveťtes l) bek.c)-e) 2 évente

üsvintézo 1) bek.d)-e); 2 évęnte

Humaĺkapcsolati Iroda trodavezetó l) bek.a)-e); (2) bek. d) l évente

iror|avezető-heIvettes l) bek. a). c) 2 évente

usv|ntéző l) bek.a). d)-e)l 2 évente

Be|ső EIlenőrzési Iroda irodavezető l) bek.b)-e): (2) bek. d) I évente

irodavezeto-helyettes l) bek. b)-e) l évente

belső ellenőr l) bek.b)-e) l évente

Városéoítészeti tjpvosztá|v

ĺjgy o szÍá|y v ezető ; fó ép ítész
ii pvoszJá l wezetŕi-heI vettes 1) bek. blc); (2) bek. d) l évente

Közterĺi let-feIii gyeleti

Ügyosztá|y

ügyosztályvezeto (1) bek.b)-c); (2) bek. d) l évęnte

ü gyosztályvezető-helyettes t) bek.b)-c); l évente

közterĺileĹfelüsyeló l) bek.a), c); 2 évente

szoI pál at-i ránvító (l) bek.a). c); 2 évente

ügyintéző l) bek.a). c): 2 éventę

sęeédfelügyelő (1) bek.a). c): 2 éveĺte

VagyonnyilatkazaÍ.téte|re kötelezett továbbá a vnýv. 3.$ (l) bekezdés c) pontja a|apjan, munkakcirének megnevezésétől
fi.iggetlenül az a koztisztviselo, aki a Budapest Józsefoarosi onkormányzatnak' a Polgrírmesteri Hivatalnak és a helyi
nemzetiségi önkormányzatoknak a kötelezettségvállalással, utalványozással, ellenjegyzéssel, érvényesítéssel és

tetjesítésigazolással kapcsolatos eljráĺási rendjérol szó|ó |120|3. (I.l7.)számú polgármesteľĹjegyzői egyuÍtes utasítás
szerint kötelezettségvállalásra éslvagy utalványozásra éslvagy érvényesítésre éslvagy ellenjegyzésre és/vagy
teljesítésigazolásra felhatalmazást kap.

* 2007 . évi CLII. tV. egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekől
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5. sz. mellékleĺ

" I. A Jóżśéfväröśi Po|sármbśteri Hivaia| á|ła| ellátott kłite|ező, iinként vál|a|t és ĺl||amigazgátálsi fe|äłlätóti ' ']'' -' -'

Megnevezés
Szeľvezeti egységhez

tartozás
meqhetározÁsÁ

Kłitelező fe|adatok
meghatározása

onként vá||a|t feladatok
meghatáľozása

Al|amigazgatási
feladatok

mephatározása

Hatósdei feladatok

Ep íté si gazgatás i fel adatok
Hatósági Üryosĺály

A ,., ..ľ,prtesugyl lrooa

építésigazgatasi
tevékenység,

hatósági feladat

I gą z Eatási tev ékenys é gek
Hatosagl ugyosnary

Igazgatási Iroda

lpaľ| es

kereskedelmi
tevékenységgel

kapcsolatos hatósági
feladatok, eb

cisszeírás,
kömyezetvédelmi

hatósági'
á1latvédelmi

hatósági'
biÍtokvédelem, talált

tĺĺrgyakkal
kapcsolatos
feladatok

Anvak<ĺnvvi feladatok
Hatósági UgyoszÍá|y
Anvakönwi Iroda

anyakönyvi,
hatósási feladatok

Hivatal míĺkijdtetése resýző

Hivatal műk<idtetése
Jegyzői Kabinet

Belső Ellátási Iroda
hivatal működtetése'

éoü|et fenntartasa
r epr ezentáció, üzl eti aj andék'

természetbeni j uttatasok

Hivatal informatikai feladatai
Jegyzői Kabinet

Belso Ellátási Iľoda

hivata| működtetésével
kapcsolatos informatikai

feladatok

Hivatal egyéb feladatai Jegyzói Kabinet

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

foglalkozásegészségügy'
k<izfoglalkoztatás,

vźt|aszttts

tanácsadói. szakértői díiak

Nemzetiségi onkormányzatok
működtetése

Jegyzői Kabinet
Belso Ellátasi Iroda

nemzetiségi
önkormĺĺnyzatok
mÍiködtetésének

biztosítása

Hivatali alkalmaz.ottak

foglalkoztatásával összefiiggő
kiadások

Jegyzői Kabinet
Szemé|yĺigyi lroda

Hivatal foglalkozÍatottak
bére, jogszabályi alapon

jaró juttatásaik

hűségiutalom, szakmai
továbbépzés. konferencia



II. Á Józsefvdrosi Polgármesteri HÍvatąl lúltal elldtou önkormlÍnyzatiJeladaĺok

Megnevezés
Szeľvezeti egýséghez

,tartozás
meshatározása

Kötelező féIadatok
megna,taiĺza1l

onként vál|al! fe|adatok
. meghatáľozása

A||amigazgatási
feladatok

ĺnighatálroiz'álsa

'ł ]']| l]l]]j.]]i:i j]]j:lili:]:.i:.j1].lll]:

Tisztségviselĺik és bizottságok Polsármesteľi Kabinet

tisaségviselok
ilIetménye,

költségtérítése, bizottsági
tagok tiszteletdíja

repľezentáció, tisztségviselők
saját keretei, promóciós

ajĺándékok

Nemzetközi kapcsolatok PoIsámesteri Kabinet nemzetközi kapcsolatok

PR tevékenységek Polgĺíľmesteri Kabinet
kiadvanyokkiadĺísa' PR

tevékenységek, média
fisyelés. honlap

KitĹintetések Pol gĺármesteri Kabinet

Külön önkormttnyzati
rendelet alapjan
kitüntetésekhez,

dícséretekhez jutalom,

munkáltatói kölcsön

Tagsági díjak és támogatások
Humanszolgáltatasi

IJgyosnály,
Humiánkapcsolati lroda

civil szervezetek,
al ap ítványok, eghćzak'

egyhazi közösségek,
magánszemélyek nem

szociális rászorultsági
támogatása,kivéve ha

önkormányzati
feladatellátasért kapnak
támogatást, Budapesti

onkormĺányzatok Szövetsége
tagsági díj' FTC' Rendorség

támogatasa

4--.-, !t- - r,I UTLU'EAUfr

Működési cél és általános
taĺtalék

Pénzüryi Üryosaá|y,
Kt!ltségvetési és

Pénzüryi Felügyeleti
Iroda

FeIhalmozási céltaľtalék

Pénzügyi ĺJgyosńźiy,
Költségvetési és

Pénziigyi Felüryeleti
Iroda



Egyébfeladatok
( helyi adlik, tómogatdsok,

pénzmaradvdny, stb.)

Helyi és központi adók
Pénzügyi |J gy osztźĺ|y,

Adóügyi Iroda

gépjármiĺadó, ipanĺzési adó,

telekadó, idegenforgalmi
adó, építményadó,

adóbírságok,
magánszemélyek
kommunális adója

Támogatások

Pénzügyi Ügyosaá|y
Költségvetési és

Pénzügyi Felügyeleti
Iľoda

költségvetési szeľvek
felügyeleti szervi

támogatása,

önkormányzat központi
költségvetési támogatásai

nemzetiségi önkormányzatok
pénzbe|i tĺĺmogatása

Egyéb feladadok
Polgĺĺrmesteri Kabinet,

Jegyzói Kabinet

idegenforgami adó

diff.támogatása'
népszav azás, választás'

Pénzmaradvány

Pénzügyi Üryosztály
Költségvetési és

Pénzügyi Felügyeleti
Iroda,

Számviteli és Pénzüryi
Iľoda

attól fiigg milyen
feladaton maľadt
pénzmaľadvĺíny

attól fiigg milyen feladaton
maľadt pénzmaľadvány

o kt atós i. kij zmíív e lődés i'
ilj tts óg i és spo rt feladato k

Tuľay Ida Szanhaz Nonprofit
Kft.

rlurrrärSzurBarLalaSl

Ügyosaály,
I T-.-:-l-^- ^^ ^ I ^+: ^

közszolgáltatás

oktatáshoz' neveléshez
kapcsolódó feladatok

Humánszolgáltatási
|Jgyosztá|y,

Humánkapcsolati Iroda

óvodai neveléshez
kapcsolódó

tevékenységek

ösztöndíj, tanulmanyi
versenyek, tankerülettol

átvá||a|t költségek

S zo ci tźl is fel adatel l dtlźs

Szociális feladatok

Polgármesteľi és

Jegyzői Kabinet'
Humánszolgáltatási

Üryosztá|y
Családtiímogatási Iroda

csa|ádok átmeneti otthoni
elheiyezése, 0-3

évęs korosztá|y átmeneti

otthoni elhelyezése'
pszichiátľiai betegek

nappali ellátĺlsa

Józsefviĺľosi kráľtyą ldősügyi
Tanács míiködtetése,

TÁMOP pá|yázat, Eu-s
adomiĺnyok

Közfoelalkoztatĺís
Humánszolgáltatasi

Ügyosztály
Családtĺímosatasi Iroda

kcizfoslalkoztatás

Szociális és Gyermekvédelmi
segélyek

Humanszolgáltatási
Üryosztály

Családtámogatasi Iľoda

települési támogatás,

köztemetés



Va gy o n k eze l és i fe lad a to k

Környezetvédelmi feladatok
Gazdálkodási
ÜsyosZtály

n<ivényvédelem'

ki s á[ lattetem e|s zti|ítása

Köztisztasáei feladatok
Gazdálkodási
lJgyosztá|y

közterületi és illegális
elhelyezett kommunális

hut l adék e|szźi|ítás, gyűjtése

KözteľÍjleti feladatok
Gazdálkodási
ugyosztary

azÖnkormźnyzat
tulajdonában álló

kö ĺeľti l etek has zná|atár a

vonatkozó szabályok,
díjak

társashĺázaknak k<izterület.

foglalĺĺsi bevételbol
visszafizetés

Közvilágítás
Gazdálkodási
usvosztalv

kaĺácsonyi díszkívilágítás

Utkar miatti kártérítés Pénzügyi lJgyosztźl|y káľtérítés esętén

biĺosítási önrész fi zetése

Uj Teleki téri Piac mtiködtetése
(személyi j elIegű kiadásokon

felüli)

Gazdálkodási
ugyoszjaty

kisteľmelők, ósteľmelok
számára éľtékesítési

lehetőség biztosítása, piac

mtik<jdtetési k<i|tséee

Vagy o n és la kás g azdóI ko dlis

Varyongazdálkodás
Gazdálkodási
Ügyosaály

vagyonnal kapcsolatos
nyilvántaľtások' elj arási

díiak



o n kor mdny zati tu laj ďo nú,
v agy r észtu laj do n ú g azdas óg Í

tdrsasdgo k dltal végzett
vagyongazdólkoddsi és

v agy on kezelés i feladato k

Tiiľzsvagyon kaľbantartása,

fejleszése

Józsefváľosi
Gazdálkodási Központ

Zrt. és

Gazdálkodási
Ügyosaá|y

baleset-éltveszély
elharítás'

nagykarbantaľtás,

akadálymentesítés,

fe l új ítás ok' pá|y ázatok

Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt. á'|ta| végzeÍt uz|eti

vagyonnal kapcsolatos
feladatok

Józsefvarosi
Gazdálkodási Központ

Zrt. és

Gazdálkodási
IJgyoszÍá|y

vagyonbérbeadás,
karbantaľtás, épü|etek

működtetése
vagyonértékesítés' fe| új ítasok

Corvin Sétány Projekt
|ezáĺ źláshoz kapcso ló dó

feladatok

Gazdálkodási
Ügyosaály

teljes pľojekt

Magdolna negyed
varosrehabi1itációs

modellkísérleti program

Varosépítészeti
ĺJgyosztá|y teljes projekt

Palotanegyed fej lesztéséhez
kapcsolódó Európa Belvaľos

Prosľam

Vĺíľosépítészeti
Ügyosztály

teljes pĺojekt

Epvéb feladatok

Hitel felvétel, törlesztések,
kamatok

Pénzügyi ĺJgyosztá|y

Szĺíĺnvitęli és Pénzügyi
Iroda

teljes

Védelmi feladatok Jegyzői Kabinet
katasztrófak el|eni

védekezéssel összefi'iggő
feladatok

Főépítészi feladatok
Városépítészeti

Ügyosztály

helyi településľendezési
tervek,

ĺirökség védelme

egyéb teľvek, koncepciók
elkészítésé, golyónyomok
őrzésę, köztéri szobrok és

műalkotasok va|amint
ęmléktáblrákkal kapcsolatos
feladatok. kivéve JóKÉSZ

Egészségügyi fe|adatok

Humánszolgáltatási
Ügyosztály

Humánkapcsolati Iroda

fogászati e||átás

ki váltasa, priv atizá|t

háziorvosok helyiség
biĺosítlísa, helyiség

kaľbantartása, feltij ítrása'

foglalkozásegészségĺigyi
el1átás' jáľóbeteg

szakellátas,

pr iv atiztit hĺáziorvosok
rezsiköltségeinek átvállalása

Társasházak felrij ítás i

tĺímogatásai, kölcsönei
Gazdálkodási
Ügyosztály

Tarsasháaak vissza és vissza
nem térítendő felúj ítlási

támogatasai,
gazv ez.f e|űj ításhoz kö l csö n

nyujtás' panelprogram

onkormányzati tulaj donhoz
kapcsolódó feladatok

Gazdálkodási
Ügyosztá|y

vagyonbiĺosítiĺs
Szemünk fenye progľamban
való ľészvétel, hőszolgáltatas

(RFV)

onkormányzati egyéb
feladatok

Polgármesteri Kabinet
és Jegyzői Kabinet

közbeszerzési díjak,
peres üryek, végľehajtási

és közzétételi díjak,
bankköltség

könywizsgálat, egyéb
szakéľtói díjak



o n k oľmliny zati tulaj do níl,
v agy ľésztulaj donú g aalas dg i

tórsasdgok támogatdsa

Józsefváros Közbiztonságáén
é s Kö ai s aas ág źlétt Szo| gá|tató

Nonorofit Közhasznú Kft.

Gazdálkodási
UgyoszÍary

teljes tevékenységének
tlĺmogatása

ąÉvs zrt.
Gazdálkodási
Üeyosĺály

teljes tevékenységének
támoeatasa

Barka Józsetvarosĺ Szinhäz es

Kulturális Nonprofit Kft.
Gazdälkodási
Üeyosztály

teljes teVékellységéltck
támogatása

Józsefvaros Közösségeiéľt
Nonprof,rt Zľt'

Gazdálkodási
ugyosaaly

kötelezően ellátandó
tevékenységének
költségtérítése

önként vállalt feladatok
ellátásanak költséstéľítése

Józsefvaľosi Gyermekek
Üdĺiltetéséért Kĺizhasznú

Nonoĺofit Kft.

Gazdálkodási
lJgyosztá|y

teljes működés k<i|tségtérítése

Józsefvárosi Gazdálkodas i

KözpontZrÍ'.
Gazdálkodási
Üsvosztálv

közfoglalkoztatas
teljes tevékenységének

tiímogatása


