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Budapest Józsefvárosi Onkoľmányzat

Képviselő-testülete számára

Tĺsztelt Képvĺselő-testiilet!

I. Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése
A Képviselő-testĹilet 204/2013. (v.22.) száműhatfuozatával elfogadta a Polgáľmesteri Hiva-
tal Szervezeti és Mfüödési Szabá|yzatát (a továbbiakban: hivatali sZMsZ), valamint annak
mellékleteit és fiiggelékeit, 2013. május 23-i hatá|yba lépéssel, amelyet legutoljára 2016.
februĺĺľ 04-éna4312016, (II.04.) szálműhatározatźlval módosított20I6, februĺíľ 15-ei hatályba
lépéssel.

A Polgrĺľmesteri Hivatalt érintő feladat- és jogszabá|yi vá|tozásokra tekintettel szükségessé
váItaPolgáľmesteri Hivatal Szervezeti és MűkĺidésiSzabáIyzatánakfelülvizsgálata és módo-
sítása.

A hatékonyabb feladatvégzés, irányítás, ellenőrzés biaosítása éľdekében indokolt a Közterü-
let-felügyeleti Ügyosztźiyon belül két iroda létrehozása, mely a szakmai feladatellátás alap-
ján keľül elktilĺinítésre, Az iigyosztály jelenleg a köaeľületi jelenlétet biztosító köaerület-
felügyelők és segédfelügyelők állomanyából és a háttérfeladatokat ellátó hatósági ügyinté-
zőkbíĺ| á||. Az optimális feladatellátás feltétele az egyétte|mű feladat meghatározás, számon-
kérés, ellenőrzés és az infoľmációs úwonalak kialakítása. A kĺjzterület-felügyeleti és a segéd-
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Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testületi ĺilés időpontjaz 2016. jtlnius 02. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat a Polgármesteľi Hĺvatal Szeryezeti és Mĺiködési Szabályzatának módosítására

A napirendet nyílt ülésen kell tárgya|ni, ahatfuozat elfogadásához minősített szavazattobbség szük-
séges
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feliigyelői állomany azuj szerlezeti fe|épités szerint a R.endészeti Irodához, az operutív ható-
sági és háttérfeladatokat ellátók pedig aKozigazgatási Irodáhoztartoznźnak.

Szintén a feladatkörök pontos meghatźrozása' valamint elkülcinítése indokolja a jogszabá|y
źital e|őirt k<itelező munkakörök nevesítéSét a Hivata| SZMSZ-ében, melyek az a|ábbiak:
gazdaságivezető,főépítész, tigyfélkapcsolati vezetó,minőségirányításivezető' kĺizbiĺonsági
referens, munkavédelmi refeľens, esélyegyenlőségi referens, belső adatvédelmi felelős, elekt-
ronikus infoľmációs rendszeľ binonságáért felelős, kockazatkezelési felelős, szabá|ýa|ansági
felelős. Ezen munkakörök feladat- és hatáskĺĺľei, valamint irányítási és ellenőľzési kapcsola-
tai a Hivata| szervezeti egységein és adott ęsetben az Önkormźnyzat szervezetrenđszeľén is
átívelőek, ezért ajelenlegi szervezeti felépítésből kiemelve, önállóan, a jegyzí3 vagy a pol-
gármester irrínyítása alatt kerĹilnek feltüntetésre.

Szervezeti módosítási javaslat továbbá a Vaľosépítészeti Ügyosztály önálló irodává tĺiľténő
alakítása tekintettel arľa, hogy a Hivatal egyes tigyosztályainak feladat- és hatáskĺiľei szeľte-
ágazőak, kĹilĺinbĺiző szakmai területeket fognak össze. A vríľosépítészetitevékenység ellátása
fentiek alapjźn - figyelemmel a jelenlegi szervezeti egység |étszźlmfuais - azcinálló iľodaként
tciľténő miĺkĺidést indokolj a.

il. A beterjesztés ĺndoka
Magyaľországhe|yi önkoľmányzatairól sző|ő20|l. évi CLXxxx. törvény (továbbiakban:
MöĐ 67. $ (1) bekezdés d) pontja a|apjáĺ a polglíľmester a jegyző javas|atára előterjesztést
nyujt be a képviselő-testületnek ahivata| belső szervezetitagozódásanak, létszámĺĺnak' mun-
karendj ének, valamint Ĺigyfélfogadási rendj ének meghatĺĺľo zására.

A Polgáľmesteri Hivata| Szęrvezeti és Mfüödési Szabá|yzatźnak módosítással érintett ľészei
egységes szerkezetben az e|őterjesztés mellékletét képezik, a módosítások dőlt betűtípussal
keľĹiltek jelölésre.

III. A döntés célja, pénzüryĺ hatása
A döntés cé|jaa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és MfüödésiSzabá|yzatánaka feltilvizsgá-
lata, módosítása a hatékony és szabályszenĺ műk<idés biztosítása érdekében. A d<jntés pétu-
ügyi fedezete a 12202 címen biztosított.

Iv. Jogszabályĺ környezet
A Képviselő-testiilet hatásköre az á||amháztaľtásról sző|ő 20|1. évi CXCV. t<irvény 9. $ b) és
az Mtitv. 67. $ (1) bekezdés d) pontjrín alapul.

Kéľemazalábbihatározati javaslatelfogadását.

Hl.rÁnozaTl JAvAsLAT

A Képviselő-testÍilet úgy diint, hogy

1. jóvzhagyja a Polgáľmesteľi Hivatal _ ahatźrozat mellék|etétképez<ĺ, egységes
szerkezetbe foglalt - Szewezeti és Mtĺködési SzabáIyzatát20|6.jú1ius l-jei ha-
táIyba lépéssel.

Felelős : polgáľmest er, jegyző
Hatáľidő: 20I6.július 01'
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2. felkéľi a polgármesteľt és a jegyzőt ahatěttozat 1. pontja a|apjźn a Polgármesteľi
Hivatal egységes szeľkezetbe foglalt Szervezeti és Műkĺidési Szabályzatźnak
a|áírásźra.

Felelős : polgĺírmeste r, jegy zó
Hataridő: 20l6.jú1ius 1.

A dtintés végrehajtásátvégző szervezeti erység: Jegyzői Kabinet, valamennyi érintett szer-
vezeti egység

Budapest, 20|6. május 3 1.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rĺmán Edina

jeg5ľző
nevében és megbÍzásából

, ,lł,\. ,.1 L
d,f, py"reknv ?^^,ą
dr. Mészáľ Erika /aljegyző /

2016 ľ'iÁJ 3 1.
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Budapest Főváľos VIII. keľüIet Józsefvárosĺ

Polgáľmesteľi Hivatal

SZERVE 7'ETI ns nĺuxooEsr SZABÁLY ZAT A

az államháztartósról szóló 2011' évi CXCV' tÓrvény ]0.s (5) bekezdésére, valamint az állam-
háztartásról szóló tôrvény végrehajtásáról szóló 368/20]]. (XII.3].) Korm. rendelet 13.s o)
bekezdé s ére fi glel emmel.
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BEVEZETÉS

Jelen Szervezeti és Műkĺ'dési SzabáIyzat cé|ja a Polgármesteri Hivatal, mint jogszabá|y alap-
jan létrehozott onáIIő jogi személy költsegvetési szerv feladatellátásáľa vonatkozó részletes
belső rend megállapítása.

Hatá|ya kiterjed a Polgáľmesteri Hivatal, mint jogi személy feladatel|átásáva| összefiiggésben
az öSszes vagyonľa' a polgríľmester vagy a jegyző munkáltatói joggyakor|ása aIá eső minden
foglalkoztatottľa (ideértve a tisztségviselőket is), valamint az ezek'kel ĺisszefiiggő szęwezęti-
és jogviszonyokra.

1. A PoLGÁRMESTERI HIVATAL MEGNEVE zýxn,sZEKHELYE,
JELZOSZAM.AT

1.1. a) A Poleáľmesteľĺ Hĺvatal alapításáľól szóló ioeszabálv telies meeieliilése:
Magyarországhe|yi tinkoľmányzatairő| szőIő 201-1. évi CL)ooilX. törvény 84.$ (1)
bekezdése {az áI|amhźztartásrőI szóló törvény végľehajtasaÍőI sző|ő 36812011. (X[.
31.) Koľm. ľendelet (a továbbiakban: Avľ.) 13.$ (l) bekezdés a) pont}.

43 / 20 I 6. (II.0 4.) sz. képvi se lő -te stiileti hatźlr ozat 20 | 6 . februaľ 04.
Az a|apítás időpontja: l 990. októb er 20.

1.2. a) A Polgáľmesteľi Hĺvatal megnevezése: Budapest Fővĺáros VIII. kerületJőzsefvá-
ľosi Polgĺĺľmesteri Hivatal

b) A PoleármesteľÍ Hivatal ľtividített megnevezése: Józsefuaľosi Polgármesteri
Hivatal

1.3. A Polgármesteri Hivatal nemzetkiizi kapcsolataĺban az alábbi megnevezéseket
használia:

Angol nyelven:

Francia nyelven:

Német nyelven:

A Poleáľmesteľĺ Hívatal székhelye:
1 082 Budapest,VIII. keľület Baross lltca 63-67,

1.4.

levélcíme:
telefonszáma:
internet címe:
e-mail címe:

1.5. A Poleáľmesteri Hivatal ie|zőszámai:

Mayor's office of Józsefuáľos Local Government of the Eighth
District of Capital Budapest
Mairie de la Municipalité de le Huitiéme Aľľondissement Jó-
zsefuĺĺros de la Capitale Budapest

Büľgeľmeisteramt der Selbstveľwaltung Józsefuiĺros in der
Achten Bezirk von Haupstadt Budapest

1431 Budapest, Pf.: 160
(06-1) 4se-2r00
http://wwwj ozsefu aros.hu/
hiv at al @j o z s efv ar o s. hu

Okiľatának kelte. száma. alapítás időpontia {Avr. 13.$ (l) bekezdés b) pont}:

Adószám: 15508009-2-42
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Szektor: 1257

KSH kód: 0|25405
Megye: 01

Statisztikaiszámjel: 15508009-.8411-325-0l
Fejezetszźlm: 13

Szakági besorolása: 84ll05 (Helyi önkormányzatok és taľsulások igazgatźsí tevékeny-
sége)

Kĺiltségvetési intézményi törzsszám: 50800 1

l.6. A Polgĺĺrmesteri Hivatal szźnrlavezetője K&H BankZÍt. fizetési szźľľ/raszětma 10403387.
00028s97-00000007

1.7. A Polgármesteri HÍvatal alaptevékenvsége és annak kormánvzatĺ funkcĺói ĺÁvr.
13.s (1) bekezdés c) pont}

TEÁOR számz 8411 Általános kőzigazgatás
Szakágazat szám: 841105 Helyi iinkoľmányzatok, valamint ttibbcélr'i kistérségĺ társu-

lás o k igazgatási tev ékenys ége

Szakmai alaptevékenységek(ek) kormúnyzatifunkcilí szerintí megjeliilése:

01II30 Önkoľmdnyzatok és iinkormúnyzati hívatalok jogalkotó és dltaldnos
igazgatás i tevé kenys ě ge

0III40 orczúgos ěs helyi nemzetÍségí önkoľmdnyzatok ígazgatdsí tevékenysége
013350 Az iinkormdnyzati vaglonnal való gazddlkoďtÍssal kapcsolatosfeladatok
016010 orsuiggyíílési,iinkormdnyzatiéseurópaiparlamenti

képvís elővdlasztús ho z kapcso ló dó tevé kenys ége k
016020 orcuźgos és helyi népszavazdssal kapcsolatos tevékenységek
016030 ÁllampolgtÍrsdgí iigłek
031030 Kiizteľiłlet rendjénekfenntartúsa
041231 RiivÍdidőtartamú köqfoglalkoztatós
041232 Start.munkapľogram-Télíkiiqfoglalkoztatós
041233 Hosszabbídőtartamúkii4foglalkoztatós
041237 Közfoglalkoztatdsí míntapľogram
044310 Epí:tésĺig1l ígazgatdsa
047110 Kis és nagłkereskedelm igazgatúsa és támogatósa
053010 Környezetszennyezés csiikkentésének igazgatdsa

1.8. Az alaptevékenyséeet szabályozó ioeszabályok megielölése {Ávr. l3.8 (1) bekezdés
c) pont)

- Magyarország helyi önkormźnyzataiľól szóló 20|1. évi CLXXXIX. töľvény
(Mötv.)

- az á||annháZtartásľól szóló z}tt. évi CXCV. töľvény (ent.)
- akozigazgatźsi hatósági eljĺĺrás és szolgáltatás általános szabźiyairól szóló 2004.

évi CXL. törvény (Ket.)
- anemzetiségekjogaiľól sző|ő20|l. évi CLXXIX. törvény (Nek. tv.)
- akozszolgálati tisztviselőkľől szóló 20||. évi CXCD(. tĺirvény (KttV.)
- a munka tĺiľvényktinyvéről sző|ő 2012. évi I. törvény (Mt.)
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- a ktizfog|a|koztatásról és a kozfog|alkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb
ttirvények módosításaról szóló 20II. évi CVI. ttiľvény

- akozterület-felügyeletről szőlrő 1999. évi. LXI[. ttirvény
- ajogalkotásľólszóló 2010. évi C)C(X. t<irvény (Jat.)
- az źi|anháztartásról szóló tclrvény végrehajtásźrőI sző|ő 368/2011. (XII.3I.)

Korm. rendelet (Ávľ.)
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenórzésérő| sző|ő

370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Bkr.)
- ajogszabályszerkesztésről sző|ő 6112009. (x[. l4.) IRM ľendelet
- Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-

testületének a Képviselő-testĹilet és Szervei Szewezeti és Mfüĺ'désiSzabźtlyzatá-
ľól szóló 36/2014. CXI.06.) önkormanyzati rendelete (onk. sZMsZ)

- Budapest Főviĺros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormanyzat Képviselő-
testületének a Józsefuarosi Kĺizterület-felügyeletről sző|ő 46/2013. (XI,01.) ön-
kormźnyzati rendelete

1.9. A Polgármesteri Hivatal gazdá|kodő szervezetek tekintetében alapítőí, fulajdonosi jogo-
kat nem gyakoľol {Ávľ. 13.$ (1) bekezdés d) pont}.

1.10. A Polgĺáľmesteri Hivatalhoz más költségvetési szerv nincs rendelve {Ávľ. 13.$ (l) be-
kezdés i) pont}.

1.1l. A Polgáľmestęri Hivatal szervezeti ábrźtját a2. szźĺrń melléklet tarta|mazza {Ávr. 13.$
(1) bekezdés e) pont}.

I.|2. A Polgĺĺľmesteri Hivatal szervezeti egységeinek feladatait a 3. számű melléklet tarta|-
mazza {Avr. 13.$ (1) bekezdés e) pont}.

2. A PoLGÁm,ĺosľERI HIVATAL JOGÁLLÁSA És ľnuł,nATKoRE

2.|. A Polgáľmesteri Hivatal az Mötv. 41.$ (1) bekezdése' az Á'ht.7.$ (l) bekezdése, vala-
mint a Polgáĺi Törvénykĺinyvről szőlő 20|3. évi V. tciľvény a|apjan önálló jogi személy,
amely jogszabá|ybanvagy azAlapító okiratban meghatźrozott közfeladatokat látjae|.

2.2. A Polgármesteri Hivatal, mint a Képviselő-testĹilet szerve aközfe|adatok ellátása érde-
kében az ĺjnkoľmźnyzat mĺíködésével, valamint a polgármesteľ vagy a jegyzo fęladat- és
hatáskĺirébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végĺehajtásáva|, az önkor-
mźnyzati és állami szervekkel töľténő egyĺittmfüödés tjsszehangolásával, a bizottságok
működésének ügyvitelével kapcsolatos feladatokat, valamint _ megállapodás a|apján _ a
nemzetiségi ĺĺnkoľmĺĺnyzatok gazđasági-péľz:d;gyi, belső ellenőrzési feladatait Latja e|.

2.3. APolgáľmesteri Hivatal Alapító okiľatát az|. szélrn.lmelléklet tarta|mazza.

2.4. A Polgáľmesteri Hivatal által ellátott <inkoľmanyzati és hivatali kötelező és ĺjnként vál-
lalt feladatát az 5. szźlmű' melléklet tarta|mazza.
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3. A PoLGÁnľĺBsľnRI HIvAT N' G^zDÁlxouÁsĺ.. ľar,zoszÁivĺ.ł.r

3.1. A Polgármesteľi Hivatal gazdálkodása:
A Polgáľmesteri Hivatal költségvetési szerv, amely vźt|Ia|kozási tevékenységet nem
folytat.

3.2. A Polgármesteri Hivatal mint költségvetési szeľv az Aht., a, 1ł,ĺ., valamint a gazđźi-
kodasĺĺľa vonatkozó egyéb jogszabá|yok _ különosen az Mĺitv. _ szerint |átja e| alapte-
vékenysége köľébe tartozó kĺiltségvetési és gazdálkodási feladatait.

3.3. Az Avr.g. $ (l) bekezdés, valamint (3) és (5) bekezdése alapjan a Polgĺĺľmesteri Hiva-
ta| gazdasági szervezete az ellátanđó feladatok a\apján aPéruugyi Ügyosztály, a Gaz-
dálkodási Ügyosztály, valamint a Belső Ellátási lroda. A Polgármesteľi Hivata| gazda-
sági szervezeténekvezetóje a gazdasági vezető jogszabá|y által meghatározottvégzett-
séggel és szakképesítéssel ľendelkező tigyosztályv ezetőj e.

3.4. A Polgármesteri Hivatal az onkormányzat, a Polglírmesteri Hivatal és a nemzetiségi
önkormányzatok költségvetésének első félévi teljesítéséľől június 30-i foľdulónappal,
a költségvetési évľől december 3l-i fordulónappal éves elemi ktiltségvetési beszámolót
készít. A Képviselő-testtilet a feléves beszámolóthatźtrozattal fogadja e|, az éves költ-
ségvetés teljesítésľől rendelętet alkot. A Polgáľmesteri Hivatal a jogszabályokban fog-
laltak szeľinti taľtalommal és hatłíridőkre teljesíti az á||arĺlmal szembeni beszĺímolási
k<itelezettségeit. A költségvetést és a végrehajtásról szóló tájékoztatőt és beszámolókat
fiig getlen k<inywi zsg álő e||en& zi.

3.5. A költségvetési gazdá|kodás követelménye:
Az eredeti kĺiltségvetéshez a költségvetési szerv a ktiltségvetési rendelet ńszétképező
e|őirźnyzat-felhasználási tervet készít, év közben likviditási teľvet készít, melyek a kö-
telezettségvállalás és a likviditás megtaľtásĺĺnak a|apját jelentik. Ezek binosítják a
Polgiíľmesteri Hivatal gazdáIkodásának az előirźnyzatok keretei kĺizött tartását. Az
e|iĺirźnyzatok felhasznttlását, a kiadások teljesítését a Polgármesteľi Hivata| szerveze-
tében |évő, az adott feladatot végrehajtő szewęzeti egységek kezdeményezik.

4. A PoLGÁnľrnsľERI HIVATAL sZERvE ZF'TI ľBr-ÉľÍľÉsľ

A Képviselő-testület meghatźlrozta a Polgĺíľmesteri Hivatal szervezeti felépítését. A Pol-
gĺĺľmesteľi Hivatal szervezeti egységei jogi személyiséggel nem rendelkeznek, az egysé-
ge s Po l gáľme steri Hivatal munkasz eľ",l ezetének ľé szeit kép ezik.

A Polgáľmesteri Hivata| szetvezeti egységei:

1. Polgáľmesteľi Kabinet

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

4.1.

4.2.
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BeIső El|enőrzési lroda (önálló iroda)

Váľosépítészeti lroda (öndlló iroda)

Gazdálkodási Üryosztály

6. Pénziiryĺ Ügyosztály
o Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda
. Szĺlmviteli és Pénzügyi Iroda
. Adóügyi Iľoda

7. Hatósági Üryosztály
o Építésügyi Iroda
o lgazgatási Iroda
. Anyakĺlnyvi Iľoda

Humánszolgáltatási Ügyosztály
. CsaládtamogatásiIľoda
o HumiĺnkapcsolatiIroda

Közteľĺilet-felĺĺ gyeleti Üryosztály
o Rendészeti lroda
o Kozigazgatási Irodą

4.3. A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek engedélyezett|étszźtma:
engedélyezett

létszám
(fć')

ĄJ

l5

J

53

2

5

T2

34

40

25

69

I

I

3.

4.

9.

Hĺvatalvezetők

Polgármesteľĺ Kabinet

onkoľmányz ati Íőtanács adók

Jeg5ľzői Kabĺnet

Belső Ellenőľzési Iľoda

Váľosépítészetĺ lroda

Gazdálkodási Ügyosztály

Pénztiryi tigyosztály

Hatósági lJgĺosztáiy

Humánszolgáttatásĺ Ügyosztály

Közteľůilet.felü gyeteti Üryosztály

Gazdasógi vezető

Főépítész
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4.4. A Polgármesteri Hivata| azoĺ ügyköreit, amelyek során a szervęZeti egységek vezetői a
kĺĺltségvetési szerv képviselőjeként jĺíľhatnak el, a kiadmányozástő| és a képviseletről szóló
jegyzői utasítások, illetve a szerződésktités rendjéről szóló polgármesterĹj egyzői egyĹittes
utasítás tartalrmazzźk.. {Avr. l3.$ (l) bekezdés f) pont}

4.5. A Polgáľmesteri Hivatal telephelyei és az azokka| kapcsolatos feladatellátás:

a) 1082 Budapest, Baross u. 66-68. (hrsz. 352lllNl,352l1lN3)
feladatellátás: Humánszo|gá|tatási Ügyosaály Családtámogatási Iroda ügyťe|szo|gá|a-
taÍIak elhelyezése, valamint a kerĹileti közfoglalkoztatással kapcsolatos tigyfelszo|gá|at

b) l 082 Budapest, Német u. 25. (hľsz. 3 52|2l N24, 3 52l2l N25, 3 52l2l N26)
feladatellátás: Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtĺímogatási lroda iratainak elhe-
lyezése

c) 1084 Budapest, Víg u. 35. fszt. |f. és fszt./Il. (hĺsz. 3492|)
feladatellátás : B első Ellátási Iľoda raktarozási fel adatainak biztosítása

d) 1084 Budapest, Riĺkóczitér3. (ľľsz. 34899lBl|)
feladatellátás: Varosépítészeti Iroda kezelése a|att á||ő tervtlĺr

e) 1084 Budapest, Víg u. 32. (hľsz. 3494410lN|, 3494410lN2, 3494410lN3,
34944101 N 4, 34944t0t N6)
feladatellátás: a Polgáľmesteri Hivatal minden szewezeti egysége iratainak elhe|yezé-
se

Đ l082 Budapest, Kisstáció u. 5. (hĺsz. 35604lN3)
feladatellátás: Nemzetiségi onkormźnyzatokmfüödésével kapcsolatos hivatali felada-
tok ellátása

g) 1084 Budapest, József u. 15-17. (hĺsz. 352I8l0lN4) közös haszná|atban a Józsefuiĺľo-
si Gazdálkodási Közpo nt Zrt.-ve|

1084 Budapest, Német u, |7-I9. (hľsz. 35217lIlN|, 352|7l|lN4, 352|7l1lNI6,
3 5217 / I l N 3, 3 52|7 l 1 l Nzl .) (közcis haszná|atű helyiség a J őzsefv árosi Gazdálkodási
Kĺizpont Zrt.-ve|)
feladatellátás: Kĺjzterĺilet-felügyeleti Ügyosztály miĺk<idésével kapcsolatos feladatai-
nak ellátása

5. A HIVATAL SZERVEZPTIEGYSÉGEINryK TÍPUSAI, JOGÁLLÁSUK,
VEZETESUK, A MUKODES RENDJE

5.1. A Polgáľmesteľi Hivatal szewezete ügyosztályokra, önálló irodĺĺkĺa és ügyosztályi iľo-
dźlk'ra tagolódik azzal, hogy az ügyosztátyokon, irodákon belül szakmai és irźnyítási szem-
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pontból önál ló feladatellát ást v égzó referensek működhetnek.

5.2. A polgármester, alpolgáľmesterek, jegyzo és a|jegyzők jogszabályban meghatĺĺľozott kü-
lönleges stźúuszáratekintettel speciális jogállású ügyosztályok: Jegyzői Kabinet és Polgármes-
teri Kabinet. onálló iroda a Belső Ellenőrzési Iroda és a Vórosépítészeti lroda.

A jeglző kÓzvetlen felügłelete alá tartoznak a Hivatal, illene az Önkormányzat műlrödését,

feladatellátását ótfogóan érintő, kiemelt, jogszabályban nevesített t)nálló szalcľnai munlrnka-
rök. Az ĺjnálló szalcrnai munkakorÓket a 7.I7. pont tartalmazza.

5.3. A szervezeti egységek jogźtllása

a) ügyosztályok:
CéIja a tĺibb összeftiggő terület egységes kezelése, tevékenységének összehango|ása, az adot1
szakágazathoz tartoző több irodát összefogó szervezęti egység, melynek éIén az ügyosztály-
vezető á||. Az tigyosztályvezetó írźnyitja' szervezi és ellenőrzi az ügyosztály mlłĺtkáját, az
ügyosztályvezetőnek koordinációs tevékenysége és felügyeleti jogk<ire van a szervezetileg
hozzá tartoző iľodak tekintetében. Egy ügyosztálynak egy ügyosztályv ezetoje lehet.

b) ügyosztályi iľodak:
Az ugyosztályi iľodfü esetében az irodźk vezetői a vezetłĺijogosítvanyukat az igyosztályve-
zető á|tal meghatátozott keretek között önállóan gyakoroljak. Egy irodanak egy irodavezetője
lehet.

c) önálló irodák:
Jegyzői írányítźs a|att áI|ő, az iroda vezetője á|tal vezetett szewezeti egység. Egy iľodĺĺnak
egy iľodav ezetóje lehet.

5.4. A vezetői kinevezések

A Kttv. 236. s (5) bekezdés c) pontja a|apjźn fővaľosi keľületi önkormányzatná| a jegyzoi,
a|jegyzi5i kinevezésen túlmenően osztá|yvezetői és főosztá|yvezeto-helyettesi szintnek megfe-
|e|ővezetői kinevezésen túl további vezetoi kinevezés is adható. A Kttv. 129. $ (1) bekezdése
szerint akoniszwiselő - külĺin tĺirvényben írtakon túlmenően - osztályvezetői, főosztźiyveze-
tő -helyettesi, főosztál yv ezetői munkakör betöltésére is kinevezhető.
Fentiek fi gyelembevéte l ével az elfo gadott szerv ezési struktuľa a|apj źn:
- az ügyosztályvezetői, a kabinetvezetói' a gazdasági vezetői és a Jőépítészl kinevezés fő-

osztźiyvezetői szinhĺ besoľolásnak felel meg, és hatźrozat|an időľe szól a Kttv. 129. $
a|apjźn;

- az irodavezetói, az ugyosńáIyvezető-helyettesi és a kabinetvezető-helyettesi kinevezés
fióosztályvezető-he|yettesi szintti vezetoi besorolásnak felel meg, és hatátozatlan időľe
szőIaKttv. |29. $ alapjan.

5.5. A Hivatalban minőségirányítási rendszer mfütidik, amelynek cé|ja,hogy biztosítsa a dol-
gozői vélemények autonómiáját, elősegítse a hivatali szervezeti egységek dolgozóinak
együttgondolkodását, támogassa és ösztönözze aHivatalon belüli đo|'gozői kommunikációt. A
minőségirĺányítási ľendszer műkĺjdését a Minőségiúnyitźlsi Tanács biztosítja, a minőségirźtnyí-
tási vezető vezetésével. A részletes feladatellźtást a Minőségirányítási Kézikönyv tartalmazza. l
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6. A POLGARMESTERI HIVATAL IRAľ\IYITASA' VEZETESE

6.l. Polgármesteľ

A Képviselő-testiilet dĺjntéseinek megfelelően és saját hatáskörében irányítja a Polgáľmesteri
Hivatalt. Az önkoľmźnyzati ügyekben meghatarozza a munka szervezése, a dĺĺntések előké-
szítése és végrehajtása területén a jegyzójavaslatait figyelembe véve a Polgiĺľmesteri Hivatal
feladatait. onkoľmĺĺnyzati, źůIaĺĺigazgatási feladatait, hatáskoľeit a Polgáľmesteri Hivata|koz-
remfüödésével látja e|. Ezen feltil a Polgáľmesteri Hivatal irźnyitźsź.ľal kapcsolatos további
jogkörei:
o gyakoľolja a munkáltatói jogokat a jegyző és az <jnkormźnyzati főtanácsadók tekintetében,
o rendszeľesen taľt vezetoi megbeszéléseket az önkormányzati mfüĺidéshez kapcsolódó

időszeľĹĺ feladatok meghatźrozásáĺa, valamint a dĺĺntések végrehajtásźnak szźtmonkérése
céljából'

. szfüség szerint, de legalább évi kettő alkalommal appaĺáfusi értekez|etet tart, melyen a
jegyzőve| kĺizösen éľtékeli a Polgármesteri Hivatal tevékenységét és meghatźrozza az
elkövetkezendő időszak feladatait.

6.2. A|po|gármesteľek

Az a|polgźtrmestereket a Képviselő-testĹilet a polgáľmester helyettesítéséľe' munkájanak segĹ
té sére a po l gĺĺľme ster j avaslat ár a v áiasztja meg.

Azalpolgźtrmesterekközöttifeladatmegosztás:
A polgármesteľ helyettesítése és munkájának segítése keľetében polgármesteľi intézkedés
a|apjan egyes fe|adat- és hatásköreit a polgáľmester az alpolgáľmesterek útján látja el.

Az alpo|gźlrmesterek feladataikat a polgáľmester irányításával |átjźk eI,

6.3. Jegyző

A jegyző vezeti a Polgármesteri Hivatalt, gondoskodik az önkoľmźnyzat működésével
kapcsolatos feladatok e||źttásźltőI, a hatáskörébe utalt ügyek intézésétő|' hatáskörébe tartoző
tigyekben szabá|yozza a kiadmányozźs ľendjét, meghatźttozza a Po|gáľmesteri Hivatal
szęrvezeti egységeinek feladatait. Kialakítja és miĺködteti a belső kontľollrendszert, valamint
bíztositja annak folyamatos fejlesztését és énékelését, amelyet évenként nyilatkozatbanrögzít.

6.4. AljegyziSk

A polgrĺrmester - a jegyzł| javas|atáĺa - a jegyzo helyettesítéséľe és meghatźrozott feladatok
el|áúásáraa|jegyzoketnevez ki, akik segítik ajegyző feladatainak e||átźsát, részletes feladatai-
kat a munkaköri leíľás vk tarta|mazza.

7. A SZERVE ZFTI EGYSEGE K vEzETŐIľnK,
VALAMINT A MUNKAVÁLLALóK FELADATAINAK

Ár,ľ,łr,Áľos MEGHa,ľÁnozÁsĺ.

7 .| . A szerv ezeti egységek v ezetłSir e vonatkozó általáno s szabźl|y ok
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A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői kotelesek szakmailag magas szinten,
a vonatkoző jogszabályokat ismerve és azoknak megfelelően eljáľni. Minden vezető k<iteles a
vezetése alatt áI1'ő szervezeti egységet érintő jogszabályvźl|tozásokat kcivetni, a feladat- és
hatáskori listát aktua|izá|ni, valamint a helyettesítésrőI olyan módon gondoskodni, hogy a
szervezeti egység ne maľađjonvezető nélkül. Aszervezeti egységek vezętői kötelesek afe\a-
dat- és hatásköröket munkavállalók szerinti bontásban a szervezeti egység ügyrendjében rög-
zíteni, valamint a Hivatal egésze számźtra elérhetővé tenni. A szewezeti egységek vezetói
kĺitelesek gondoskodni aszewezeti egység kęzelésében lévő kcizérđekű adatokkal kapcsolatos
kérelmek kezeléséről és teljesítéséľől.

7 .2. Ü gy o sztá|yv ezet(5' kabi netvezetĺĺ

Azugyosztá|yhoztartoző szewezeti egységek szakrnaí koordinálásáraa jegyző iigyoszüílyve-
zetőtnevez ki, aki e minőségébenvégzetttevékenységéért felelősséggel taĺtozik a Polgármes-
teri Hivata| vezetójének és a polgáľmesteľnek. Az igyosztá|yvezető és az ügyosztá|yi irodák
vezetói egymással alá-ftllérendeltségi viszonyban állnak és kĺitelesek egyĹittműködni a felada-
tok ellátásában. Az ügyosztályvezető köteles az ügyosztá|y ügyrendjében részletesen megha-
tźr ozni az ĺjlgy o sztál yi iľo dav ezetők fel adat- és hatáskörét.

Az iigyo szt á|yv ezetó ir aĺry ítj a az ld;gy o sztály munkáj át, amel ynek soľán :

- gondoskodik az igyosztályon belüli munka megszeľvezésérő|, ellenőrzi a feladatok
végrehajtását;

- biztosítja a kiadott feladatok határidőre ttjľténő szakszera és tĺiľvényes végrehajtását;
. biztosítjaajegyzói hatáskörĺik gyakorlását azá||amigazgatási hatósági ügyek intézése

körében;
. biztosítj a az źita|a vezetett szervęzęti egységnél a folyamatba épített, előzetes, utóla-

gos és vezetői ellenőrzés mfüödését;
- figyelemmel kíséri azugyosztály feladateLlátásáůloz kapcsolódó jogszabá|yokvá|tozá.

sait, irányítj a azok éľtelmezését, a|kaImazását;
- kezdeményezi az önkormźnyzati rendeletek módosítását, táľsadalmi és központi jogi

környezetvá|tozásavagyfelhata|mazásaesetén;
- rendszeresen beszámo| az á|ta|a vezetett szewezeti egység tevékenységéľől a jegyző-

nek, igény esetén a polgármesternek;
- az ügyosztályhoztartoző szervezeti egység dolgozói részére szükség szerint tart mun-

kamegbeszélést vagy egyéni elígazítź.st1'
- segíti és figyelemmel kíséri a szervezeti egység dolgozói szakmai tudásanak fejlődé-

sét;
- gondoskodik az ĺjgyosztźůy do|gozói munkaköri leírásainak elkészítéséről és kaľban-

1'artźsátő|;

- el|enőrzi az ugyosztáIyhoz tartoző vezetők és szeľvezeti egységek munkáját. Az iro-
davezetok tekintetében gyakoľolj a a jegyző által biztosított egyéb munkáltatói jogo-
kat, véleményezi az fuodavezetők munkaltatoijogkĺiľben tett j avaslatait;

- előkészíti a belső szabá|yzatokat, azok módosításait, illetve koordinálja az áIta|a
irźnyított szervezeti egységek belső szabá|yzatainak elkészítését, módosítását;

- koordiná|ja az á|ta|a iľányított szewezeti egységek feladat-jegyzékének (a hatályos
jogi szabá|yozást is feltiintető) elkészítését, folyamatos aktualizá|ását;

- a testiileti munka hatékonysága éľđekében együttmiiködik a bizottsági elnĺjkökkel,
résú.vesz a Képviselő-testület ülésén a feladatkĺirébetartozó napirendi pont tngya|á-
sakoľ' valamint az illetékes bizottságok ülésein;
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- elkészíti a polgármester, alpolgáľmesterek, bizottsági elnĺjk, és a jegyző nevében a
Képvi selő-testületi hatětr ozatok végrehaj tás áľő| szőIő jelentéseket;

- szfüség szerint egyĺittmfüödik a táľs szervezeti egységek vęzetoive| a feladatköľfüet
érintő kérdésekben;

- közreműködik az <jnkoľmźnyzati intézmények irányításával kapcsolatos dĺintések' in-
tézkedések előkészítésében, a hatěrozatok végľehajtásának megszervezésében, elle-
nőrzésében, gazdasági taľsaságok esetén a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos
döntések és intézkedések előkészítésében, döntések végľehajtásĺĺnak megszervezésé-
ben, ellenőľzésében;

- az źita|aaIáirtvagy szigná|tiratért szakmai, munkajogi és büntetőjogi felelősséget
váIIaI;

- köteles gondoskodni arľól, hogy távollétében a helyettesítés folyamatosan fennálljon;
- folyamatos elemző munkát végez, melynek alapján vá|toztatést kezdeményez azugy-

osná|yt érintő feladatok vonatkozás źtban a hatékonyabb, eredményesebb, gazdaságo-
sabb, racionál isabb feladatellátás érdekében;

- jogszabályfigyeléssel kapcsolatos feladatok koordinálása;
- biaosítja a szak<ĺnai feladatköńbe tartozó tevékenységéből eredő követelésállomĺĺny

kezelését: a követelések nyilvlíntartásźú, a behajtásra történő intézkedések megtételét,
éwégi minősítését (behajthatatlan, vitatott, stb.), a számviteli nyilvántaľtás céljából a
Pénzügyi Ügyosztály tészére tĺiľténő bizony|at źúadást, adatszo|gá|tatást.

7 .3. Az ügyosztályvezető helyettesítése

Az irodź.ľal nem ľęndelkező ügyosztályon az tigyoszüĺlyvezető helyettesítésére ügyosztályve-
zető-helyettes nevezhető ki, Az irodával ľendelkező ügyosztályok esetében az ügyosztá|yve-
zetot az ěita|a kijelölt irodavezető helyettesíti. Az ügyosztźtlyvezetó helyettese az igyosztály-
vezető által meghatározott keretek ktizött |źńja e| az ugyosńźt|yvezető helyettesítését.

7 .4. onáIlő irođavezető

A jegyző munkáját közvetleniil segítő önálló szeruezeti egység vezetője. Az iľodák műkĺĺdé-
sének szervezését, vezetését az iľodákhoz tartoző irodavezetők látják el. Tevékenységüket a
jegyzo, a|jegyzők koordináljĺĺk. Az ügyosńáIyvezetők és az önálló irodavezetők egymással
mellérendeltségi viszonyban állnak, és kö'telesek egyĹittmfüödni a feladatok ellátásában. Egy
irodĺínak egy iľodav ezetője |ehet.

Az onźůIő it o dav ezetó ir ány ítj a az ir o da munkáj át, amel ynek soľán :

- figyelemmel kíséri a kĺizponti és helyi jogalkotást,
- kezdeményezi a helyi jogszabá|yok módosítását, táľsadalmi és kcizponti jogi kömyezet

v á|tozása vagy fe lhat a|mazása e s etén,
- binosítja a jegyzői hatáskörĺlk gyakorlását az źt|Iaĺnígazgatási hatósági tigyek intézése

körében,
- kózĺemfüĺidik aZ önkormiínyzati intézmények irányításáva| kapcsolatos döntések,

intézkedések előkészítésében, a hatźnozatok végrehajtásĺĺnak megszervezésében,
ellenőrzésében, gazđasági taľsaságok esetén a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos
döntések és intézkedések előkészítésében, döntések végrehajtásĺĺnak megszervezésében,
ellenőrzésében'

- elkésziti a polgáľmesteľ, alpolgáľmesterek, bizottsági elncik, és a jegyző nevében a
képviselő-testületi hatátozatok végrehajtás átőI szőIő j elentéseket,

- előkészíti a belső szabźůyzatokat, azok szükség szerinti módosítási javaslatait a
pol gáľme st er és l v agy a j e gy ző l a|j e gy zők i ntézkedé sére,
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- részt vesz a Képviselő-tęstület ülésén, a feladatkörébe taĺtozó napiľend tźlrgyalásakor a
bizottsági üléseken,

- rendszeľesen beszĺĺmol az źůtala vezetett szervezeti egység tevékenységéľől a jegyzónek,
igény esetén kĺjzvetlenül a polgrĺľmesteľnek, segíti a tanácsnok(ok) munkáját,

- gondoskodik a fe|adat-jegyzéknek (a hatályos jogi szabá|yozást is feltiintető)
elkészítéséről, folyamatos aktualizá|ásźtol,

- binosítja az źlta|a vezetett szervezeti egységnél a folyamatba épített, előzetes, utólagos
és vezetői ellenőrzés mfüĺĺdését,

- az źita|a a|áirtvagy szigná|tiratértszaktnaí, munkajogi és btintetőjogi felelősséget vál-
lal,

- köteles gondoskodni arról, hogy távollétében a helyettesítés folyamatosan fennálljon,
- folyamatos elemző munkát végez, melynek alapjĺĺn véitoztatást kezdeményez az irodát

érintő feladatok vonatkozásában a hatékonyabb, eľedményesebb, gazdaságosabb, racio-
nálisabb feladatellátás érdekében,

- jogszabályfigyelésselkapcsolatosfeladatok e|Iátźsa,
- binosítja a szakmai feladatkörébe tartoző tevékenységéből eredő követelésállomiĺny

kezelését: a kĺivetelések nyilvántartásźi, a behajtásra tĺiľténő intézkedések megtételét'
éwégi minősítését (behajthatatlan, vitatott, stb.), a számviteli nyilvántaĺtás céljából a
Pénziigyi Ügyosztály részére t<iľténő bizoĺylat átadást, adatszo|gźitatást.

7. 5. Ügyo s ztá|yi ir o dav ezeto é s ügyo sztál yv ezető -helyette s

Az ugyosztályi irodavezető fe|adata a szewezeti egység vezetése, amely során az ugyosztá|y-
vezető szakmai koordinációs szerepet tölt be. Az igyosztá|yvezetok és az irodavezetók egy-
mással alá-ftjlérendeltségi, az igyosztá|yhoz tartoző irodavezet(jk egymással mellérenđeltségi
viszonyban állnak és kötelesek egymással együttmiĺködni a feladatok ellátásában.

a) Az igyosztályi iľodav ezetó źita|źnos feladatai:

1. ťlgyelemmel kíséri a központi és helyi jogalkotást;
2. kezdeményezi az önkormányzati rendeletek móđosítását, tlírsadalmi és központi

jogikömyezetvźitozásavagyfe|hata\mazásaesetén;
3. biĺosítja a jegyzői hatáskörök gyakorlását az á||anigazgatásí hatósági ügyek

intézése körében;
4. közremtĺköďikaz önkormányzatiintézmények irźnyításával kapcsolatos đtintések,

intézkedések előkészítésében, a határozatok végrehajtásanak megszeľvezésében,
ellenőrzésében, gazdasági táľsaságok esetén a tulajdonosi joggyakoľlással
kapcsolatos döntések és intézkedések előkészítésében, döntések végľehajtásanak
megszervezésében, ellenőrzésében;

5. elkészíti a polgĺáľmester, alpolgármesterek,bizottsźryi elnök és a jegyző nevében a
képviselő-testületi hatáĺozatok végrehajtás átő| szőlő jelentéseket;

6. az ugyosztá|yvezető koordinálása mellett előkészíti a belső szabá|yzatokat, azok
szükség szerinti módosítási javaslatait a polgármester és/vagy a jegyzőlaljegyzők
intézkedésére;

7. tészt vesz a feladatkörébe tartozó napirend tárgyalásakor a Képviselő-testiilet,
bizottságok ülésén, a helyi nemzetisé gi önkoľmán y zatok ülésein;

8. rendszeresen beszámo| az źůta|a vezetett szervezeti egység tevékenységéro| az
ügyosaályvezetőnek;

9. az igyosztá|yvezeto koordinálása mellett gondoskodik a fe|adat-jegyzék (a
hatályos jogi szabźł|yozást is feltiintető) elkészítéséről, folyamatos aktualizźůásátő|:
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10. gondoskodik az áIta|a vezetett szeruezeti egységnél a nunkafolyamatokba
beépített ellenőrzés működéséľől ;

||. az źlta|a a|áirt vagy szigná|t iratért szakmai, munkajogi és büntetőjogi felelősséget
vá||a|;

12. folyamatos e|emző munkát végez, melynek a|apjánvźltoztatást kezdeményez az
iľodát érintő feladatok vonatkozásában a hatékonyabb, eredményesebb, gazdasá-
go sabb' ľacionáli sabb felađatellátás érdekében;

13. rendszeresen tájékoztatja az igyosztźiyvezetőt az iroda által ellátott feladatok
végrehajtásanak állásaról, soron kívĺil tájékoztatja az ugyosztźiyvezetőt az iroda
munkavégzése során felmerĺilő - ügyosztályvezetoi beavatkozást, segítséget igény-
1ő _ problémarőI;

I 4 . j ogszabályfi gyeléssel kapcsolatos feladatok ellátása.

b) Az ugy osztáIyv ezető -helyettes általĺínos feladatai :

Az ugyosztá|yvezeti!-helyettes az ugyosztá|yvezeto általános vagy szakmai helyettese.
Ügyosztályvezető-helye ttęs az ügyosztályve zetóre vonatkozó noľmák a|apján, u ťrgy -
osrtá|yvezető közvetlen aliĺľendeltségében |átja e| feladatait.
Feladatköre az tĺgyosńá|yvezető távollétében megegyezik az ügyosztályvezető fe|a-
datkörével, amelyet távollétében önállóan, egyébként az igyosztályvezető által meg-
határozott munkamegosztás szerint lát el.
Feladatait egyebekben az tigyosztá|yi irodavezető a) pont szerinti feladatoknak megfe-
lelően az tigyrendben rögzítettek szerint |átja e|.

7 .6. Az irodavezető helyettesítése

Az ilná||ólnem önálló irodavezető helyettesítésére az irodavezető által megbizott szemé|y
jogosult. Az egyes helyettesítési feladatok e||átźsa mellett kĺjteles az ugyintézői feladatait is
telj eskĺiľűen ellátni.

7. 7. onkoľm źny zati fotanácsadó

Speciális közszolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatotĺ. EL|átja a képviselő-testület és bi-
zotĺsźryaí dĺintésének előkészítéséhez, i||etve a polgĺíľmester tevékenységéhez kĺjzvetlenül
kapcsolódó feladatokat. Jelen SzabáIyzat eItérő rendelkezése hiĺĺnyában az önkormányzati
főtanácsadőra ezen szabá|yozatvezetőnek nem minősülő kĺiaisztviselőkľe vonatkozó rendel-
kezéseit kell alkalmazĺĺ, azzaI, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója a polgáľmesteľ.

7.8. Referens

Stratégiai szempontból kiemelt folyamatéľt vagy átfogó ĺinkoľmányzatilhivatali szinttĺ tevé-
kenység, szakteľület e||átásáért felelős érdemi ugyintéző, aki feladatkĺjrét a hivatali szeÍveze-
ten belüli elhelyezkedéstől fiiggetlenül önállóan, jegyzői, a|jegyzői vagy jegyzói-
polgármesteri vezetéssel látja el. A referens vezetésével kapcsolatos közvetlen vezetői felada-
tok a szervezeti tagozódás szeľinti felettes igyosztéůy vezetőjére átruházhatőak. A refeľensi
munkak<lrben ellátandó folyamatok, tevékenységek, szakterületek köľéről a jegyzo a polgar-
mesterľel egyetértésben j ogosult dönteni.

7.9.,ťigyintéző

A Polgáľmesteri Hivatal érdemi ügyintézéstvégző k<lztisztviselői. Feladatai:
a.) a munkak<jri leírásbarl részére megállapított, illetve ügyosztályvezetője, irodavezetője ál-
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tal kiadott feladatoknak a hatláľidők f,lgyelembevételével történő végzése,
b.) a, źi|amigazgatási, hatósági ĺigyek éľdemi döntésre való előkészítése fe|hata|mazás ese-

tén kiadmanyozása,
c.) felelős asaját tevékenységéért és munkatęriiletén a töľvényességbetartásáért.

7. 1 0. Szolg á|atfu ényítő

Speciális, rendészeti feladatokat ellátó kozszo|gźiati jogviszonyban álló ugyintézłĺ. A szolgá-
latiranyító azugyosztá|yvezető és az irodavezető alaľendeltségében |átjae| feladatait, közvet-
lenülirányítjaakoneľület-felügyelőknapiszo|gá|atźÍ.

7 .| l . Közterület-felügyelő

Speciális, rendészeti feladatokat etlátó kozszo|gźiati jogviszonyban álló ugyintézo. Feladatait
szakmai feladatellátásĺĺra vonatkozó jogszabályok a|apján hivatalos személyként az e|igazitá-
son me gh at ttt ozottak szerint |átj a e|.

7.|2. Segédfeltigyelő

A hivatalos személy támogatójaként segíti a közteľület-felügyelő munkáját. A segédfelügyelő
önálló intézkedési jogosultsággal nem rendelkezik, munkáját kizarő|ag a közterĺilt-felügyelő
jelenlétében és utasítása szeľint végezhetí.

7. 1 3. Ügyintézői besorolású titkáľn ó ltitkát

A szewezeti egységeknél szfüséges leíľói és egyéb adminisztratív feladatokat ellátó ügyinté-
zł5 vagy iigykezelő besorolású munkavállaló. Ügyintézői besorolás esetén a dolgoző éľdemi
ügyintézést is folýat'

7.Ił..Ügykeze|ő

Gondoskodik az adminisztrációs, ügyiľatkezelési felađatok e|Iátásárő|, az iratok źÍvéte|érő|,
iktatasáról, sokszorosításaľól, továbbításaľő|.E||átjaazokat a feladatokat, amelyekke| aveze-
tője megbizza.

7.l5. Munkavźi|a|ő

Belső munkamegosztás szerint e|látja azokat a fizikai feladatokat, amelyekkel vezetője meg-
bizza. A munkak<jri leírásban szereplő és egyéb megbízás szerinti feladatokat határidőľe telje-
síti. A Munka Tĺiľvénykĺinyve hatálya a|áartozó munkavállaló.

7 .| 6. Közfo g|a|koztatott

A kĺizfoglalkoztatásról szóló törvény hatá|ya a|á tartoző, határozott időre foglalkoztatott ter-
mészetes szemé|y, aki ellátja a munkakĺĺľi leíľásában foglalt feladatokat, amelyek e||átźsźna
tĺirvény nem íľ e|ő közszolgálati j ogviszonyt.

7. ] 7. onólló szalcľnai munkalrôrök

7' 1 7. ] Gazdasági vezető

Irányítja a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének feladatait ellátó szervezeti eglsé-
gek vezetőit az álląmháztartásról szóló tÓrvény végrehajtásáľól szóló 368/20]]. (XII. 31,)
Korm' rendeletbenfoglaltfeladatok ellátósában, valamint irányítja az Önlrormányzat kÓItség-

4. 7V

48



vetési Szerveit a tervezéssel, a gazdálkodással, afinanszírozással, az adatszolgáltatássąl és a
b e s zámo l ós s al lrnpc s o latb an.

7.I7.2. Főépítész

AJłiépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. l5.) Korm. rendelet alapján ellátja az ón-
kormányzat településszerkezeti tervéneh helyi építési szabályzatának elkészítésével,.felülvizs-
gáIatával összefüggő feladatokat' Részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési, telepü-
lésüzemeltetési és az tjnkormányzatok ingatlanvaglon-gazdállrodósi programjának elkźszíté-
sében és egleztetésében, tovóbbá az ágazati koncepciók települést érintő részeinek összehan-
golásában és véleményezésében. Szalcľnai vĺtleményével segíti az onlarmányzatnak az ełőző-
ekkel kapcsolatos dÓntéseinek előIreszítését, állásfoglaldsainak kialakítását.

7. 1 7. 3 Üg,,felkapcs olati vezető

Az információs ônrendell<ezési jogról és az információszabadsógról 20] ]' évi CXII. törvény I'
s z. me I l é kl e t é b e n nev e s ít e t t ügłfé l lrap c s o l at i fe l adat o k e ll át ĺźs a'

7. ] 7. 4. Minőségirányítóst vezető

Az MSZ EN ISo 900]:2009 szabványbanfoglaltak szerint ellátja a Mtnőségirányítósi Rend-
szer míilródtetés ével knpcs olatos feladatokat.

7. ]7.5 Közbiztonsági referens

Közreműködik a kntasztrófavédelemről és a hozzó kapcsolódó eg)es tÓrvények módosításáról
szóló 20] I. évi CXXWil. törvényben meghatározott, a polgármester lratasztrófák elleni véde-
kpzésre való felkésztilési, a védekezést, a helyreállítás szahnai feladataiban, valamint a rend-
védelmi és honvédelmi feladatok végrehajtásóban. Kapcsolatot tart a rendvédelmi szervekkel
és egłéb társszervekkel.

7. I 7. 6. Munkavédelmi referens

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munlĺnvégzés munkaltatóifeladatainak teljesí-
tése érdekében, ellátja a munkavédelemről szóló 1993' évi XCil' tÓrvény alapján előírtfela-
datoknt.

7. ] 7. 7. Esélyegłenlőségi referens

Ellátja az esélyeglenlőségi terv elkészítésével kapcsolatos és az abban részére meghatározott
feladatokat, valamint az egléb belső normákban foglalt esélyegłenlőséggel és egyenlő bó-
násmóddal kapcsolatos munlraltatói feladatokat ąz egłenlő bánásmódról és az esélyeglenlő-
ség előmozdításáľól szóló 2003, évi CXXV. torvénybenfoglakak alapjĺźn.

7. I 7. 8. BeIső adatvédelmi felelős
Ellátja az információs önrendelkezési jogľól és az információszabadságról szóló 20]]. évi
CXI I. rc rv é ny b e n e l ő ír t b e l s ő adatv é de l mi é s adat b iz t o ns ó gi fel adat o kat.

7' I 7. 9 El ektronikus információs r endszer biztonságáért felelős
Ellátja az állami és onkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 20I3.
évi L. tÓrvényben előrt, a szervezet elektronikus informóciós rendszereinek biztonsĺźgóval ösz-
szefi;ggő Íeladatoknt.

7. I 7. I 0 Koclrnzątkpzelési felelős
Az államháztartásról szóló 201]. évi CXCV, törvényben foglaltak alapján a koltségvetési
szervek belső kontrollrendszert működtetnek az államháztartásért felelős miniszter ĺźItal koz-
zétett módszertani útmutatók fig,,elembevételével. A módszertan szerint a lackázatkezelési
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szabályzatban meg kell jelölni a kockazatkezelésért felelős személyt, aki ellátja a Belső Konŕ
r o l l Ké z i ktj nyvb e n e l ő ír t admini s zt r at ív é s o p er at ív fe l adat o kaĹ

I 0. I I Szabálytalansági felelős
Az áIlamháztartósról szóló 20]]. évi CXCV. rcrvényben foglaltak alapján a k)ltségvetési
szervek belső kontrollrendszert műkôdtetnek az államháztartásért felelős miniszter által lôz-
zétett módszertani útmutatók figlelembevételével. A módszertan szerint a szabálytalansógke-
zelési szabályzatban meq lrell jelölni a szabálytalanságkezelésért felelős személyeket, aki el-
lótja a Belső Kontroll Kézikönyvben előírt adminisztrątív és operatív feladatokat.

8. A PoLGÁnuBsľERI HIvATAL ÁLTALÁNoS FELADAT. És ľra.ľÁsKoRE

8'1. A Képviselő-testĺilet múködésével kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal
- előkészíti a helyi rendelet teľvezeteket, a feladat- és hatásk<irébe tartoző előterjesztéseket,

a Képviselő-testület hatáskĺlrébetartoző vá|asztást, kinevezést, megbizást,
- összegffiti és nyilvántartja az önkoľmányzatot énntő kĺizérdekű bejelentéseket, javaslato-

kat, panaszokat, valamint a Képviselő-testület rendeleteit,hatźrozatait és elkészíti alejárt
határidej rĺ hatát ozatok vé gľehaj tás átőI sző|ő j elentést,

- bizosítja a képviselő-testĹileti iilések technikai és ügyviteli feltételeit, végrehajtja a KépvĹ
selő-testt'ilet dĺintéseit.

8.2. A bizottságok mfü<jdésével kapcsolatban a Polgáľmesteľi Hivatal
- előkészíti a bizottságok üléseintárgya|andó előterjesztéseket, abizotlságok feladat- és

hatásköréb e t.artoző döntéseket,
- közreműködik abizottságok képviselő-testületi előterjesaéseinek előkészítésében,
- e||átja abizottsźryok ügyviteli feladatait,
- végrehajtja abizottságid<jntéseket.

8' 3. A nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatban
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési tervezési, gazđá|kodási, ellenőľzési, finanszírozá-
si, adatszolgáltatási és besziímolási feladatainak ellátásáľól _ a nemzetiségi önkormányzat
elnö'kének k<jzľemúködésével _ a vonatkoző jogszabályokban, valamint a releviíns helyi sza-
bályozásokban, és utasításokban, valamint a mindenkor hatályos együttműködési megállapo-
dásban foglaltak szerint a Polgríľmesteri Hivatal gondoskodik.

8.4. Az önkoľmánvzati intézményekkel kapcsolatban
Az ĺjnkormźnyzatí intézményekkel elsősoľban a szakmai területnek megfelelő ügyosztályok'
irodak taľtanak rendszeľes kapcsolatot. Az önkormźnyzati fenntaľtói feladatok végrehajtása
érdekében általános tcirvényességi, szakmai és pénzügyi, kĺiltségvetési-gazdálkodási felügye-
letet lát el, ezekkel kapcsolatosan vizsgálatokat végezhet. A feladat részétképezi a rendszeľes
információáramlás biztosítása és az intézményekben folyó szakmai munka segítése. A felti-
gyelet és kapcsolattartás foľmái: ellenőrzés, témavizsgálat, éľtékelés, koordináciő, koĺuu|tá-
ció, munka értekez|et, továbbképzés.

8.5. Az <jnkormányzati képviselők tevékenységével kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal
- a jegyzőn keresztül segíti a képviselők munkáját, jogaik gyakorlását,
- soľon kívül megvizsgá|ja a képviselők javaslatait, bejelentéseit, s aľľa legkésőbb 15 napon

belül választ ad,
- a képviselők tészére a képviselő-testületi ülések előtt a Képviselő-testtilet és Szeľvei
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SZMSZ-ben meghataľozottak szeľint biztosítja az írásos anyagok eljuttatását,
- közreműködik a képviselők felvilágosítás-kéľésének teljesítésében.

8.6. A polgármęsteľ államigazgatási feladat- és hatáskĺirével kapcsolatban a Polgármesteľi
Hivatal
- kĺizreműködik a polgármesteľ államigazgatási feladat és hatásköľének ellátásában,
- közreműködik honvédelmi, polgári védelmi, katasztrőfa elháľítási ügyekben a polglĺľmes-

ter államig azgatási feladatainak helyi végrehajtásában.

8.7. A jegyző feladat- és hatáskörével kapcsolatban a Polgáľmesteľi Hivatal
- kĺizremfüödikaz önkormanyzat működésével összefiiggő feladatok ellátásában,
- közľeműködik ajegyzó á|Iamigazgatási feladat- és hatáskcirének ellátásában,
- gyakoľolja a jegyző źůta| átruhźLzottjogktirben a tĺirvény vagy kormányrendelet a|apjźn a

j egy zőr e ruhźzott el ső fokri ható sági j o gköľöket.

8.8. Az önkormánvzat 100oń-os tulajđonában lévő gazdasáei tiáÍsaságokkal kapcsolatban a
Pol gĺíľmesteri Hivatal
- rendszeres kapcsolatottart a szakmai teľĹiletnek megfelelő tigyosztályok, iľodák útján,
- az ĺinkormiĺnyzati foľrások felhasználásával' tisszefüggésben szakmai és pénzĹigyi, k<ilt-

ségvetésĹgazdálkodási felügyeletet lát el, ezekkel kapcsolatosan vizsgálatokat végezhet,
- biĺosítja a rendszeres infoľmáciőáraĺriźtst, a felügyelet és kapcsolattaľtás kcirében pedig

az adatszo|gźůtatást, konzultációt, kooľdinációt, éľtékelést, beszámolást/beszámoltatást és
ellenőrzést,

- śzakmailag feltigyeli az alapitő okiratok vźitozásaíval ö'sszefüggő feladatokat.

9. A HIVATALI F'ELADAT. És HATÁSKoR
MEGHATÁnozÁs SZABÁLYAI

A hivatali dolgozók feladataikat a jelen SZMSZ-ben' a szervezeti egységek ügyrendjeiben, a
munkaköľi leírásban és az éves teljesítmény követelményeket megalapozó célokban foglaltak
szeľi nt, val amint a v onatko zó normfü betaľtásáva| v é gzik, m elyek :

a) jogszabá|y,
b) ĺinkormányz ati határozat,
c) belső szabáIyzatok,
d) utasítás,
e) intézkedés,

Đ az a)-e) pontban meghatározott normfü végrehajtását segítő iľĺínymutatás, köľlevél (tá-
j éko ztatő), emlékeztető,

g) minőségirányitási eljárások.

A belső normák megalkotásáľa vonatkoző rész|etęs szabályokat a noľmaalkotás rendje tarta|-
mazza.
A munkaköri leírás akinevezési okmány melléklete. A munkakö,ľi leírások naprakész á||apo-
táért a szerv ezeti e gysé gek v ezetói felel ő s ek.

10. A PoLGÁRMESTERI HIVATAL Ár,ľĺ,l, ELLÁToTT
LEGFONToSABB Ücyronor ns ÜcyľÍpusoK

A Polgármesteľi Hivata| az alátbbi főbb ügykörökben és ügytípusokban jár el a felelősségvál-
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lalással <isszefüggő csoportosításban:

1 0. 1 . Kięmelt vagy jelentős felelősségvállalással iĺĺró üeytípusok

a) A kĺiltségvetés elkészítése és módosítása
b) Kotelezettségvállalás' utalványo zás elókészítése, felrigyelete
c) Képviselő-testületi, bizoĹtsági előteľjesztések szakĺnai és tĺiľvényességi kontrollja
d) Peres és nempeľes jogi képviselet
e) A 25.000.000.-Ft-ot meghaladó éľtékű vagyoniigyletekkeVpétuugyi tranzakciókkal kapcso-
latos előkészítő vagy ellenórző munka
f) Stratégiai jellegű pľojektek tigyintézése
g) A Polgáľmesteri Hivatal, az ĺĺnkormźnyzati intézményrendszer, illetve az egyes ágazatok
egészét éľintő iigyek (p1. átszervezés, belső szabéiyzatok, stb.) előkészítése és lebonyolítasa
h) Kcizbeszerzéssel kapcsolatos ügyintézés
i) Jogtanácsosi ellenjegyzés (pl. adásvéte|iszerződés,jelzálogszerződés stb.)
j) Az egész keľiilet varosképét vagy városüzemeltetését érintő projektek tigyintézése
k) A döntéshozók vagy tisztségviselők szźtĺnźravégzett közvetlen, szervezeten belüli szakmai
előkészítő munka

1 0.2. Általános hivatali iig}.típusok

a) A Ket. hatźiyaa|átartoző eljĺĺľások
b) Báľmely más, törvényben meghatźtrozott eljáľáshoz és hatrĺľidőhöz kötött tigyintézés (pl.
adóügyek, ktj zérdelní adatszo|gźl ltatás, stb. )
c) A 25.000.000.-Ft-ot meg nem haladó éľtéktĺ vagyoniigyletekkel/pénzügyi tranzakciókkal
kapcsolatos előkészítő vagy ellenőľző munka
d) A személyugyi kéľdésekkel ĺisszefüggő általanos ügyintézés
e) A közbeszerzési éľtéket el nem éro,vagy aközbeszerzésekről szóló tcirvényhatá|yaa|á
nem taľtozó beszerzések ĺigyintézése
f) Műszaki jellegii feladatkörök ellátása

B) Az egész Polgáľmesteri Hivatal tekintetében végzett adminisztľatív vagy ügykezeléssel
ĺisszefüggő ügyintézés
h) A külön tĺirvények a|apjźnvégzett feladatok intézése

l0.3. Adminisztratív. iig.vkezeléssel <jsszefiiqgő vagy fizikai munkával jaró iigytípusok

a)Kizárő|agazađottszetvezeti egység feladatkörébetartoző adminisztratív, ügykezelői mun-
kavégzés
b) A Polgármesteri Hivatal épületén belüli túlnyomóan fizikai munkavégzés

11. A ĺZEF(VEZETI EGYsÉcnx BELso sZABÁLYozÁsÁNĺ,K RENDJE

A szervezeti egységek a hatáskĺlrfüet az irźnyadó jogszabá|yok jegyzékét taľtalmaző - a jegyző
áIta| jővrhagyott _ szervęzeti egység ügyrendje szeľint gyakoroljak. Aszetvezeti egység vezętő-
je saját szervezeti egysége munkájĺĺnak rész|etszabáIyozźsát a szervezeti egység tigyrendjében
rogzíti.

12. APOLGÁRMESTERI HIVATAL xÜlso KAPCSoLATAI, A
KAPCSOLATTARTÁS RENDJE

12.1. A képviselet rendje
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Képviseletľe, külső kapcsolattartásľa feladatkörében a polgármester (a1po1gármesterek), illet-
ve a jegyzłĺjogosult. Ezen jogukat esetenként vagy az iigyek meghatározott köľe tekintetében
átnlházhatják.

A Polgármesteri Hivatalt a jegyző helyetteseként eljarva az źt|tala meýlatározott sorrendben az
a|jegyzók, egyiittes tavollétĹik esetén a jegyzó á|talmegbuott k<jztisztviselő képviseli. A megbĹ
zott képviseleti jogosultságát írásbeli meghatalmazás szęnnt |átja el. A jogtanácsosok a jogi
képviselet soľán a jogtanácsosi igazolvanyukban foglaltak szeľint képviselik Budapest Fővaros
VIII. kerĹilet Józsefuaľosi onkormányz atot, éslvagy annak Polgáľmesteri Hivatalát.

12.2. A kĺilső kapcsolattartás rendje

A Polgármesteri Hivatal dolgozóit az á||arrlpolgáľokka1, az önkormźnyzatí és más kĺilső szer-
vekkel, intézményekkel és gazdasźąi taĺsaságokkal való kapcsolattaľtĺísban a kultuľált' haté-
kony, gyoľs ügyintézésre való törekvés, valamint a segítő szandék kell, hogy je|Iemezze.
A hivatali dolgozók kiilső kapcsolattaľtásĺának korét és rendjét - ideértve a Képviselő-testĺilettel,
abizottságokkď való kapcsolattartast is - ajegyzó áI|apítjameg és azijgyosztá|ylfuoda ügyrend-

j ében, i ll etve a munkaköri leírasokb arl szab źt|y ozza.
A szewezeti egységek vezetői, valamint feladatkĺlrtikben eljiĺrva a dolgozók a feladatköľfüben
eljárva közvetlen kapcsolatban állhatnak az inkormźnyzat |ntézrÍLényeivel, gazdasági tarsasága-
ival. Ennek során jogszabályban, önkoľmĺĺnyzatihatfuozatban, munkáltatói döntésben meghatá-
rozott ađatszo|géltatast kérhetĺrek és adhatnak. A jeewő tĺiľvényességi e||enorzési jogkörében
eljaľó đo|gozőjóvahagyott ellenőrzési program vagy eseti megbizás alapján jogosult ellenőrzést
végezĺĺ.
Az el|enőrzésre jogosult külső szervekkel, főhatóságokkal és egyéb szervekkel a jegyző és a
polgáľmester tĄaa kapcsolatot, illetve esetenként dönt a kapcsolattaľtó személyéről.

A nyilvĺánosság biztosítása, a kĺĺzmeghallgatás szervezése, a konzultatív testĹiletek mfüĺidése
és a sajtóval való kapcsolattaľtás szabźiyait aZ e taľgyköľben alkotott belső szabályzatoktar-
ta|mazzéů<.

13. MUNKÁLTAToI JoGKoR

1 3. 1 . Kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a vezetói megbízás visszavonásá-
hoz, jutalmazáshoz, fegyelmi eljárás megindításźthoz a polgármesteľ egyetéľtése, sze-
mélyi illetmény megá|Iapításźlhoz a polgármester jóváhagyása szfüséges. Pályázatki-
írása, eredményes pá|yazat esetében annak elbírálása, címadományozźts, vezetők telje-
sítményéľtékelése és minősítése esetében a polgĺĺrmester előzetes véleményezési jog-
kört gyakorol.

|3.2. A jegyző gyakorolja valamennyi köaisĺviselő/munkaváI|a|őlközfogla1koztatott tekin-
tetében az a|ábbi munkáltatói jogokat, f,rgyelemmel a 13.1. pontban foglaltakľa:

- kinevezés,
- kĺizszolgálatijogviszony megszĺintetése,
- fegyelmi eljĺĺľás megindítása,
- vezetói kinevezés és annakvisszavonása,
- vezetőkteljesítményértékelése,
- vagyonnyi|atkozatrakĺjtelezett munkakörök megállapítása,
- rendkívüli munkavégzés elrendelése,
- juta|mazás,
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- kozszo|gá|ati szabá|yzatban megállapított juttatások, támogatások, kedvezmé-
nyek enged é|y ezése, megvonása,

- szakmai továbbképzésre valójelentkezések elbírálása, engedélyezése,
- azalapilletményeltérítése'
- Kttv.-ben meghatározott pőt|ékok megítélése,
- koztisztvi selő kéľésé r e tarta|ékál l omanyba hely ezés,
- koztisztviselő/tigyke ze|o ź./rir tnyítása más szerv ezeti egységhez'
- kĺiztisĺviselő/Ęykezelő kirendelése más közigazgatási szervhez,
- külföldi kikiildetés, tanulmiĺnyutak engedélyezése,
- fizetés nélküli szabadság engedélyezese,
- felterjesztéskitiintetésre,
- címek adomáĺyozźsa,
- szervezeti egységeknél belső helyettesítés elrendelése taľtós távollét esetén,
- célfeladat és céljuttatás meghatěrozása,
- a ügyosńáIyok és önálló irodak vezetoi, a gazdasági vezető és a jőépítész, va-

lamint az a|jegyzók szabadságanak engedélyezése.

l3.3. Az igyosztźůyvezetók, önálló iľodavezetők a jegyzÍ| źLIta| źLtruhźlzott hatáskörben az
alábbi munkáltatói jogosítvĺínyokkal ľendelkeznę|ą ązzal a feltétęllel, hory az átruhá-
zott munkáltatói jogkörök gyakorlását esetenként az érintett köztisztviselők egyidejű
értesítése mellett a jegyzo magźú:roz vonha$a, illetve azokat másik vezetłĺ megbízásli
kö aisztvi sel őre íľásban átr:vhazhatj a.

Az átruházott munkáltatói jogok gyakorlása az igyosńályon belül mfücĺdő iroda veze-
tőjére történő átruházás kivételével nem nshźnható tovább, ez esetben az ügyosztály-
vezetőjogosult és egyben köteles ellenőrizni azirodavezető á|ta| tett munkáltatói in-
tézkedéseket. Az ügyosztályvezető esetenként magźůloz vonhatja az átruhźnott hatás-
k<ir gyakoľlását.

13.3.1. onálló munkáltatói jogosítvĺányok és kĺitelességek:
- a kĺjĺisztviselők teljesítménykcĺvetelményeinek kitűzése és éves munkatel-

jesítményének értékelése,
- szabadsźlgengedélyezése,
- munkaido a|atti e|tźxozás engeđélyezése,
- munkavégzés helyének és feladatainak meghattrozźsa, munkavégzés feltéĺ

eleinek biaosítása,
- minden év február 28-ig az źůta|a vezetett szewezeti egységek dolgozóit

éľintő, szabadságolási Ĺitemterv e|készitése, az évi rendes szabadság
engedélyezése , az éves szabadságok decembeľ 31-ig tĺiľténő kiadásaról való
gondoskodás,

- a jelenléti ívek és távolmaradási ívek vezetésének e|Ienőrzése, havonta a
távollétek okának, időtartaĺnának jelentése (GYED, GYES, betegség,
továbbtanulás, szabadság).

13.3.2. Nem <jnálló munkáltatói jogosítvanyok:
- javaslatot tesz megiiľesedett álláshely betöltésére,
- javaslatot tesz irodavezetők kinevezésére,
- j avaslato t tesz ťlzetés nélküli szabadság engedé|yezésére,
- javaslatot tesz illetmények megállapítására,
- javaslatot tesz jutalmazásta,
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- javaslatot tesz fegyelmi feleiősségre vonásra,
- javaslatottesz a dolgozók továbbképzésére,
- javaslatot tesz egyes külön juttatások biaosítźtsétra,
- javaslatot tesz dolgozó fęlmentésére,
- javaslatot tesz kittintetésľe, illetve elismerő cím adományozásźra.
- közreműködik a minősítések elkészítésénél'

|3.4. Az ĺinkormźnyzati főtanácsadóra a 13.1.-13.3. pontban foglaltak nem vonatkoznak' A
polgáľmester a munkáltatói jogkör gyakoľlását cinállóan szabáIyozza a Kttv.-ben fog-
laltak fi gyelembe vételével.

Mind a jegyzői saját hatáskörben fenntaľtott, mind pedig az átnlhźzott jogkörben gyakoľolt
munkáltatói döntések, intézkedések a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet Személyiigyi
Iroda szakmai koordinálásával tonénik.

14. ÉRTEKEZLFTF,K

Az értekezlet a feladatok meghatározásźnak (kiadásanak) és a feladatteljesítés követésének, a
feladatellátás koordinálásának, ellenőrzésének egyik eszkoze és módszere. Az éľtekezletek
fajtájćLt, rendjét a Polgáľmesteri Hivatal Minőségiľanyítási Kézikönyvetartalmazza.

15. A HIVATALoN BELÜLI KAPCSoLATTARTÁS RENDJE

15.1. A szeľvezeti egységek kĺjzötti kapcsolatok

15.1.l . A Polgźrmesteri Hivatal vezető besorolástt és beosztott köztisztviselői egymással'
valamint az ĺinkoľmźnyzati intézményekkelés gazdasági tarsaságokkal a Polgáľmes-
teri Hivatal feladatainak ellátásával kapcsolatos munkafolyamatokban közvetlentil
múködnek egyutt. A több terĺiletet/szervezeti egységet éľintő feladatok esetén mun-
kacsoportonkénti működés indokolt az azt vezető felelős kijelĺilésével. A feladatok
egyeztetése éľtekezleteken tĺirténik.

15 .l .2. Az egyĺittmiĺk ođés zavarai esetén a szervezeti egységelďv ezetok kĺiztitt felmerĹilő fe-
ladatellátással, munkamegosztással kapcsolatos vita esetén a jegyzóbírá|ja el a prob-
|émźÍ és hoz dĺjntést.

15.1.3. A pľoblémźů< mege|őzése érdekében ttjrekedni kell a megfelelő, lehetőleg foľmalitá-
soktó l mente s táj ékońatásľa, a folyamato s információaľaml ásra.

|5.|.4. A munkafolyamatok szabáiyozására á|ta|ánosan megfoga|mazva az SZMSZ' a belső
szabá|yzatok, a Minőségirĺĺnyítási Kézikönyv és annak fiiggelékét képező eljĺĺĺások
szolgálnak.

15.2. Egyéb kapcsolatokra vonatkozó szabályozás (szolgálati út)

15.2.1. A Hivatalban dolgozó beosztott és valamennyi vezető besorolósú kÓztiszniselő kote-
lezettsége, hogy a munkavégzés helyzetéről, a feladatok végrehajtásárő|, zavarairő|,
a vezetői beavatkozást igénylő eseményekľől szóló beszámolót, jelentést minden
esetben a szervezet szerinti kĺizvetlen vezetést, feltigyeletet gyakorló vezető részére
adjak meg.

|5.2.2. Magasabb szintű vagy másik szewezeti egység vezetője kérdéséľe, valamint feladat-
kcjľükben e|járő dolgozó kérdéséľe a dolgozók, illetve az iroda/igyosztźiyvezetők

{

ź,ťr-,,
7/'

2{



kötelesek a tevékenységi kĺĺrĹikľe vonatkozóan a tájékoztatźlst megadni, és eľről a hi-
vatali felettesnek beszámolni.

|5.2.3. AzigyosztáIyvezetők' ügyosztályvezető-helyettesek, irodavęzetok, a gazdasógi ve-
zető és főépítész a jegyzĺ\n keľesztĹil kötelesek a Képviselő-testület tagiainak a kép-
viselői munkiĺhoz sztikséges és igényelt tźĄékoztatást megadni, a személyes adatok
védelmérő| sző|ő törvényben foglalt kötelezettségek' illetve az źilrani- és a szo|gá|ati
titokÍa vonatkozó szabályok egyidej íĺ betaľtásával.

|5.2.4. A hivatali felettes utasítási jogaaszęrvezetifelépítés szerint hozzátartozó dolgozók-
ra terjed ki. Rendkívüli esetben vagy külön megbízás a|apjěn, illetve az ügymenet
modellben szereplő esetekben a hivatali felettes átlépheti a szer\ĺezeti felépítéssel
meghataľozot1vezetoi lépcsőt. Ebben az esetben az utasítást kiadó és az utasított kö-
teles az utasítas tény&őI és a szolgálati út elmaradásának okáról, indokairól ahivata-
li felettest tźĄékońatni a feladat teljesítésével egyidejtĺleg.

16. MUNKAREND

1 6. 1 . A Polgáľmesteri Hivatal dolgozóinak általanos munkarendj e :

a)

hétfo: 08.00-18.00 óráig

kedd: 08.00-16.00 őráig

szerda: 08.00- 1 6.30 óráig

csütoľt<ik: 08.00- l 6.0 0 őrttig

péntek: 08.00-13.30 őráig

b)

A KözteľĹilet.feliigyeleti Ügyosztály taľsadalmi kĺizszükségletet kielégítő szolgálattelje-
sítési tevékenységéľe tekintettel, rendeltetése folytan munkasziineti napon is működik.
A munkaidő-beosztás _ a szo|gáLat ellátási feladatok figyelembe vételével _ hivatali és
folyamatos (megszakítás nélküli) munkarendben keľiil meghatźtrozásra.

A munkarend a köztisztviselők esetében magában foglalja a munkaközi szijnet idejét is.
A Munka Törvénykonyve hatályaa|átartozó munkavállalók esetében _ a készenléti jel-
legiĺ munkak<irök kivételével _ a munkaközi szünet nem része a munkaidőnek. A mun-
kaszewezés, a napi munkavégzési idő beosztása, illetve a feladatvégzéshez sztikséges
optimális idő meghatározásaazadottszervezeti egység vezetőjének feladata.

16.2. A ledolgozott munkaidő nyilvántaľtása és ellenőrzése céljából szervezeti egységenként
jelenléti naplót kell vezetni. A jelenléti naplóban fel kell tiintetni a munkába á||ás és az
eLtávozás pontos idejét. A jelenléti napló vezetéséért a szewezeti egység vezetője fele-
lős.

16.3. A ledolgozott munkaidőt hetenként ĺisszesíteni kell. Törekedni kell ana,hogy a tĺiľvé-
nyes munkaidő - a heti 40 őra - az ađott héten mindenki által ledolgozásra kerĹiljĺin. A
heti munkaidő átcsopoľtosítását a szewezeti egység vezetoje engedé|yezheti a jelenléti
naplóban tĺiľténő szignálással.
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16.4. Azügyfelfogadás ľendje a k<lvetkező:
A Polgármesteľi Hivatal általános ügyfélfogadási rendj e:

hétfőn
szerdán
pénteken

13.30-l8.00 óráig
08.l5-16.30 óráig
08.15-l1.30 óľáig

A Hatósági Ügyosaály Anyakĺinyvi lľođa születés és haláleset bejelentése esetén, munkaidő-
ben, az általános ügyfelfogadási renden kívĹil is fogad Ĺigyfeleket.

A Humánszo|gá|tatási Ügyosĺály ľÁvPoNT Infoľmációs Szolgá|at ngyfélfogadási
ľendje:

hétf(5 08.15-18.00 óráig
kedd 08.15-16.00 óráig
szerda 08.15-16.30 óľáig
csütörtök 08.15-16.00 óľáig
péntek 08.15-13.30 óráig

A KĺjzteľĹilet-felügyeleti Ügyosztály iigyfétfogadási rendje:

hétfó 08.00-16.00 óľáig
kedd 08.00-16.00 óráig
szerda 08.00-16.00 óráig
cstitöľtök 08.00-16.00 óráig
péntek 08.00-13.00 óráig

|6.5. Az á|ta|źnos tigyfélfogadási ľendtől eltémi csak a munkaszĹineti és iinnepnapok mun-
karendjét meghatároző jogszabályok szerinti keľetben lehet, amelyről a Képviselő-
testület _ a polgáľmesternek a jegyző javas|atźlra benyujtott előterjesztésére _ külön
rendelkezik.

16.6. Ügyfélfogadási idő a|att aköztisztviselők kötelesek a Hivata|bantaľtózkodni, helyszĹ
nelés csak aszervezeti egység vezetőjének külĺin engedélyével lehetséges.

|6.7. A Polgáľmesteri Hivatal épületében akońisztviselők munkaidőn tul a szervezeti egy-
ség vezetőjének engedélyével, hétvégén - előzetes íľásbeli bejelentés mellett - a jegyzo
engedé l yév e| tartőzkodhatnak'

16.8. A munkahelyéről önhibáján kívül távol maľadó do|goző akađá|yoztatásanak tényéről
haladéktalanul köteles kĺizvetlen hivatali felettesét vagy a Jegyzői Kabinet Személy-
tigyi Iľodát éľtesíteni.

|6.9. A betegségről szóló orvosi igazolást a dolgozó legkésőbb a munkába állása első nap-
jan kĺiteles a kĺĺzvetlen vezetője részéte átadni. Az átađás e|őtt az utolsó munkában
töltött nap időpontjátaszervezeti egység vezetőjénekatáppénzes lapon le kell igazo|-
nia.

16.10. Eltérő a munkarenđ: a.) képviselő-testtileti, bizottsági ülések,
kĺizmeghallgatások, lakossági forumok esetén

b.) elľendelt tulmunka esetén
A Polgáľmesteri Hivatal egészét érintő általĺínos munkaľendtől való eltéľésről a jegyzőx'
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javaslatríra a polgármester eloterjesztést nyújt be a Képviselő-testület tészére. (pl: ün-
nepnapok miatti változások).

16.11. Trilmunka esetén a szabadidőt azugyosztá|yvezetők' önálló fuodavezetók, a gazdasági
vezető és a Jiiépítész tészére a jegyzó, beosztott kĺiaisztviselők esetéb en az adott szep
vezeti egység vezetoje, nem önálló irodavezetők ľészére pedig az igyosztáIyvezető
biĺosítja. A Polglírmesteľi Kabinethez tartozők részére a szabadidőt a polgármesteľ
biztosítja.

|6.|2. Távollét
Azigyosztźiyvezetíĺk és az ĺinálló irođavezetók, a gazdasági vezető és afőépítész ese-
tében a - napi feladatellátáson kívüli - távollétet a jegyző titkárságan be kell jelenteni.
Egyéb köztisztviselők, munkavállalók - vezetoi engedéllyel - a távolléti naplóban tör-
téĺő r o gzité st kĺivetőe n táv o zhatnak a Pol gáľmesteri Hivatalbó l.

t7. 
^VEZETOK 

ÜcyľÉI,ľoGADÁsI RE,NDJE

A ieevző általános ügvfélfoeadási ideie:
minden hónap második hétfojén: 13.30 _ 18.00 -ig

Az ügvosztáIwezetők Ĺigyfélfogadási időben kĺitelesek a Polgáľmesteľi Hivatalban tartőz-
kodni és igény szeľint, de legalább havonta egy alkalommal a megielölt ügyfelfogadási időben
a hozzá$lil< foľduló ügyfe leket fo gadni.

A tisztségviselők felfogadásan a szervezeti egységek vezetőinek, illetve munkataľsainak szük-
ség szeľint részt kell vennie, amennyiben az előzetesen bejelentett ügyfelek prob|émźlja eú.
igényli.

18. A HELYETTnsÍľľs
18.1. A helyettesítés alapelvei az a|ábbiak:

- Amennyiben lehetséges, az azonos képzettséggel rendelkezókhelyettesítsék egymást
azzaI, hogy az irányítási struktura fenntaľtásĺĺľó| a vezető köteles gondoskodni a he-
lyettesítés rendjének kialakítása során.

- A megbízott vezetł5k taľtós helyettesítéséről felettestik vagy a jegyző gondoskodik
(felfelé iranyuló helyettesítés)

|8.2. Az tigyintézők a 18.1. pont figyelembe vételével a munkakĺjri leírásukban foglaltak sze-
rint helyettesítik egymást. Az ügyintézők és az ugyviteli dolgozók helyettesítését a
szewezeti egység vezetőjehatźtrozza meg. Fizikai dolgozók helyettesítését a Belső El-
látási Iroda vezetoje szervezi. Taľtós helyettesítés esetén a helyettesítéssel való megbĹ
zásrőI a jegyzłĺ diĺnt.

18.3. A helyettesítés előfeltételeiről mindenvęzętő köteles megfelelően gondoskodni, ideértve
azugyintézők e-mailjeinek, előkészítő- és munkaanyagainak szervezeten belüli eléľhe-
tő s é gét, i l letve az ugy ek áILásźnak fo l yam ato s dokumentál ását i s.

19. MUNKAKoR Áľa.uÁs-ÁľvÉľľr-

19.1. Munkakor átadźts-átvétel a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző, valamint a k<izvetlen
hivatali felettes által meghatźtrozott kĺjrben személyi vá|tozás' valamint taľtós távollét
esetén történik a folyamatos, z<ikkenőmentes feladate||źttás érdekében.

24-
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I9.2. A munkaköľt a munkakór új betĺĺltőjének, ennek hianyában a kĺjzvetlen hivatali felettes-
nek kell átadni.

l9.3. A munkakör-átadást jegyzőkönyvben kell fi)gziteni' melynek tarta|maznia kell:
a.) az źrtadźsrakeľülő munkakĺir feladatait, munkaköri |eírésźú,
b.) a folyamatban lévő fontosabb feladatok felsorolását, valamint tź$ékoztatást a végre-

hajtás he|yzetéro|' eredményérő|, a szfüséges további teendőkľől,
c.) u źÍadásra kerülő ügyiratok, adatok, utasítások, teľvek, szabéiyzatok, nyilvĺántar-

tások jegyzékét, a munkaköľhtiz kapcsolódóan keletkezett, rendelkezésére álló
elektľonikus dokumenfumok fellelhetőségi helyét.

d.) azátađőnakés azáF,ĺevőneka jegyzőkönyv tartalmáxal kapcsolatos észrevételeit,
e.) azátadás helyét, idejét, azźiadő ésazźltllevő a|áirását.

|9.4. Amunkakör átadás-átvételéľt a közvetlen felettes a felelős.

19.5. Szabadság esetén aszervezeti egység vezetője köteles aszabadság engedélyezése előtt
meggyőzodni aľról, hogy a szabadság időtartama aLatt az Ĺigyek folyamatos intézésebiz-
tosított.

20. UTAsÍľÁsl, ELLENoRZnsr ĺocoK, BESZÁMoLTATÁS

20.|. Az tigyosztályvezetők, iigyosztályvezeto-belyettesek, iľodavezetők és szolgálatiľanyítók,
feladat- és hatasköľĹikben a kooľdinálásuk alá tartoző dolgozók tekintetében feladat
meghatározási, utasítási, ellenőrzési, beszámoltatási joggalľendelkeznek.

20.2. Az átnlhźaott hatásk<irben (kiadmanyozásijogkĺiľben) ellátott hatáskĺjr (kiadmlányozás)
jogszabályi cimzĄe utasítást adhat, illetve a hatáskĺiľt visszavonhatja. Az átnlházott
hatáskör, átadott kiadmányozási jogköľ további átruhazása tilos.

20.3. Ellenőtzést a jegyző, munkateľületén az a|jegyzők és a jegyzo á|ta| megbizott szemé|y,
továbbá szeľvezetí egységében a hivatali felettes végezhet.

20.4. A Polgáľmesteri Hivatal köztisztviselőjét beszámolási kötelezettség terheli:
a.) a feladat végľehajtásaról, haazt jogszabá|y előírja, hivatali felettese kéľi vagy avég-

ľehajtĺĺs soriĺn akadá|y meriilt fel'
b.) u átnhazott hatásköľben illetve átadott kiadmányozási jogkörben ellátott feladatok-

rő| az átruhtľző által meghatérozott rendben,
c.) amennyiben szabźiytalanságot észlel az e|jttrás során.

20.5. A jegyzó kezdeményezheti a poIgáľmesteľnél az önkoľményzati gazdźikođő szerveze-
tek és intézmények adatszolgźltatásźt az önkormányzat múködése érdekében.

2|. AKIADMÁNYOZÁS ns a. HATÁsKonÁľnuruĺzĺs RENDJE

Kiadmányozás az irat egyszemélyi a|álirásátjelenti, mely során a sajźú, vagy átruhźzotthatás-
kĺjrben hozott írásbeli intézkedés (kiadmány) aláirésrakerĹil. A kiadmányozźsi jogu tigyben
töľténő közbenső intézkedésľe, dĺĺntésre, valamint ktilső szeľvnek vagy Személynek cimzett
irat kiadásara ad felhata|mazást. A kiadmanyozásijog magában foglalja azintézkedést, akoz-
benső intézkedést, a döntést, a dcintés kialakításának, valamint az irat irattźlrba helyezésének
jogát. A kiadmányozott iľat taľtalmáéľt és alakiságáért a kiadmányoző (a kiadmányozástvég-
ző) felelős.
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A Polgármesteri Hivatal egészére vonatkozóan a kiadmányozást a jegyzó gyakorolja, (kivéve
a jogszabályban meghatározottakat: az anyakönyvvezetőte vonatkozó önálló kiadmányozást)
amelynek jogéú jegyzői utasítiísbarl az a|jegyzőkte, a Polgármesteri Hivatal szervezeti egysé-
gére (a szervezeti egység vezetőjéte, a vezętő nevében a|źńrő helyettesre) átn:hazhatja. A ki-
admányozott irat tartalmi és foľmai helyességéért a kiadmtnyoző felelős.

A polgármester és a jegyző átrvházhatő feladat- vagy hatásköreit írásban, utasítiís foľmájában
n:hźnzaźt.

22.KJIKULDETÉS

A hivatali kiküldetéssel kapcsolatos munkáltatói jogot a jegyző gyakoľolja . A jegyző kikülde-
tésének elrendelésére a polgáľmester jogosu|t, akoztisztviselők kiküldetésérő| a jegyző dönt a
polgármesteľrel egyetéĺésben.

B. Z^Ro RENDELKEzÉsBK

23.l Az SZMSZ hatá|ya kiterjed a Polgĺĺrmesteri Hivata| szęrvezeti egységeire és vala-
mennyi hivatali dolgozóra.

23.2. AzSZMSZ megismeľtetéséről és betaľtatásaľól a jegyzó aszęrvezeti egységek vezetői
útjĺĺn gondoskodik és ellenőrzi a benne foglaltakat.

23.3. Az SZMSZ és mellékleteinek, fiiggelékének naprakészentartźsźtrő| a jegyző az a|jegy-
zők tltj źn gondo sko dik.

23.4. A szervezeti egységek al<tualizá|t Ĺigyrendjeit az abban szfüségessé vźit vźl|toztatást
k<jvető 60 napon belül csatolni kel1 a ftiggelékhez.

23.5. AzszMszkozzétételre keľülaz a|ábbihelyen: T meghajtó\]t{oľmák\Szabá|yzatok
23.6. A Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Jőzsefvtrosi Polgáľmesteri Hivatal _ a Képviselő-

testület 277l20I5. (XII.03.) szźlrrľú hatźlrozatával elfogadott _ Szeľvezetí és Mfüĺ'dési
Szabá|yzatának a módosítását a Budapest Főváľos VIII. Kerület Józsefuaľosi onkor-
ményzat Képviselő-testülete a ...../2016. (VI.02.) szźlműhatźrozatáva| 20]6. július I-
j e i hatá||y aI hagýa j őv á.

Budapest, 20I6.junius

dr. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

Danada-Riman Edina
jegyzo
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Mellékletek
1. sz. melléklet: Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuaľosi Polgáľmesteri Hivatal alapító
okirata
2. sz. melLéklet: Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuĺĺrosi Polgáľmesteri Hivatal szervezetí
felépítése
3. sz. melléklet: Budapest Fováros VIII. keľület Józsefuaľosi Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységeinek szakmai fęladatai
4. sz. melléklet: a Hivatalban fog|a|koztatott vagyonnyi|atkozat-tételre kcitelezett köztisztvise-
lői munkaköľök jegyzéke
5. sz. melléklet: A Józsefuaľosi Polgármesteri Hivata| źůta| ellátott kötelező, önként vállalt és
źilaĺnigazgatásivalamintönkoľmźnyzatifeladatok
Függelékek
l. sz. függelék: a Polgármesteri Hivatal szervęzeti egységeinek ügyrendjei
2. sz. függelék: szabályzatok jegyzéke
3 . sz. fiig ge |ék: az onkormanyzat bankszám |aszźtmai
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Polgdrmesteri Hivatal SZMSZ.ének 2. sz. melléklete

alpolgáľmester

po1gáľmesteľ

(Ń \'\tr \\

I

Gazdasági Szervezet
Gazdasági Vezetó



Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének 3. sz. melléklete

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal

szerv ezeti e gysé geinek

szakmai feladatai

Jóváhagyom:

dľ. Kocsis Máté
polgáľmester

Danada-Rimĺĺn Edina
jegyző
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Taľtalomjegyzék

ALTALANOS RENDELKEZESEK

1 .A támogat ásí páLy tnatokkal kapcsolatos általános rendelkezések

rÜrÓNos RENDELKEZÉSEK

1. PoLGÁRMESTERI KABINET

2. JEGYZOI KABINET

2.1. JEGYZOI RprEn-eNSpr

2.2. JOGI IRODA

2.3.sZEMÉryÜcyI IRoDA

2.4. BELSo ELLÁTÁSI IRoDA

2.5. SZERvEZÉgÉs rcÉpvlSELoI IRoDA

2.6. ÜGYVITELI IRoDA

3. BELSo ELLENoRZÉsI nona.
4. vÁRosÉpÍľÉszpTI IRzDA

5 . G AZD 

^LKODÁSI 
ÜcvoszľÁry

6. PÉNZÜGYI ÜGYoSZT^LY

6.l. KoLTsÉcvprÉSI ÉS pÉNzÜcyl FELÜGYELETI IRODA

6.2, ;Z^MVITELI És pÉNzÜGYI IRoDA

6.3. ADóÜGYI IRoDA

7. HATóSÁcĺ ÜcyoSZTÁLY
l .l, ÉpĺrÉSÜGYI IRoDA

7 .2,IGAZGAľÁsI IRoDA
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ÁrľarÁNos RENDprrpzÉspr
1. A támogatélsi pźiyénatokkal kapcsolatos általános rendelkezések

Az önkormźnyzat által ellátandó feladatok megvalósításźłlozjelentős kiegészítő anya-
gi forľást jelentenek a kĹilönböző pá|yazatokon elnyerhető péĺueszkĺjzok.

Ezek minél szélesebb köní és a lehető legnagyobb ĺĺsszegben t<iľténő elnyerése érde-
kében szfüséges a lehetőségek felkutatásaról, a pá|yźzatok benyújtásáról és megvaló-
sításĺíľó l sző|ó szabźl|y ozás elkészítés e.

Minden szerv ezeti egység felađata, hogy:

a) segítse a döntéshozó testiileteket, szerveket és személyeket a benffitott önkor-
mźnyzati projektjavaslatok, illetve pźiyźzatok felelősségteljes elbírálásában,

b) meghatározza a jóváhagyott projektjavaslatok, illetve pá|yźzatok benyújtásrĺnak
és megvalósításanak terv ezését,

c) segítse a páIyźnati tevékenységet a pá|yźaatok figyelésében, előkészítésében,
kidolgozásában, benyúj tásában és megvalósításában,

d) a pá|yźnatok benyújtásőhoz sziikséges pétlzugyi forrás biĺosítása, a pá|yźaat
elkészítése és benyrijtása, valamint a megvalósítás és beszźlmo|tatás áttekinthető
és ellenőľizhető módon töľténjen.

Ennek során biztosítani kell:

a) az önkoľmányzati pályazati tevékenység tĺiľvényességét és szabá|yszeĺuségét,
b) az önkoľmányzat fejlesztési stratégiai céljainak megvalósulását, továbbá lehe.

tővé tegye
c) ktilső források befogadásával az önkormźnyzati feladatok maradéktalan meg-

valósítását.
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rÜroNos RENDELKpzÉspr

r. poĺ,GÁRMESTERI KABINET
A Polgĺĺľmesteľi Kabinet feladata a polgármesteľ/alpolgáľmesteľek tevékenységével kapcsola-
tos napi teendők ellátásą a Hivatal hźnyítźsábóladódó titkársági és kommunikációs feladatok
koordinálása,

ezen belĹilkülöntisen

o ellátja a polgármesteri/ alpolgáľmesteri titkarsági és adminisztrációs feladatokat;
. reprezentációs tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat;
o posta kezelésével kapcsolatos feladatokat;
o intézi és kooľdinźůja a gazdá|kodási és human terĹiletet &intő feladatokat, ideértve a

testĺileti és bizottsági ülésekhęz kapcsolódó előterjesztések és egyéb, a Polgármesteri
Kabinet vonatkozásában felmeľülő feladatok ellátását is;

o nyilvĺĺntartja apolgáľmesteri utasításokat;
o áttekinti a polgáľmester/alpolgármesterek részére érkezett küldeményeket, azokat

szigĺáIj a, a|ák ásr a előké szíti ;
o kooľdiná|ja a polgĺĺrmesterla|po|gźlrmesterek feladat- és hatásköľébe tartoző ügyekben

az ugy intézési tevékenysé get ;

o áttekinti és véleményezi a polgáľmesterhez/alpolgáľmestere|ďtez érkezo bizottsági és
képviselő-testületi előteľj esztéseket, j egyzőkiinyveket;

o a képviselő-testületi iilések előkészítése során biztosítja a szeÍ\Iezeti egységek és a
polgármester/alpolgármesterek közötti kommunik áciőt;

o ellátj a a polgáľmesteri/alpolgáľmesteri fogadóóráktal kapcsolatos feladatokat;
. szervezi a polglĺľmester/alpolgármesterek lakossági kapcsolatait;
. kęze|i a polgármesteri/alpolglíľmesteri protokoll-listát, e||átja a polgármes-

tertl a|po|gármesteľt érintő protokolláris feladatokat;
. aszeÍvezeti egységet érintő közbeszerzésben közreműködik és adatot szo|gá|tat;
o el|átjaegyes pľojektek koordinációját;
o ellátja a Magdolna Negyed Pľogram III., az Európa Belvaľosa Progľam II., valamint a

KEoP-5.7.0lI5-20t5-0237 és a KEOP-S.7.0ll5l0f41 kódszĺĺmú - Budapest Főváros
VIII. keriilet Józsefuaľosi Önkoľmrĺnyzat ővodáinak és középületeinek eneľgetikai kor-
szenĺsítése ttlreyű _ projektek hivatali szintíĺ projektkoordináciőját és pénzügyi me.
nedzsmentjét;

o részt vesz a pá|yázatťlgyeléssel kapcsolatos tevékenységben;
o koordiná|ja a sajtó részérő| érkező - a polgáľmestert/alpolgármesteľeket érintő _ meg-

keľeséseket, résztvesz a polgármesteńla|po|gfumesteri interjúk szervezésében;
. sajtófigyelést végez a polgármestert/ alpolgáľmestereket és az onkormtnyzatot éľintő

saj tóhíľek tekintetében;
. sajtóanyagokat és háttéranyagokat készit, ĺisszeállítja a kapcsolódó szakmai anyago-

kat;
o koordináIja, e|emzi, archivá|jaaz onkormányzatotéľintő média-megjelenéseket;
o nyomon követi a keľĹilet marketingstratégiájźnak kidolgozását;
o összeállítja és a címzettek részére továbbítja az egyes sajtómegkeľesésekkel kapcsola-

tos sajtómeghívókat;
o kcjzľeműködik az egyes rendezvények'hez, sajtótájékoztatők,hoz kötődő sajtójelenlét

szervezésében,e||átjaazugyintézésifeladatokat;
3\

ĺ/
Ĺ,.:ť ,,

36



o kapcsolatot tart az ĺjnkoľmtnyzati iĺtézmény-és cégvezetőkkel a sajtómegkeresések
vonatkozásában;

o kapcsolatot taľt az irotíés elektľonikus sajtóban érdekelt munkatlírsakkal későbbi mé-
dia-megj elenések célj ából;

o javaslatot tesz a kultuľális programok nyomtatott foľmában, elektronikus, illetve egyéb
úton történo népszeĺusítése érdekében az önkormźnyzat honlapjanak szerkesztésével
és tartalmával kapcsolatban, valamint kapcsolatot taľt a helyi újságok és médiumok
szerkesztőségével;

o testvérvarosi kapcsolattaľtásľa vonatkozó szerv ezési feladatok ellátása
o kozbinonsági refeľensi feladatok ellátása;
. el|átja a Minőségirányítási Rendszeľ mfüĺĺdtetésével kapcsolatos feladatokat.

2. JEGYZor rĺ.ľrľnľ
A Jegyzői Kabinet a jegyzii közvetlen felügyelete aIá tartoző szervezeti egység. Közvetlenül
segíti a jegyző és az a|jegyzó munkźtjźLt, e||źLtja a Hivatal egészével kapcsolatos jogi, épiilet-
Ĺizemeltetési, személyĹigyi és szeľvezési fe|adatokat' ezen feladatkĺjrök tekintetében dtintésre
előkészíti a jegyző hatásköréb e tartoző ügyeket.
AJegyzői Kabinet vezetője kooľdinációs tevékenységetvégez és felügyeleti, vezetési jogkĺire
van a Személyügyi Iroda, Belső Ellátĺísi Iroda, Szervezési és Képviselői Iroda, Ügyviteli Iroda
tekintetében, valamint a vonatkoző jegyzői utasítások szerint a Jogi Iľoda tekintetében.

A jegyzł5 és az a|jegyző mlľťľiáját k<jzvetlenül segíti a jegyzőila|jegyzői titkáľnő-ügyintézó,
aki:

o El|átjaa jegyzóla|jegyzo fe|adataival kapcsolatos szewezési és ügyviteli, valamint
sztikség szerint önálló ugyintézłĺi teendőket. Nyilvĺĺntartástvezet a jegyzóla|jegyző
munkaköréhez kapcsolódó hatáľidős feladatokľól, figyelemmel kíséri a hataridőket.
Keze|i a jegyzola|jegyző időbeosztásźú az ofutlook Naptlír haszná|atáva|.

C El|átjaabeérkezo napi posta és kimenő levelek éľkeztetésével, iktatásával,
iratĺáĺozásával kapcsolatos feladatokat.Leíqa, szĺikség esetén előkészíti, összeállítja a
jegy ző kimenő leveleit.

o Nyilvĺíntartástvezet a jegyzőhilzla|jegyzőhöz érkezett ügyiratokró|, akozétdekú beje-
lentésekľől, panaszokľól. Gondoskodik azok ügyintézésre való továbbításárő|. Részt
vesz a jegyzőnekla|jegyzőnek cimzett panaszos iigyek, lakossági bejelentések kivizs-
gá|ásźtban, és íľásbeli megválaszolásában; kapcsolatottartazügyfelekkel.

o Előkészíti a jegyzóila|jegyzĺĺi fogadóórakat. Esetenként jegyzőkĺlnyvet készít atárgya-
lásokľól. Gondoskodikajegyzoĺa|jegyző ügyfélfogadásan felmerült ügyek intézéséről.
Szükség szerint résztvesz a jegyzóilaljegyzi5i pľogľamokon, helyszíni szemléken.

. Koordinźijaajegyzőlaljegyző által kiszignált egyedi ügyeket. Előkészíti ajegy-
zőil a|jegy zői anyagok at, beszélmolókat, előterj esztéseket.

o Gondoskodik a nyugdíjba vonuló, valamin húség- és jubileumi jutalomban részesülő
munkatarsak kcjszĺjntésével kapcsolatos feladatok ellátásaľól.

C E|Iátjaajegyzőla|jegyző vendégeinek és ügyfeleinek fogadásával, vendéglátásźya|
kapcsolatos teendőket. Gonđoskodik a repre zentáciő megszeľVezéséľől, a kĺĺltségek
előírás szerinti elszámolástrol, vaLamint ľendszerczi az jegyzőneValjegyzőnek jźlrő
közlönyĺiket, folyóiratokat, napilapokat és gondoskodik az esetleges hianyok pótlásá-
ról.
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o Részt vesz a képviselő-testület és az illetékes bizottságok ülésein.
o Felelős alegyzoi Kabinet éitalhasznált gépi berendezések karbantaľtásálnak, javításá-

nak bejelentésében' valamint a hivatalvezetóititkźlrság irodaszereinek megrendelésé-
ben és kezelésében.

o A Jegyzői Kabinet tekintetében előkészíti a szfüséges személyügyi és ellátási jellegű
adatszolgźtltatásokat, jelentéseket, gondoskodik a munkaidő nyilvantartás vezetéséről.

o Közreműködik alegyzói Kabinetvezető feladatkoréhez kapcsolódó titkaľsági, ügyvite-
li feladatok ellátasában.

2.1. 
^. 

Y ezető j ogtanácsos (Jeryzői ľeferens)

z.|]. e|Iátja az Önkormányzat peres és nem peres eljĺĺľásaiban a képviseletet, jogerős bí-
rósági ítéletek végrehajtásának kezdeményezését, kivéve az cinkoľmźnyzati gaz-
dasági társaságok feladatai kĺjrébe tartoző ügyekben; (1983. évi 3. t<lrvényeĘű
ľendelet ajogtanácsosi tevékenységről 1. $ és 5. $, apolgaľi peľľendtaľtásról szóló
|952. évi III. t<ĺrvény 67. $)

2.|.2. e||átja a jegyzó által kiszignált egyedi ügyek jegyzői utasításoknak megfelelő
koordiná- lás át, jo gszeruségének vizsgá|atát, az eljźrő szakmai szerł ezeti egysé g-
gel kapcsolatot taľt; (1983. évi 3. törvényerejű rendelet a jogtanácsosi tevékeny-
ségľől 1. $ és 5. $)

2.|.3. ellátja a jegyzői törvényességi véleményezés megvalósulásáůloz szfüséges Hivata-
lon belüli jogi koordinációs tevékenységet; (1983. évi 3. töľvényeĘií rendelet a
jogtanácsosi tevékenységről 1. $ és 5. $)

2.l.4. a Hivatal szervezeti egységeinek - az előterjesaések előkészítését is beleéľtve - a
jog-szabá|yok helyes alkalmazásában segítséget nyujt; (1983. évi 3. törvényeĘű
rendelet ajogtanácsosi tevékenységľől l. $ és 5. $)

2.I.5. együttmúködik a Hivatal szewezeti egységeivel a ktilső és belső ellenőrzések során
feltríľt hirĺnyosságok kiküszcibĺilésében. (1983. évi 3. tcirvényerejű rendelet a jog-
tanácsosi tevékenységľől 1. $ és 5. $)

2.I.6. e|Iátja a képviselő-testĺileti előterjesztések előkészítői és tigyosztályi jogi szignálást
ktivető jogi kontľollját; (1983. évi 3. t<irvényerejű rendelet a jogtanácsosi tevé-
kenységľől l. $ és 5. $)

2.l.7 . a szerződéskötés elnevezésű eljarás szerint e||átja a jogi felülvizsgálati feladatokat
az onkoľmtnyzat/ Polgáľmesteri Hivatal szerz(lđései tekintetében; (1983. évi 3.

törvény-erejű ľendelet a joglanácsosi tevékenységľől 5. s (D bekezdésének b)
pontja).

2.|.8. helyi jogalkotás elnevezésu eljárás szerint e||átjaa kodifikációval kapcsolatos fela-
datokat, ľendelet-teľvezeteket tarta|maző előterjesztések esetén az előteľjesztések
készítése elnevezésű eljárás szeľint e||átja a képviselő-testületi és bizottsági előter-
jesztések jogi szemponfu véleményezésével kapcsolatos feladatokat; (1983. évi 3.

tĺiľvényerejű rendelet ajogtanácsosi tevékenységről 1. $ és 5. $)
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2.2. Jogi Iroda

Képviselő.testület és bŁottságai mĺĺkiidésével iisszefüggő feladatok:
2.2.I. ellátja a képviselő-testületi és a bizottsági előterjesztések e]őkészítői és ügyosztályi

jogi szignálást kĺjvető jogi kontrollját;
2.2.2. ellátja a képviselő-testiileti jegyzőkĺinyvek utólagos jogi kontrollját;
2.2.3. külön felkérésre a kialakított szakmai koncepció alapulvételéve| e||źúja a Képvise-

lő-testület rendelet-tervezeteinek jogszabály-szerkesztési elveknek megfelelő for-
mába öntését, megszöveg ezését és elkészítését;

2.2.4. speciális feladatk<jrĺĺkben képviselő-testiileti előteľjesztéseket készít;
2.2.5. a képviselő-testiileti előterjesztésekkel összefüggő kérdésekben jogi álláspontot

alakít ki szóban vagy jogi szakvéleményt készít email útján.

Hĺvatalkooľdináciĺós és előkészítő ttiľvényességi feladatok:
2.2.6. e||átja a jegyző által kiszignált egyedi ügyek jegyzói utasításoknak megfelelő ko-

ordinálását, jogszenĺségének vizsgźůatát, az e|jźtrő szakmai szervezeti egységgel
kapcsolatottart;

2.2.7. e||átja az onkoľmźnyzat és a Polglĺľmesteri Hivatal szeruődéses jogviszonyaira
vonatkozó jogi kontrollt, ide nem éľtve - a jegyzó eltérő írásbeli utasítása |ĺanyá-
ban - a megbízásos jogviszonyban dolgozó jogászok (ügyvédek) szerzodés szerinti
feladat-ellátási kötelezettségének körébe tartoző ügyeket (pi.: szerzódések);

2.2.8. e||átjaajegyzői törvényességi véleményezés megvalósu|ásához szükséges Hivata-
lon belüli jogi koordinációs tevékenységet;

2.2.9. a Hivatal szervezeti egységeinek - az előteľjesztések előkészítését is beleéľtve - a
jogszabźlyok helyes a|ka|mazásában segítséget nyújt; együttmfüödik a Hivatal
szervezeti egységeivel a külső és belső ellenőrzések soľán feltáľt hiĺĺnyosságok ki-
küszöbölésében;

2.2.10. e||átja a közérdekű adatkérések minősítésével kapcsolatos feladatokat, valamint a
kĺizérdekű adatkérés teljesítését a Hivatal szewezeti egységeinek bevonásával;

2.2.|1. jegyző felkérése alapján részt vęsz az onkoľmányzat Kijza|apitványainak, Alapít-
ványainak ülésein.

Egyéb feladatok:
2.2.12.aszerzőđéskötés elnevezésű eljarás szeľint eL|átja a jogi felülvizsgálati feladatokat

az onkoľm ány zatl Polgáľmesteri Hivatal szerzodései tekintetében;biztosítj a a nem-
zetiségi ĺinkoľmányzatok törvényes mfüödését, írásbeli előterjesztéseinek előzetes
jogi kontro||jźt, résn. vesz az ülésen, azon je|zi amennyiben törvényséľtést észlel,
áttekintianemzetiségi<inkormźnyzatokszeruódéseit, jegyzókonyveit;

2.2.13. a nemzetiségi ĺinkormányzatokkal fenntartási és használati szerződések előkészíté-
se, gondozása, annak mellékleteivel egyiitt,

2.2.14. a nemzetiségi <ĺnkoľmányzatokkal kĺitendő együttműkĺidési megállapodások előké-
szítése, gondozása,

2.2.15. belső normaalkotás rendje elnevezésű eljárás szerint áttekinti a belső normiĺk ter-
vezetét, el|átja a belső normák nyilvántaľtásávaL, feltĺĺltésével, utasítások, intézke-
dések rendszeres felülvizsgá|atźlva| kapcsolatos foladatokat;

2.2.|6. e||átja a Polgáľmesteri Hivatal Szervezeti és MűktidésiSzabá|yzat módosításával,
napraké sze n tartásáv al kapc so l ato s fe l adato kat ;

2.f.I7. helyi jogalkotás elnevezésu eljárás szerint e||átja a kodifikációval kapcsolatos fe-
ladatokat, rendelet-tervezeteket 1.arta|maző előterjesztések esetén az e|óterjeszté-
sek készítése elnevezésű eljaľás szerint e||źtja a képviselő-testületi és bizottsági
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előterj esztések j o gi szempontú véleményezésével kapcsolato s feladatokat;
2.2.18. a szervezeti egységet érintő kozbęszęrzésben közremfüĺidik és adatot szo|gáltat;
2.2.|9. ellátja a hivatali/cjnkormányzati szeľződések évenkénti felülvizsgá|attnak

ĺjsszhivatali koordinálását;
2.2.20. nyilvrĺntaľtja az ĺjnkormźnyzatiftlivata|i szerzódést biztosító mellékktitelezettsége-

ket, negyedévente javaslatot készít a mellékkötelezettségek érvényesítésére vo-
natkozóan;

2.2.2| . e||átja az aljegy ző egyedi utasításában meghatźrozott feladatokat;
2.2.22. ellátja a hagłatéki httelezői igényekkel lrnpcsolatos jogi feladatokat a Pénziigłi

Ü glo s zt állyal e głüttmíikÓ dv e.

2. 3. S ze mély iigl i I ro da

Fő tevékenysége a jegyzó és a polgármester munkáltatói jogköréből adódó feladatok ellá.
tasa. Tevékenységi köre: munkaerő binositása, munkaeró-gazďźikodás, munkaktjľterve-
zés, munkaköľ-éľtékelés, az emberi erőforrás és a szakismeret fejlesztése, teljesítményéľ-
tékelés, minősítés, tisztĺinzési rendszeľ mfüödtetése, javadalmazás, szociális és jóléti fela-
datok e||éúása, munkaiigyi kapcsolatok.

2.3.I.e||átjaazá|Iáspźiyźzatol&a|kapcsolatosfeladatokat;
2.3.2. előkészíti akinevezéseket, munkaszerződéseket, továbbá ezek módosítasait, át-

sorolásokat, megállapítj a az i||etményeket, pótlékokat, haladéktalanul továbbít-
ja a munkaügyi iratokat aMagyat Államkincstáľ (MÁK) Illetménysz'ĺmfejtési
egységének, és a munkavégzés feltételeinek biaosítasa érdekében megteszi a
szĹikséges tźĄékoztatást az éľintett belső szervezeti egységek felé;

2.3.3. ĺisszeállítja és kezeli a személyi anyagokat;
2.3.4. naprakészen vezeti akozszo|gźt|ati a|apnyi|vźntartálst, kĺizponti ađatszo|gźllta-

tást v é gez a kiĺ zszolgál ati nyi lvĺĺntaľtás adataibó l ;

f.3.5. munkáltatói igazolásokat állít ki;
2.3.6. e|Látja a fegyelmi ügyek megindításával kapcsolatos feladatokat;
2.3.7. munkaügyi tárgyű peres ügyekben kapcsolatot tart a jogi képviselővel, szükség

szeľintadatotszolgá|tat,iratbetekintéstbiztosít,azugyetnyi|vántĄa;
2.3.8. ellenőrzi a munkaidő nyilvlíntartásokat, szabadságok kiadását, nyi|vźntĄa a

hivata|vezetők' tisztségviselők, ügyosztály- és irodavezetok szabadságát;
2.3.9. e||źúja a célfeladat kiíľásával és a ľendkívĹili munkavégzés elľendelésével kap-

csolatos feladatokat, a céljutalom, valamint a túlmunka dijazásźtnak kifizetésé-
ről intézkedik;

2.3.|0. e||átja a betegállománnyal, valamint atáppéĺu számfejtésével kapcsolatos fela-
datokat, továbbítja a távolmaľadási jelentéseket a MÁK Illetményszámfejtési
egységének, illetmény túlfizetés esetén fizetési felszólítást ad ki;

2.3.ll.el|átjaazadőnyilatkozatok'ka|, valamint azéves adóbevallással kapcsolatos fe-
ladatokat, ttĄékoztatja a munkatarsakat, nyi|atkozatokat kér be és továbbitja a
vÁr Illetményszámfejtési egységének;

2.3 .I2. e||átja a taľsadalombiztosításhoz kapcsoló feladatokat;
2.3.12.I. e|látjaa GYES és GYED állománnyal kapcsolatos feladatok,táljékoztatjaa

munkatiĺľsat az igénye|hető ellátásokról' kiadja a ťlzetés nélküli szabadsźr
got, annak megszűnését kĺivetően á||ománybahe|yez,jelent a vÁr ĺele;

2.3.12.2. a munkataľs kérésére a nyugdíjhoz szükséges szolgálati, illetve jogosultsá-
gi időt megkéri, szükséges munkáltató i igazo|ásokat kiállítj a;
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2.3.12.3. nyilvántartja a Nyugdíjbiztosító jogosultsági idő beszámítźlsáro| szóló ha-
tározataít;

2.3.13. működteti a cafetéľia ľendszeľt aKozszolgá|atiSzabźiyzatban foglaltak szeľint;
2.3.13.|. javaslatot tesz jultatások körének meghatźlrozělstłra,tájékoztatja a munka-

tĺĺľsakat, biaosítja a cafetéria-nyilatkozatok leadását, a hasznáůt szoftver
adatokkal feltölti, jogosulatlan igénybevétel esetén fizetési felszólíüĺst ad
ki;

2.3.|3.2. feladást készít a cafetériajuttatások kifizetéséhez aPéĺuugyi Ügyosĺály
részére;

2.3 . I 3 .3 . ell átj a az ezze| kapc so lato s adatszol g á|tatási feladatokat ;

2.3 .l 4. el l átj a az e gy éb juttatásokkal kapc so lato s feladatokat ;

2.3.|5. e||átja a munkába jarás költségtérítésével kapcsolatos feladatokat;
2.3.|6.el|źtja a tanulmányi szerződés megkĺitésével kapcsolatos előkészítő feladato-

kat, nyilvĺíntartja az igénybevett munkaidő kedvezményeket, intézkedik az źtt-

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

ladatokat;
2.3.I8.e|látjaazá||aľľ'i kezességvállalással kapcsolatos nyilvĺíntaľtási és tźljékoztatási

feladatokat;
2.3.18.1. elltúja és koordiná|ja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsola-

tos feladatokat, felszólít vagyonnyi|atkozat tételre, vagyonnyilatkozatokat
ł\riz, nyiIv źntaľt és kezel ;

2.3.I8.2. ellátja a minősítéssel kapcsolatos feladatokat, a minősítés határidőben tĺiľ-
ténő elkészítését bizosítja;

2.3 .|9 . mfüödteti a telj esítményénékelési rendszeľt;
2.3.20. részt vesz a szervezeti célok kitiĺzésében' nyomon követi a kiemelt célok leké-

pezését a v ezetoi beszámolók alapj an;
2.3.2I. koordinálja a teljesítményértékeléssel kapcsolatos vezetői feladatokat, előké-

sziti a nyomtatványokat, a negyedéves előrehaladási jelentéseket, valamint a
teljesítményénékeléseket hataridőben bekéri, az értéke|ések eľedményét osz-
szegzi;

2.3.22. e||átja a juta|mazással kapcsolatos feladatok ellátása, juta|mazási elvek előké-
szítése, munkáltatói dĺintés támogatása a sztikséges kimutatások elkészítésével,
jogosultságbőIkizart foglalkoztatottak szűrése, kifizetésrőltörténő intézkedés;

2.3.23. e||atja a kitiintetések adományozásáva| és címadomĺĺnyozással kapcsolatos
munkajogi feladatokat, kimutatásokat készít, javaslatokat bekéľ, az źúadási rcn-
dezv ény szewezőjével kapcsolatot taľt és egyiittműködik;

2.3.24. e||átja a jubileumi és hűségjutalommal kapcsolatos feladatokat, előkészíti a
munkáltatói intézkedéseket, egyezteti a munkáltat ői átadást;

2.3.25.létszámnyilvantartást vezet, kimutatásokat készít, külső vagy belső megkeľe-
sésre adatot szolgáltat a személyügyi nyilvántaľtás adataiból;

2.3.26. el|átja a pľémiumévek programban résztvevők jogviszonyźxal, juttatásaival
kapcso lato s feladatokat ;

2.3.27. e||átja a kozfog|alkoztatottak jogviszonyával kapcsolatos teljes k<inĺ ügyinté-
zést;

2.3 .28. ellátj a a továbbképzéssel kapcsolatos feladatokat;
2.3.29. e||átja a jogviszony megszűnésével/megszĺintetésével kapcsolatos feladatokat;
2.3.30. ellátja a szociális és jóléti feladatokat;
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f.3.3|. ellátja a nyugdíjas köztisztviselők támogatásáva|, segélyezésével, kapcso|attar-
tásával kapcsolatos feladatokat;

2.3.32. e|Látja a kegyeleti támogatással kapcsolatos feladatokat,
2.3.33.adatszolgáItatást teljesít ajandékozáshoz, iinnepi rendezvények lebonyolításá-

hoz;
2.3 .3 4. munkavédelemmel kapcsolato s feladatok ellátasában közremfü ödik;
2.3.35. e|Iátja a munkavédelmi feladatokkal jogszenĺ ellátásanak biztosítását és kooľ-

dinálását a munliavédelnri feladatokat ellátó köĺisztviselővel egyiittesen,
munka- és útibalesetek nyilvántaľtását, baleseti ellátást nem igénylő események
nyilvlĺntaľtását, baleseti jegyzőkönyvek kiállítását, ellenőrzését és továbbítását
a MAK llletményszámfejtéSi egységének;

2.3.36.résń.veszabinonságos munkavégzés és munkafeltételek ellenőrzésében;
2.3.37 . e|lźúja az esé|yegyenlőség biztosításával kapcsolatos feladatokat.

Polgármester munká|tatőijogkiiľének gyakoľlásából adĺídó feladatok ellátása
2.3.38. a foglalkoztatási jogviszonybarl álló alpolgáľmesterek jogviszonyával kapcso-

latos okiratok előkészítése, illetmény megállapítással, költségtérítéssel,
cafetériáva| kapcsolatos feladatok, valamint egyéb személyügyi feladatok ellá-
tása,

2.3 .39 . az cĺnkorm źnyzati intézményvezetők koza|ka|mazotti j ogviszonyával kapcsola-
tos feladatok ellátása, pá|yźnatok kiírása, kinevezés és annak módosítasa, il-
letmény megá|Iapítás, átsorolás, kozszolgáIati jogviszony megszi.intetése, va-
lamint egyéb személyĹigyi feladat hivatali koordinálása. Az önkoľmányzati in-
tézmények gazdaséryi vezetójének megbízásával, kinevezésével, illetve a meg-
bízás visszavonásával és a felmentésével kapcsolatos feladatok e||étása.

Egyéb általános feladatok
2.3.40. a Polgĺĺľmesteri Hivatal személyĹigyi e|őirányzatainak teľvezése, havonta likvĹ

ditási ütemterv készítése, feléves és év végi beszámoló elkészítéséhez tźljékoz-
tatásésadatszo|gá|tatatásazlrodatevékenységikciréből,

2.3.4I.az fuoda tevékenységi köréhez kapcsolódó teljesítés igazolások elvégzése és
utaIvtnyozási jogkörellátásaavonatkozóhelyiszabá|yozásszerint,

2.3.42. a munkáltatói jogkör gyakorlásával kapcsolatos munkaügyí tárgytl Qegyzoi,
jegyz(5i-polgáľmesteri kĺiz<is) utasítások, szabźl|yzatok, ľendeletek, illetve ezek
mellékleteinek előkészítése,

2.3.43. munkáltatói döntés előkészítés, fe|jegyzések készítése, szfüség esetén jogi
szakvélemény bekérése, munkatársak jogviszonyát érintő munkáltatói tájékoz-
tatók kiadása,

2.3.44.beszerzésl eljarás lefolytatása a SzemélyĹigyi Iľoda feladatkörébe taľtozó ügy-
ben,

2.3.45. személyĺigyi, illetve munkajogi tárgyűképviselő-testületi, bizottsági előterjesz-
tések előkészítése'

2.3.46. kĺizreműk<jdés és adatszo|gźitatás a szervezeti egységet érintő közbeszerzési
eljarásban,

2.3.47. Tudásbázison a SzemélyĹigyi közlöny mappa karbantartása, nyomtatványok
fri s síté se, információk, táj éko ztatók elhelyezése,

2.3.48. álláskeľesőktájékoztatása, benyújtott önéletrajzoknyilvántaľtása,

/Í
{'/, ,,ť ,/

ĺí|
4

/)

.q'



2.3.49. szakmai gyakorlat lebonyolítása tekintetében felsőoktatásí intézménnyel meg-
állapodás előkészítése, kapcsolattartás a felsőoktatási intézménnyel es a jelent-
kezőkkel,

2.3.50. az irodatevékenysé gét érintő folyamatok kialakítása,
2.3.5|. szewezetet érintően: átszervezés előkészítésében, munkakörök kialakításában,

munkaköri követelmények meghatźrozásźlban való részvétel, munkakör térkép
elkészítése,szewezeti felépítés vźitozása esetén, azezze| szfüségessé váló in-
tézkedésekben elj áró szerv ezeti egységek téĄékoztatása,

2.3.52. biĺosítja a szakmai feladatköľébe tartoző tevékenységéből eredő követelésál-
lomány kezelését: a k<jvetelések nyilvántartását, a behajtásra ttirténő intézkedé-
sek megtételét, éwégi minősítését (behajthatatlan, vitatott, stb.), a számviteli
nyilvántatás céljából aPérzngyi Ügyosztály részére történő bizony|at átadást'
adatszo|gáltatást.

Kiizfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok
2.3.6I. éves szinten a közfoglalkoztatás irányelveire, keretszámairatewezetet készít,

előzetesen konzultálva a Munkaügyi Központtal,
2.3.62. az elfogaďott éves keľiileti kĺizfoglalkoztatási iľányelvnek és a Munkaügyi

Központ által elfogadottpźiyázati támogatásoknak megfelelő módon szęrvezi a
keľületi k<izfo glalk oztatást,

2.3.63. elkészíti a keľületi r<ivid és hosszabb tríui kĺizfog|alkońatási ptt|yźnatokat'
azok végrehajtását nyomon kĺiveti, előkészíti a hatósági szeľződéseket,

2.3.64. ügyfélszolgá|atot múködtet, fogadja a Munkaügyi Központ által kertileti köz-
fogla|koztatźlsľa közvetített álláskeľesőket, a megfelelő foglalkoztatási helyre
iranyítją

2.3.65. e|jáĺ a munkavállalásra jelentkező źúLáskeľesők munka-egészségtigyi alkal-
massági vizsgá|atźnak lebonyolítása érdekében,

2.3.66. a kozvetítętt személyekről havi adatszo|gźitatást biĺosít a Munkatigyi Köz-
pont részére,

2.3.67. segítséget nffit a foglalkoztatóknak, p|. pźůyénatok benyújtásához, pá|yźnati
tlímogatások igényléséhez, figyelemmel kíséri ahatźtrozott idejtí munkaviszony
megszűnésének idejét,

2.3.68. a Munkaügyi Kĺizpont eljarás rendjének megfelelő módon előkészíti a havi el-
számo lásokat a kerĹil eti fo g lal koztató k adatszo l gá|tatásai a|apj án,

2.3 .69 . elkészíti a foglalkoztatassal kapcsolatos kötelező j elentéseket,
2.3.70. elkészíti apáIyźuatok benyújtásához szfüséges dokumentáciőt, e||źújaapéĺ|yá-

zati tźmogatások igényléséhez szĹikséges elszámolások előkészítését.

2.4. Belső Elllźtúsi Iroda

Üzemeltetési feladatok:
2.4.|. vezetékes telefonhálózat és végponti elemek Ĺizemeltetése, új igények ügyin-

tézése, mellékek igény szerint źúhe|yezése,
2.4.2. vezetékes telefonháló zat a|kozpontjainak tizemeltetése,
2.4.3. mobil telefonok rendszerben tartźsa, szo|gá|tatőva| kapcsolattaľtás

(+beszeľzés),
2.4.4. kábelteleví ziő hźiőzat {izemeltetése,
2.4.5. irodagépek üzemeltetése (iratmegsemmisítő),
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2.4.6. sokszoľosító berendezések üzemeltetése, a szerzódéses karbantartő cégge| va-
ló kapcsolattaľtás,

2.4.7. a hivatali gépkocsik üzemeltetésével, kiilső-belső tisztíttatásáva|lesztétikai
karbantaľtásáva|l, futó- és tewezetĹjavíttatźsénal,egyéb szerviz-munkĺĺkkal
kapcso latos feladatok intézése,

2.4.8. egyedi kérések (pl. polc, zźrcsere) kivitelezése, szeľelése,
2.4.9. a fenti Ĺizemeltetési tevékenységekhez sziikséges anyag megvásárlása,
2.4.10. általános irodaszeľ megrendelések összeál|ítása, teljes bonyolítás,
2.4.I I . bé|yegző, névjegykáĺya elkészíttetése,
2.4.I2. oklevéltartók beszerzése,
2.4. 13 . általános nyomtatványok, megrendelés, telj es bonyo lítás,
2.4.I 4. speciális nyomtatvĺínyok beszerzése, könyvkötészet megrendelése,
2.4.|5. nagy éľtékiĺ és kis éľtékú targyi eszköztik beszetzése (bútoľ, miĺszaki cikk,

trryag és segédany ag, szerszttrĺl, stb.),
2.4.16. napilapok, folyóiratok megrendelése, nyilvántartása, kiadókkal folyamatos

kapcsolattaľt ás, szźtrriák iigyintézése,
2.4.17 . hivatali reprezentáciő beszeruése, kiosztása, nyilvántartása,
2.4.|8. ME-35 Eredményességet mérő mutatószámok kezelése az uzemeltetési cso-

poľt tevékenységét érintő adatgffi tési és adatszolgáltatási feladatok,
2.4.|9.ME-26 Gondnoksági feladatok ellátása elnevezésű eljarás szerinti ĺáľu-

szolgźůtatásiigényeknyilvantaľtástwa|kapcsolatosfeladatok,
2.4.f0. készlet-nyilvántartási, valamint abevéte|ezett készletek kezelésével kapcsola-

tos feladatok,
2.4.2|. vezetékes telefonhálózat hivősziím, végpontok nyilvántartása, faxvonalak

nyilvántaľtása,
2.4.22. mobil előťrzetések nyilvántaľtása,
2.4.23, vezetékes telefonok költségeinek (magán és hivatalos) nyilvantartása, aszám-

lák online követése,
2.4.24. a PIN-kódos telefonálás bevezetésével ktilső szerzóđo féllel való kapcsolat-

tartás,
2.4.25. a telefonos PIN-kódok kezelése'
2.4.26. a meglévő mobil telefonok költségeinek figyelése, nyi|vántartása, a telefo-

nokkal kapcsolatos Íigyintézés,
2.4.27. gépkocsik adminisztrációja, futás kilométer, uzemarlyag fogyasztás, kĺiltsé-

gek nyilvánt artása, szźlmlźk. ellenőrzése,
2.4.28. a Hivatal berendezési és felszerelési tĺĺľgyak, épülettaľtozékok nyilvántaľtása

a Péĺ:zťlgyi LJgyosztźtllyal közösen, |e|térozás előkészítése, lebonyo|ítása, az
adatokf eldo|gozása,aPéĺlzligyiÜgyosztá||ya|közösen,

2.4.29. selejtezés előkészítése, lebonyo|ítása, az adatok fe|đo|gozźlsa, a Pénziigyi
|J gy o sná||yal közĺi sen,

2.4.30. ral<tźlrkeze|és, raktárnyilviíntaľtás, vonalkódos bevezetése,
2.4.3|. a Hivatal központi épületének, és telephelyeinek takarítása külső szo|géitatő-

val,
2.4.32. rovÍtľ- és féregmentesítés megrendelése' megsze rv ezése,
2.4.33. rendezsĺények,bizottsági- és testiileti ülések feltételeinek biztosítása,
2.4.34. egyéb ünnepek megünneplésének előkészítése, lebonyolítása társ szerveze-

tekkel együttműkcidve,
2.4.3 5 . a rcnđezv ényekkel kapcsolatos beszerzések (vinĘ, koszorú, étel, ita|, kellé-

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

aszerzőďő céggel,
2.4,39. a napi ütemezett és az ađ hoc személy- és teherszźi|itások elvégzése, e|végez-

tetése, (bútormozgatási és költĺiztetési feladatok),
2.4.40. hivatali gépkocsi-haszná|at engedélyeztetése magáncé|ílhasznźiatra,
2.4.4t. Üzemeltetési csoport feladatkörébe tartozó szźm7źk kezelésévęl kapcsolatos

feladatok (érkeztetés' teljesítés ígazolás előkészítése),
2.4.42. számlareklamációval és a pénztigyi teljesítésekkel kapcsolatban felmerĹilt

problémák megoldása,
2.4.43 . ellátmĺĺny-kezelési feladatok,
2. 4.4 4 . szemé|y szźtllítási fel adatok b i zto sítas a (gépko csiv ezető),
2.4.45. poľtaszolgálat felügyelete, fegyveľes őrzési feladatok ellátasának megľende-

lése,
2.4.46. információ s táblak (névtáblák) fľissítése,
2.4.47 . lift tizemeltetése, karbantaľtása,
2.4.48. a Hivatal źt\ta|basznált épületekben lévő helyiségek - előzetes felméľés alap-

jźn_ javítási munkáira vonatkozó éves karbantanási terv elkészítése,
2.4.49.javítási munkák éptileten belül; ide értve a külső irodáinkat is, kis karbantar-

tás, a lehetséges kiilső közreműköđó megbizása, kiviteleztetés,
2.4.50. klíma rendszerek üzemeltetése, szakcéggel való kapcsolattaľtás,
2.4.5 I. víz-, csatomaľendszerek üzemeltetése, kaľbant artása, felúj ítása,
2.4.52. elektromos há|őzat üzemeltetése. karbantaľtása. a szerzóđéses karbantaľtó

céggel kapcsolattaľtás,
2.4.53 . lámpatestek béľlése,
2.4.54. az épületek köľtili jarđa, paľkoló takaritása, télen csúszásmentesítés, hó elta-

karítás,
2.4.55. kĺjzĹizemi és egyéb szźlm|ák. folyamatos ellenőrzése,
2.4.56. kivitelezéshez pénzigyi fedezet biztosíttatása,
2.4.57. a munka vállalkozásba adásakor a kivitelezo a|kalmassági vizsgálata,
2.4.58. a munkák péľz'ugyi fedezetének vizsgálata, az esetlegesen szükséges eljará-

sok lefo lytatása (p l. bízottsági előterj eszté s),
2.4.59 . vagyon és épületbiztosítás,
2.4.60. nagy éľtékű és kis éľtékiĺ tźrgyi eszközök beszerzése,
2.4.6l. kulturális feladatok ellátása és ľendezvények lebonyolítása, valamint keľületi

kitüntetósek átadása tekintetében szfüség esetén a Jőzsefvźtros Közĺisségeiért
Nonpľofit Zrt,-ve| töľténő együttmfüödés,

2.4.62. hivatali feladatellátást szolgáló vagyon (ideéľtve a gépjźrmuveket is) biĺosĹ
tás ával, kźłr enđezés ével kapc so l ato s ügyek e|Iátása,

2.4.63. kiküldetés ktiltségeivel, illetve saját gépkocsi hivatali célú hasznáIatáva|kap-
csolatos feladatok ellátása,

2.4.64. a szervezeti egységet érintő kozbeszerzésben közremúködik és adatot szolgá|-
tat és a műszaki taľtalom elkészítése,

2,4.65. a Hivatal terembeosztásának a Microsoft outlook a|ka|mazásával tönénő ve-
zetése,

2,4.66. a képviselő-testiileti és bizottsági tilések, valamint egyéb renđezvények esetén
gondoskodik arľól' hogy az ülés/rendezvény helyszínéül szolgáló terem ajtaja
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a Íendezvény idejéľe nyitva legyen, valamint köteles az uléslrenđezvény vé-
gén a terem b ezáĺ źlr tsőI.

Közteľĺilet-Íblügyelettel kapcsolatos feladatok vonatkoz áséban..

2.4.67.e|látja a köĺeľiilet-felügyelet feladatellźúásźt szolgáló gépjáľmúvekkel kap-
csolatos tizemeltetési és kaľbantaľtási feladatokat (naponta ellenőľzi, hogy a
gépjáľmúvek megfelelnek-e a forgalomban töľténő részvétel feltételeinek, in-
dítónaplóban indítja és adja ki a szolgálatba vezényelt jáľmiĺveket, kezeli a
menetleveleket),

2.4.68. a kerékbilincsek és járművek karbantartása,
2.4.69.kdzterii1et-fe1iigyelők egyenruhájának és egyéb kiegészítő felszereléseinek

beszerzése, nyilvántanása, tarolása, kiosztása,

Informatikai feladatok:

A Polgáľmesteľi Hivatal számítástechnikai rendszeľével kapcsolatban:
2. 4 .7 0 . az infoľmat ikai há|ő zat üzemeltetése, fej le sztése

2.4.70.|. tizemeltetni a LAN-WAN hálózatot
2.4.70,2. segítség nyujtás ahá|őzat źúa|akitásźnak, továbbfejlesztésének tervezé-

sében a fe|haszná|ó i i gények előzetes felméré s ével é s rends zerczésév eI,
a v źrható teľhe lé s me ghattr ozásáv aI

2.4.70.3. a kiilső szá||ítő źl|ta|készített rendszeľdokumentációt kezelése, a válto-
zások folyamatosan nyomon kĺivetése, a hźiőzaton töľténő módosítások
dokumentálása

2.4.70.4. folyamatos há|őzat felügyelet, a rendelkezésre á||ő eszközök (hźiőzat
felügyeleti szoftveľ) segítségével nyomon kĺivetni a hźiőzati eseménye-
ket

2.4.7|. haľdver beüzemelés és bővítés
2.4.7l.I. ahá|őzati eszközĺĺk, szźmítőgépek és periféľiák üzembe állítása
2.4.7I.2. ahá|őzati kiszolgálók telepítésének figyelemmel kísérése és informá-

ciógnĺjtés a későbbi problémamentes tizemeltetés érdekében
2.4.7I .3 , kliens gépek telepítése' csatlakoztatása ahźiőzathoz
2.4.7l.4. peľiféľiák, nyomtatók, szkenneľek, multimédia eszközök, esetleges

mágnesszalagos adattárolók üzemeltetése
2.4.7 2. rendszer adminisztráció és integľáció

2.4.72.I. javaslat téte| arra' hogy milyen komponensekkel (ideéľtve a szerveľe-
ket' klienseket és perifériakat) lehet a fe|hasznéiők igényeit legjobban
kielégíteni;

2.4.72.2. konfrgurálja ahá|őzat szervereit, illetve segítséget nyujt a külső szá||í-

tóknak ezeĺ szo|gźůtatás teljesítésében, kidolgozza a kliensekre vonat-
koző telepíté s i irrínyelveket

2.4.72.3. annak meghatározása' hogy mely alkalmazásokat kell lokálisan' illetve
ktizpontilag telepíteni megvizsgálva mindkét lehetőség előnyeit és hát-
rźnyait

2.4.72.4. felhasználói jogosultsági koncepció kidolgozása
2.4,7 2.5 . a szerveľek adminisztr áIása, konfigurálása

2.4.73. operációs rendszerek és felhasználói szoftverek kezelése
2.4.73.|. telepíti afe|használó gépén az źita|ahasznáIt, az illetékes személy(ek)

á|tal jőváhagyottoperációsľendszeľeketésfe|hasznźiőiszoft vereket
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2.4.73.2. kialakítja és a felhasználói igények szerint bővíti azt$ fe|használók tel-
jes induló kliens-környezetét, beleéľtve a jogosultságok kiosztásźú a
szükséges rendszerek haszná|atźůloz, a fe|vételt az elektronikus levele-
zőrenđszerbe, a tárterulet kiosztás át és a megfelelő könyvtárszeľkezetek
|étrehoztsát

2.4.73.3. folyamatosan figyelemmel kíséri a Megľendelőnél használt operációs
rendszerek és standard szoftverek új verzióinak megjelenését, e|emzé.
seket készít az t$ veľziók bevczetćsének lehctőségéľől illetve sziiksé.
gességéről

2.4.73.4. szfüség esetén próbatelepítéseket végez, feldeľíti arégi és azÍ$ verziók
között esetleg előfoľduló kompatibilitási problémákat, külonĺis tekintet-
tel a különbozo verzíők egyidejű haszná|atának buktatóira

2.4.73.5. egy-egy tĄ verziő frissítéséről hozott dĺintés esetében meglervezi az tĺ-
állás forgatókĺinyvét

2,4.73.6. amźtr meglévő teľmékek új verzióihoz hasonlóan e|végzí az eđđigmég
nem használt új szoftvereszköz<jk bevezetés előtti tesaelését is, tapasz-
ta|ataiva|tźtmogatvaabevezetésľőlhozottdĺintést

2.4.73.7. a nem jogliszta szoftveľhaszná|atot rendszeľesen je|zi és törekszik a
j o gti sztasá g bizto sításźx a

2.4.73,8. ľendszeresen biĺonsági másolatot készit a fe|használók szerveľeken trí-
rolt adatairól, igény esetén visszaallít egyes fájlokat e másolatból

2.4.73.9, meg1ervezi a mentési stratégiát és minden kiszolgáló esetében meghatá-
tozza a mentések gyakoriságát és körét

2.4.73.|0, speciális funkcionalitású ol: banki áfutalást végző) munkaállomások
esetén gondoskodik kliens-oldali adatok mentéséről is, amennyiben a
felhasználó eń. igény|i

2. 4.7 4. adatbázis admini sztráci ó
2.4.74.I. Amennyiben az ađminisztrációhoz szfüséges infoľmációk rendelkezés-

ľe állnak telepíti, Ĺizemelteti és karbantaľtj a adatbźzís-szoftvereit
2.4.74.2. ktizremtĺkĺidik az a|ka|mazások üzemeltętéséhez elengedhetetlen adat-

bazis- fejlestési és feltigyeleti eszkĺjzök kiválasztásában, telepítésében
é s admini sztrác iőj áb arl

2.4.74.3. a részletes ľendszerterv a|apjźln igény esetén véleményezí az adatbźzis
ťlzikai modelljét

2.4.74.4. a felhasználói követelmények a|apján meghatźlrozó módon közreműkö-
dik az adatbazisokat éľintő haľdver-konÍiguráció (processzor-
architektur a, háttértát ak, hźl|őzat, adatbiztonsági eszközök, stb. ) kivá-
|asztástlban'ezekkelcisszeft 'iggésbenvéleményeziabervhźrzźtsiteľvet

2.4.74.5. amennyiben a szĺikséges infoľmációk rendelkezésre állnak közľemiĺkö-
dik az adatbźnist befolyásoló opeľációs ľendszerek paľamétereinek
me ghatětr o zás áb an, konťl guľál ásáb an é s beáll ításában

2.4.74.6. kĺlzľemúkĺiďik az Infoľmatikai Szabá|yzat kialakításában, és ľészt vesz
a vonatkozó bizonsági előíľások betaľtásában, és betaľtatásában

2.4.7 5. felhasználói támogatás
2.4.75.t. az itfor:rnatikai rendszer használóinak töľténő segítség nyujtás a felme-

riilő napi problémák megoldásával
2.4.7 6. felhasználói helpdesk

2.4.76.I. a haľdveľ hibak azonosítása, a hibás gép továbbitása a garanciź.ŕ" nyujtó
aIvá||a|kozó felé
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2.4.76.2. minden meghibásodott eszkĺlz - (pl.: monitor, nyomtató), amelynek ja-
vítása szźmitőgép szervizes ismeretekkel nem megoldható _ továbbítá-
sa a szakszewizfelé

2.4.76.3. a helyszínen megoldható rendellenes hardveľ működések kezelése (pl.:
patľoncseľe)

2.4.76.4. a szoftverhibák azonosítasa (p1.: kézi ađatbźnis indexelés, registry állí-
tás), ésjelzése aszá||ító felé

2.4.76.5. a helyszínen megoldható szoftvęr hibak kezelése (pl.: paľaméterezés,
újratelepítés)

2.4.76.6. törekszik a felhasználók támogatásáľa problémáik megoldásávalkap-
csolatban

2.4.77. a Polgáľmesteri Hivatal informatikai ľendszerével kapcsolatban tizemeltetés,
a rendszęr fejlesztése

2.4.7 8. telefonkönyvek (online is) aktualizá|ása, karbantaľtása
2.4.79. informatikai téttgytl testtileti, bizottsági előterjesztések készítése, ahatátoza-

tok végľehajtása
f .4.80 . informatikai pľoj ektek előkészítése, lebonyolítása
2.4.8| . informatikai stratégia készítése és karbantartása
f.4.82. a GISPÁN rendszer ĺizemeltetése, karbantartása, a folyamatos fejlesztési,iga-

zitásifę|adatainake|Iátása,egyesnyilvántartásainakfr issítése
f.4.83. eszközbeszerzések lebonyolítása, kooľdintiása (áIt. kozbeszerzési eljaľás ke-

retében)
2.4.84. önkoľmányzati,hivatali feladatok infoľmatikai, szérnitástechnikai támogatása
2.4.85. a szttĺĺitástechnikai rendszer tizemeltetésével összekapcsoltan diszpécser

szo|gáIat mfüödtetése
2.4.86, felhasználói igények alapjźn ďigita|izá|ások, nagy méretű anyagok nyomtatá-

sa
2.4.87. a hivatali belső Intranet fejlesztése, karbantaľtása
2.4.88. inteľnet elérhető ség és alkalmazással kapcsolatos tevékenységek
2.4 .89 . a há|őzat fej lesztésben, menedzselésben való részvétel
2.4,90. fogyóeszkcĺzök, kellék beszetzések Ĺigyintézése
2.4.9I. szĺímítástechnikai eszközök karbarĺtartásával kapcsolatos ügyintézés
2.4.92. folyamatos segítségnyujtás a felhasználók tészéte szoftver alkalmazások,

sziĺmítástechnikai pľobl émak tźlr gy ábarl
2.4.93. meglévő és új, bevezetendő alka|mazások felhasználóinak oktatása

onkorman y zat honLapjával kapc so latb an
2.4,94. az érintett szervezeti egységek kéréséľe közéľdektĺ adatok honlapon történő

kozzététe|ében való közremtĺködés különös tekintettel az infoľmációs önľen-
delkezési jogról és az informáciőszabađságľól sző|ő 20|1. évi CX[. törvény-
ben foglalt k<jzérdekú adatok vonatkozásában

2.4.95.bizottsźĺgi és képviselő-testtileti ülésekľől készült jegyzők<inyvek, bizottsági
és képviselő-testületi döntések www..iozsefuaľos.hu honlapon történő közzé-
tételének technikai-infoľmatikai segítése

2,4.96. a megjelentetni kívánt hivatali infoľmációk átalakítása megfelelő foľmátumba
(elsősorban pdf) és felt<lltése

2,4.97. a honlap tartalmi karbarÍartása a telefonkĺinyv szinkĺonizá|źsa vonatkozásá-
ban

TérÍigyelő, távfelügyeleti és közterület-felügyeleti reĺđszergazdai feladatok:
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2.4.9 8. Téľfi gyel ő rendszeľľel kapcsolatos informatikai feladat :

2.4.98.l.Arcndszergazdavégzi a térfigyelő rendszer műszaki és szímítástechni-
kai berendezéseinek, egyéb eszközeinek folyamatos felügyeletét és hiba-
e|hźlrítźsźtt:'

2.4.98.2.Fe|adata a rendszeľ minden elemének (kültéri és kcizponti eszköz<ik,
számitőgépek, monitorok, vezéľlők, hźůőzati eszközök, szĺinetmentes
tápegység, klímabeľendezések) beszerzésével, karbantaľtásával kapcsola-
tos ügyintézés, folyarrratos kapcso|attutás a szo|gá|tató/beszállító cégek-
kel;

2.4.98.3.A rendszer koaxiális és optikai vezetékes, valamint vezetéknélküli átvi-
te|ihźiozatanak feliigyelete, kapcsolattartás a telepítő és karbantaľtó cé-
gekkel;

2.4.98.4. A rendszeľ felhasználóinak adminisztrźrciőja, folyamatos támogatás,
oktatás;

2.4.98.5.A térfigyelő műkĺidtetéséhez sztikséges rendszerbeźi|ítások (időszink-
ron, ĺogzítés, kameľa üzemmódok (preset pozíciők, pásztźzás, oqárat,
PT Z, videofalak) szĹikség szeľinti egyedi beállítłások elvégzése;

2.4.98.6.Esetenként a rogzített események kezelése, mentése, aľchiválása;
2.4.98.7.Fejlesztés (mint például a jelenleg folyó bővítés, átalakítás) soraĺr aktív

részvétel a projekt lebonyolításában, kapcsolattartás a szolgáltatő és az
iŁemeltető illetékes szervekkel;

2.4.98.8. Kapcsolattaľtás és tigyintézés külső szeľvezetekkel, táľsasházakkal a
ktiltéri eszkĺjzĺik (kamera, vezeté|<hźńőzat, arfienrla, stb.) engedélyezteté.
sével, üzemeltetésével kapcsolatban.

2.4.99. Kozigazgatási kamerfü és a képeket fogadó, feldolgozó egység fe|adatai
2.4 .9 9 . l .E||átj a a ko zigazgatás i kameľiĺk, az allhoz kap cso 1ó dó átvite l i rendszer,

a monitoľ szoba és a kapcsolódó technika mtĺszaki és infoľmatikai felü-
gyeletét és karbantaľt ásźú, a hibaelhárítást;

2.4.99.2.Bővítés esetén intézkedik a beszerzésľe, telepítésľe.

2.4.I00. Távfelügyeleti rendszerľel kapcsolatos feladatok
2.4.|00.I. A riasztó távfeltigyeleti rendszer minden miĺszaki elemének (köz-

ponti vevőberendezés, rádiós vevő, antenna, szźmítogép) folyamatos fe-
lügye l ete, karb arÍartás a, hibae lh ár ítá.s ;

2.4.100.2. A távfelügyeleti ügyfelek adatainak kezelése, adminisztráciőja, ada-
tok r o gzítése a központi rendszeľben;

2,4.|00.3.Ügyfel bekötés esetén kapcsolattaľtás a telepítőkkel, beállítás és fel-
programozás a központi vevőközpontban;

2.4.|00.4.A távfelügyeleti események listáinak napi ellenőľzése (hiba, betörés,
tesztjel);

2.4.100.5.Ügyfelekkel való kapcsolattaľtás, kiértesítés hiba esetén, adategyezte-
tés, eseménylista készítés és szolgá|tatás;

2,4,T00.6.Az ĺinkormźnyzati objektumok rendszeres ľiasztó karbantartásának fe-
lĹigyelete, kapcsolattaľtás a kaľbant artő cégge|;

2.4.|00.7 . A rendszer ęszkcizeinek nyilvántaľt ása, |e|tźlr;
2.4.100.8.A kiépített lépcsőházi kameľaľendszer muszaki felügyelete, karbantaľ-

tása, hibaelhárítás. A kamera ľendszerből történő mentés esętén részvéte|
és segítségnffitás a rendőrségnek.
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2.4.I0I. Beléptető és egyéb rendszerekkel kapcsolatos feladatok
E||átja a beléptető rendszeľ, aJőzsefuźnosi Gazdálkodási K<izpont Zrt. jegy-
kiadó automatáira telepített segélyhívó rendszeľ, a három téľen felszerelt
hangos kameriík és a Budapesti K<ĺzlekedési Kĺizpont forgalomirányító ka-
meráinak képét továbbító rendszeľ felügyeletét, karbantaľtását és a szükség
szerinti hibaelhárítást.

2.5. Szervezésí és Képvíselői lroda

2.5.I. a Képviselő-testiilet és bizottságai ülésének előkészítése' megszervezése: szervezę-
ti egységek tájékoztatása az ülések időpontjáról, esedékes napirendek ĺisszeállítása,
meghívó elkészítése,postázási és pótpostazási feladatok elvégzése,

2.5.2. az tilés lebonyolítása: forgatókönyv elkészítése, szükséges adminisztráció biĺosĹ
ttsa,

2.5.3. az ülések anyagainak hangkazettájábő| jegyzőkönyvi kivonatok, jegyzókĺinyvek
készítése, érintettek felé töľténő továbbítása'

2.5.4. bizottsági és képviselő-testtileti ülésekľől készült jegyzőkönyvek, valamint bizott-
sági és képviselő-testtileti döntések mint adatok szolgá|tatása a
www jozsefu aros.huhonlapontöľténőkijzzététęlcé|jabó|'

2.5.5. sZMsZ a|apjźn az előterjesztések, meghívó, jegyzőkoĺyv beköttetésre előkészíté-
S€'

2.5.6. az e|készített jegyzőkönyv kontrollja, annak továbbítása a jogszabźiyban meghatá-
rozott szervekhezo

2.5.7. rendeletek kihirdetése, és továbbítása a jogszabá|ybanmeghatźnozott szervekhez,
2.5.8. folyamatos közľemiiködés a bizottsági ülések előkészítésében, hangfelvétel készí-

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

Ĺilések után sziikség szeľint folyamatosan töľténik. A jogtáron keresztiil a hatályos
helyi joganyag minden szervezeti egység szánnára egységes szeľkezetben eléľhető
a T:\INormák\Rendeletek mappában,

2.5.10. a |ejźrt képviselő-testületi hatźrozatok begffitése, amelyből havonta e|készíti a
po l gáľme st eri táj éko ztatőt'

2.5.1|. a képviselői kérdésekkel, valamint inteľpellációkkal kapcsolatos hivatali feladatok
e|Iátása'

2.5.|2. szükség szerint egyéb előterjesĺések készítése, illetve levelezés bonyolítása a pol-
gármester, a jegyző, illetve az a|jegyző á|ta| átadott anyagokban,

2.5.I3.bizottság átr:vhźnott hatáskörű dĺjntéseiről szóló előterjesztések készítése féléven-
ként,

2.5.l4. ügyfelek részére rendeletek kiadása,
2.5.I 5. hitelesített kivonatok kiadása,
2.5.16. a nemzetiségi önkoľmtnyzatok munkájának segítése' testületi üléseinek jegyző-

ktinyvezési feladatai, és az eLlhez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása
megbízźsi szerződéssel foglalkoztatott munk av źi|a|őn keresztiil,

2.5.17. szakmai segítségnyujtás a nemzetiségi önkoľmźnyzatok jegyzőkönyvezési és
egyéb felađatíhoz,

2.5.18. a nemzetiségi önkormźnyzatok testĺileti iiléseiről késztilt jegyzők<inyvek jegyzői
törvénye s sé gi kontrollra előkészítése, továbbítása a jegyző részér e,
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2.5.19. a nemzetiségi ĺinkoľményzatok testületi tiléseiről készült jegyzőkönyvek továbbĹ
tása az illetékes Koľmanyhivatal részére.

2.5.20. a Kerületi Erdekegyeztetó Tanács ülésekľe, vezetői értekezletekre, tisztségviselői
megbeszélésekĺe jegyzőkönywezető biaosításą továbbáarogzített hanganyagból
j egyzőkönyvek készítése,

2.5.2t. a Hivatal terembeosztásának a Microsoft outlook aLka|mazásávalt<irténő vezetése,
2.5.22. a képviselő-testületi és bizottsági ülések, valamint egyéb rendezvények esetén

gondoskodik arľól, hogy az ülés/ľendezvény helyszínéil szolgáló teľem ajtaja a
rendezvény idejére nyitva legyen, valamint köteles az i|éslrendezvény vćgén a te-
rem ajtajźtbezétrni,

2.5.23. rendezvények szervezése,
2.5.24. közmeghallgatás szervezése' lebonyolítása,
2.5.25. képviselők, külsős bizottsági tagok vagyonnyilatkozatával kapcsolatos tevékeny-

ség,
2.5 .26. képviselők r észére hivatalos küldemények postazás a a zźrt fakkba,
2.5.27. képviselők, ktilsős bizottsági tagok tiszteletdíjával kapcsolatos teendők e||źúása,
2.5.28. a képviselők testületi munkában, illetve abizottsági tagok bizottsági munkában

tĺirténő részvételének folyamatos figyelemmel kísérése,
2.5.29. aszewezęti egységet éľintő kozbęszeruésben kcizreműködik és adatot szolgáltat.
2. 5 .3 0 . bizottsági e l nökök titkĺírsági fe l adatainak e||átása,
2.5.3|. abizot{sági elnökök tevékenységével kapcsolatos napi feladatok ellátása,
2.5.32. abizottsági elnökök postájának kezelésévelkapcsolatos feladatok ellátasa,
2.5.33. abizotĺsági elnökök tészéte érkezett küldemények áttekintése, szignálása, a|áírásra

töľténő előkészítése,
2.5 .3 4. bizottsági elnökök fogadóóľáival kapcsolatos feladatok ellátása,
2.5.35. a Képviselői Irođa recepciós feladatainak ellátása,
2.5.36. a képviselők, ktilső bizottsági tagok és a szervęzeti egységek közĺjtti kommuniká-

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

|átttsa,
2.5.38. képviselők, külső bizottsági tagok postájával kapcsolatos feladatok ellátása (igény

szerint)
2.5.39. a képviselők fogadóórajával kapcsolatos feladatok ellátása (igény szeľint),
2.5.40. aképviselőkszźmźratechnikai és egyéb adminisztľatív segítség nyújtása,
2.5.4|. a hivatal szervezeti egységei részére történő fenymásolás (központi fenymásoló-

ban),

2.6. Ügłviteli lroda

2.6.|. A Magyar Posta Zrt. á|ta| kézbesített, a Főpolgĺírmesteri Hivatalból és a Kormány-
hivatalból érkezett un. ,,rövid utas'' küldemények átvétele a postai jegyzék és a
kézbesítőokmány szerint,

2.6.2. az ||n. ,,ľövid utas'' küldemények kézbesítése a Főpolgármesteľi Hivatalba és a
Koľmányhivatalba,

2.6.3. abeérkezett küldemények érkeztetése, és átadása a szervezeti egység részére az
iratkeze|o ľendszerből kinyomtatottérkeztető lista alapjtn,vagy szignźlási jegyzék
aIapj án iktatásra źúadás,

2.6.4. a Hivatal szervezeti egységeitőI érkezett iratok továbbítási módja szerinti csopoľ-
tosítása (posta ,Útján,,,rövid utas'', belső posta),

t{-

^ ',./'ł
{.r1 .rl ,/

7ĺ. 
€/t



2.6.5. a postán feladandó téľtivevényes és ajanlott levelek ragszźlmnal töľténő e||átása,
majd a ragszámos és kĺizönséges levelekľo| az elektronikus fe|adőjegyzék elkészí-
tése,

2.6.6. a szervezeti egységek egymásnak kĺildött iratainak átvéte|ę, érkeztetése, és átadása
az iratkezelő rendszeľből kinyomtatott érkeztetési lista alapjan, vagy szignálási
j e gy zék alapjén iktatásra átadás,

2.6.7. az ik<tatásra áťvett anyagok iktatása _ abeérkezés napjan de legkésőbb az aztkove-
tő nrunkalrap - M elektľonikus iľatkezelő ľendszeľben (iľatokat előarrérryezi, e||źtja
iktatószámmal és egyéb azonosító adatokkal, csatolja vagy szereli az iratokat),
előadói ívben történő továbbítása aszervezeti egységek felé,

2.6.8. az elektronikus iratkezelő rendszer adatblŁisanak folyamatos nyilvlíntartása és ak-
tua|izźiása'

2.6.9. azĺjgyiratok ügyiratpótló alapjan irattárbő|, hatáľidőből töľténő kiadása _ azlrat-
kezelési Szabá|yzatban meghatźlrozott határidőn belül _ és a kiadas tényének rög-
zitése az elektronikus iratkezelő ľendszeľben,

2.6.10. ahatáridó-nyilvántaľtás vezetése az elektronikus iratkezelő rendszerben, az eľľe ki-
jeliilt ügyiratok határidőbe helyezése, és az akuźiis hataridőben lévő Ĺigyiratok to-
vábbítása az lj;gy intézok'hoz,

2.6.11. az irattźrban elhelyezett anyagokľól naprakész nyilvántartás vezetése az elektľoni-
kus iratkezelő ľendszerben,

2.6.|2. az e|intézett ügyiratok _ az ugyintéző az iigyiľat |ezźtrásźna vonatkozó ügykezelői
feladatainak elvégzése, és az elektronikus iľatkezelő rendszerben az irattálrozźs té-
nyének rögzítése utĺĺn - átmeneti irattárba helyezése az irattérl tételszámrlak meg-
felelően,

2.6.|3. az átmeĺeti iľattarban lévő, de még nem selejtezhető ügyiratok áthelyezése aKoz-
ponti Irattarba az irattéri tételszémnak megfelelően,

2.6.14. az Atmeneti és Kĺizponti Irattĺĺrban elhelyezett ügyiratok szakszenĺ tarolásáľól tĺiľ-
ténő gondoskodás,

2.6.|5. az éveĺlkénti selejtezés előkészítése és végrehajtása,
2.6.|6. a Hivatal kör-, fej- és névbélyegzőinek nyilvlíntartása, éves felülvizsgá|ata, bé-

|yegzők selejtezése a Belső Ellátási kodával együttműködve,
2.6.17 . a minősített iľatok kezelése a hatályos anyagi jogszabá|yok a|apjźn,
2.6.|8. a Hivatal Iratkezelési SzabáIyzata és azirattźlti terv elkészítése a szervezeti egysé-

gekkel tĺiľténő egyeztetés a|apján,
2.6.|9. aszewezeti egységet éľintő kőzbeszerzésben kcjzreműködik és adatot szo|gźtltat.
2.6.20. Buđapest VIII. kerĺilet területén belĹil a Hivatal szervezetí egységei á|ta| e|Íĺkészi-

tett kézbesítendő küldemények kikézbesítése a címzettek részére,
2.6.2I. a VIII. keľĺilet teľületén kíviil eső de állandó kézbesítési feladatok ellátása - ki-

emelten a Személyügyi Iroda és a Pénzügyi ÜgyosztáIy á|ta| ktildendő iratokĺa vo-
natko ző an-, i l l etve sürgő s iľatok kézb es íté se,

2.6.22. a Budapest Főváros Kormanyhivatal VIII. Keľĺileti Hivatala hatáskĺirébe tartoző
eljarásokhoz szükséges és a Hivatal őľzésében lévő iigyiratok átadása a KeľĹileti
Hivatal részéte és az ezze| kapcsolatos egyĹittműködés.

3. BELSO ELLENORZESI IRODA

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység,
amelynek célja, hogy az onkoľmźnyzat, a Hivatal és a helyi nemzetiségi önkoľmanyzatok
műk<idését fejlessze és eredményességét növelje, a célok elérése érdekében ľendszerszemléle-
tű megkcizelítéssel és módszeľesen éľtékeli, illetve fejleszti az e||enorzött szervezet iľányítási
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és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az aďott szervezęt minden tevékenységéľe, különĺi-
sen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásĺĺnak,
valamint az eszkozokkel és fonásokkal v aIő gazdźllkodásnak a vizsgźůatár a.

'Ą belső ellenőr bizonyosságot adó ellenőrzési és az á||amhźztartźsért felelős miniszter által
kozzétett belsr3 ellerrťlrzési starrdar'dokkal tisszlralrgbarr lévő tanáesadási tevékellységen kívül
más tevékenység végrehajtásába nem vonható be.

A belső ellenőľzés feladata:
3.1. elemezni, vizsgálni és éľtékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, mű-

ködésének jogszabźiyoknak és szabáIyzatoknak való megfelelését, valamint
működésének gazđaságosságát, hatékonyságát és eľedményességét,

3.2. elemezni, vizsgálni a ľendelkezésre źiIő erőforrásokkal való gazdálkodźst, a
vagyon megóvását és gyarupítźtsát, valamint az e|szźmlolások megfelelőségét, a
beszĺĺmolók valódiságát,

3.3. avizsgźit folyamatokkal kapcsolatban megállapítasokat, ktivetkeztetéseket és
javaslatokat megfogalmazni akockźnatitényezók' hianyosságok megsziinteté-
se, kiküszöbölése vagy csĺikkentése, a szabá|ytalanságok megelőzése, illetve
feltźrása érdekében, valamint a költségvetési szeľv működése eľedményessé-
gének növelése és a belső kontrollrendszerek javítźsa, továbbfejlesztése érde-
kében,

3.4. nyilvlíntaľtani és nyomon követni a belső ęllenőľzési jelentések a|apjźn megtett
intézkedéseket.

Tanácsadó tevékenység keľetében ellátandó feladatok különösen:
3.5. vezetők télmogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésé-

ve|,vizsgá|atáva|,kockázaténakbecslésével,
3.6. péluugyi, táttgyi, informatikai és humiĺnerőfoľás.kapacitásokkal való éssze-

nĺbb és hatékonyabb gazdá|kodásra irányuló tanácsadás,
3.7 , avezetőség szakéľtői támogatása akockźnatkezelési és szabá|ytalanságkezelési

renđszerek és a teljesítménymenedzsment rendszeľ kialakításában, folyamatos
továbbfej lesztésében,

3.8. tanácsadás a szewezeti strukturĺík ruciona|izźiása. avtitozásmenedzsment te-
rü1etén,

3.9. konzultáció és tanácsadás avezetés ľészéľe aszęrvezeti stľatégia elkészítésé-
ben,

3.10. javaslatok megfogalmazása a ktĺltségvetési szeľv mfüödése eľedményességé-
nek növelése és a belső kontrollrendszeľek javítása, továbbfejlesztése érdeké-
ben, a költségvetési szeľv belső szabá|yzatainaktarĺalrmtú' szerkezetét illetően,

3.l1. éves bontásban nyilvántartást vezetni a külső ellenőrzések javaslatai a|apjźln
késziilt intézkedési tervek végľehajtásárő| a kialakított eljáľási rend szerint.

ł. uÁnosrpÍrrszrTl IRoDA
Az irodavezető irányításával ellátja az kerijleti ônkormdnyzat építésügłi feladatainak előké-
szítését, kazreműkodik a polgármester hatáskörébe utalt építésüg,li eljárások lefolytatásában.
KozremĺíkÓdik a kerületfejlesztési projektek és a településrendezési eszközök előkészítésében
és koordináIĺźsában.
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4.1.I. a helyi önkormányzat épitésugyi feladatával kapcsolatos döntések előkészítése,
kĺizremfütjdés a polgáľmester feladatkörében felmerĹilő építésügyi feladatokban

4.1.2. a kerĹilet helyi építési szabál|yzatźnak és telepĹilésrendezési terveinek előkészítésé-
vel,felülvizsgá|atáva|összefü ggőfeladatoke|lźtása

4.|.3 . nyilvantaľtást vezet a telepĹilésrendezési eszközökről
4.1.4. gondoskodik a hatályos településrendezési eszközöknek az ĺinkoľmźnyzat honlap-

j án töľténő közzététe|ér őI
4.I.5. tajékoztatást ad a hatályos településrendezési eszkĺĺzĺikben foglaltakĺól, ennek ke-

retében javaslatot tesz atelek beépítésének feltételeire a településkép és azépítésze-
ti örökség megóvásával és minőségi alakítasával kapcsolatban

4.I.6. szakmai konzultaciót biztosít a 4.1.5. pontban meghatározott követelmények telje-
sítése érdekében

4.I.7. eLlrźltja a Központi Tervtanácsot a helyi építési szabáIyzattal kapcsolatos informácĹ
ókkal

4.l.8. segíti a helyi építészeti- műszaki tervtanács mfüödtetését, gondoskodik az ezzę|
cisszefüggő nyilvántartás vezetéséről

4.l.9. e||átjaaz önkoľmányzatkulturális ĺiľökség védelmévelkapcsolatos feladatait
4.1.10. előkészíti az önkoľmányzathelyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabá-

|yozását, figyelemmel kíséri annak éľvényesülését, gondoskodik az azoka| <issze.

fiiggő nyilvántartás vezętéséről
4.1.l 1 . előkészíti a keľület teľiiletén létesíthető rendeltetések körét és a reklámok elhelye-

zésére vonatkozó k<lvetelményeket meghat fuoző önkormányzati döntéseket
4.I.I2. e|ókészíti a polgáľmester településképi bejelentési eljarással, telepiilésképi véle.

ményezéssel, valamint településképi kötelezéssel kapcsolatos állásfog|a|ását
4.|.l3. előkészíti a keľületben közteľĹileten, illetve közterĹiletľő| |átsző módon elhelye-

zendo művészeti alkotásokkal kapcsolatos dĺintéseket
4.|.|4. részt vesz a keľĹilet teleptiléspolitikai, településfejlesztési, település iizemeletetési

és az ingatlanvagyon-gazdá|kodási pľogramjanak e|készítésében, egyeztetésében,
továbbá az ágazati koncepciók keľületet éľintő részeinek összehangolásában és vé-
|eményezésében

4.I.I5. aszervezeti egységet érintő közbeszęrzésben ktizremfüĺidik és adatot szo|gźitat
4.|.16. a szenłezeti egységben keletkezett szerzódések esetén előkészíti szakmai és a

péľzngyi telj esítés igazolást

5. G AZD ÁLKoDÁsI ÜcyoszľÁly
Az adott szakźryazathoztartoző feladatokat összefogó szervezeti egység, melynek irĺĺnyítója és
vezetoje az ugyosztźtlyvezető. Az agyosztźiyvezetó szervezí és ellenőrzi az igyosztály mun-

\źLját.
Altalanos feladatköľe az önkoľmźnyzati vagyonnal va|ő gazdálkodás jogszabályoknak megfe-
lelő gyakorlásának biaosítása, az önkoľmźnyzat részesedésével mtĺködő gazdasági táľsasá-
gokkal való kapcsolattaľtás, a táľsaságok feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának végľehajtása.

5.1.
5.1.1. KdzteľĹilet haszná|atihozzájám|źtssokkal kapcsolatos fęladatok e||átása
5 . 1 .2. T áĺ sashźai fe lúj ítási p á|y ázatokkal kap c so lato s fel adatok el l átás a
5. 1 . 3. onkormányzati tulaj don osi hozzájárulásokkal kapcsolatos feladatok
5 .1 .4. Ingatlanvagyon nyilvántartás vezetése, kezelése
5. 1 . 5. Iť1tlhźzas' helyi támogatással kapcsolatos ügyintézés
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5.I.6. A vagyongazdálkodással megbízott gazdasági táľsaság fęladat ellátásával kap-
csolatos szerződésének kezelése, a feladat ellátás ellenőrzése a szeruődésben
foglaltak, és a hatályos j ogszabályi rendelkezések alapj an

5.1.7. A Józsefuaľosi Gazdálkodási Kĺlzpont Zrt. szźlĺriáinak ellenőrzése' teljesítés-
igazolés elkészítése a megbizásj szerzođésben foglaltak teljesülése függvényé-
ben

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

5.l.9. Tulajdonosi jogkĺiľből eredő feladatok koordinálása az önkormźnyzati tulajdonú
gazdasági társaságok teki ntetében

5.l.10. A szervezeti egység feladatait érintően közbeszerzési eljarásokban és ktizbe-
szeruési értékhatrĺrt el nem érobeszerzési eljĺĺľásokban való rész:ĺéte|

5.1.l1. 
^,Új 

Teleki téri Piac iizlethelyiségeinek hasznosításával kapcsolatos feladatok
ellátása

5.I.12. Corvin Sétĺĺny Program |ezáľźsávalkapcsolatos feladatok koordinálása

5.2.
5.2.I. Az önkoľmźnyzat kizaĺólagos tulajdonában álló gazdasági taľsaságok vonat-

kozásában a feladat ellátás körében szakmai támogatás biztosítása, a beruhá-
zások}roz kapcsolódó koordinációs tevékenység e||átása' a megvalósulás
Ĺizemeltetői szempontú nyomon követése

5.2.2. Paľkolás iŁemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
5.2.3. Parkolóhely megváltással kapcsolatos feladatok ellátása.
5.2.4. Közreműködés a foľgalomtechnikai eljarásokban.
5.2.5. Utca néuáblák cseréje, pótlása, újak beszerzésére, elhelyezésére vonatkozó

felađatok ellátása.
5.2.6. Zöldfelületekkel, zöldterĹiletekkel kapcsolatos feladatok ellátása.
5.2.7. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása.
5.2.8. Köztlt nem közlekedési célú igénybevéte|éhez szükséges tulajdonosi hozzájá-

rulással kapcsolatos feladatok e||átása.
5.2.9. onkoľmĺĺnyzat á|ta| kötött általános vagyon- és felelősségbiztosításra vonatko-

ző szęrzőďésekkel összefüggő feladatok ellátása.
5.2.10. A szewezeti egység feladatait éľintően kozbeszerzési eljaľásokban és közbe-

szerzési érté|úatźrt el nem étóbeszerzési eljaľásokban való közreműkĺidés.
5.2.| I . Egyéb vĺírostizemeltetéssel összefüggő feladatok ellátása.
5.2.12. nzuj Teleki téri Piac Ĺizemeltetéséből eredő fenntaľtói feladatok eL|źtása.

5.3. Az ĺlnkoľmźnyzat közbeszerzéseit bonyo|ítő gazdasági társasźryga| kapcsolatot taľt
fenn. Feladata akozbeszerzési k<jzľemfütidőkkel kapcsolatos kooľdináló feladatok el-
|átźsa, intézkedési jogosultság a közbeszeľzési és beszerzési ügyekben a Hivata| szer-
vezeti egységei felé (adatkérés, tájékoztatáskétés stb.), valamint ellátja aYźtrosgazdá|-
kodási és Pénziigyi Bizottság dĺjntése a|apjan a Hivatal által bonyolított kĺjzbeszerzé-
sekkel kapcsolatos feladatokat.

o. pÉľzÜGYI ÜGYoSZTÁLY
Az aďott szakágazathoz taĺtoző tĺibb irodát összefogó szervezeti egység, melynek iľányítója és
vezetője az ugyosztá|yvezető. Az ugyosztáIyvezeto szervezi és ellenőrzi az ugyosztály mun-
kźLjéLt, az ugyosztá|yvezetónek koordinációs tevékenysége és felügyeleti jogköre van a Költ-
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ségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda, Számviteli és Pénzügyi Iroda, Adóügyi Iroda tekinte-
tében. A Pénztig,,li Üglosztály ellátja a gazdasági vezető tevékenységével kapcsolatos előkź-
szítés i és háttérfeladato kat.

6.I. Költségvetésí és Pénziigli Feliigłeleti lroda
6.1.1. ellenőrzési nyomvonal elkészítése és felĹilvizsgá|ata,
6.I.2. átmeneti gazdálkodlĺsľól szóló rendelet-tervezet e|készítése,
6 . | .3 . a forľásme go sztáshoz sztiks áge s adatszo|gá|tatás,
6.|.4. a mindenkor hatályos jogszabá|y, valamint a helyi szabáIyzat foglaltak az on-

kormányzatot megillető állami támogatások igénylése, a kĺizponti rendszerben
az ađatszo|gáltatás ľögzítése, a MAK fellé a|áirva bektildése, intézményenkénti,
jogcímenkénti nyilvántartása, és avtitozások átvezetése, avźt|tozźsok költség-
vetési rendeletben va|ő éúvezetéséhez feladás készítése, jogszabályban megha-
tátozot1ak alapján az áI|arĺi támogatások évközi módosítása a szabćlyzatban
meghatfu o zott közremfü ödőkkel,

6.l.5. éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez a költségvetési tlímogatĺĺsok kerü-
leti szinhĺ elszámoltatása, e|számolása - jö'vedelempótló tĺĺmogatások kivételé-
vel- a jogszabályban meghatźlrozottak a|apjźn a helyi szabá|yzatban foglaltak
betaľtásával, a költségvetési szervek és a Hivatal szervezetí egységei elszámo-
lásának ellenőrzése, MAK ľendszeľben rögzítése, a kĺiltségvetési beszámoló
támogatásokra vonatkozó - jövedelempótló tamogatások kivételéve| - tźtb|źna-

tainak kitöltése'
6.|.6. költségvetés tervezés előkészítése a helyi szabá|yzatban foglaltak alapulvételé-

vel,
6.|.7. intézmények költségvetési tervezetének felülvizsgá|ata, javítása, Polgármesteri

Hivatal és az onkoľmányzat kĺiltségvetési tewezetének elkészítése a Hivatal
belső szeľvezetinek közremfüödésével,

6.l.8. kerĹileti kciltségvetési teľv elkészítése (testĺileti előterjesĺés, rendelet-tervezet),
6.l.9. éves költségvetési rendelet elfogadása utźn a KGR pľograÍnmal a költségvetési

nyomtatványok kitĺlltése Hivatalra és onkoľmányzatta, azintézmények felé in-
tézkedés, kitöltött nyomtatvĺínyok, jóvĺíhagyott előirányzatok ellenőľzése, javi-
ttĺsa,

6.1.l0. Polgármesteri Hivatal és az Önkormźnyzatjóváhagyott költségvetési előiľany-
zatainak szervezeti egységenként való részletes (kiemelt e|oirźnyzatonként és

rovatonként) feldolgozása, szeľvezeti egységek kiértesítése, a Hivatal egységes
feldolgozása könyvelésre töľténő áúadása,

6.1.11. kĺiltségvetési rendelet módosításaľól szóló előterjeszés és rendelet-tervezet el-
ké s zíté s e a helyi szabá|y zatban fo gl altak fi gyel embevételével,

6.|.|2. költségvetési rendelet módosításaľól a kiétesítés mellékletekkel együtt meg-
küldése a költségvetési szerveknek, a Polgiĺrmesteri Hivatal szervezeti egysé-
geinek,

6.1.13. az Önkormtnyzat és a költségvetési szeľvek költségvetési előiľrĺnyzatainak
analitikus nyilvántaľtásának elkészítése, az évkozi módosítások nyilvántartáson
történő átv ezetése (címĺendenként, kö ltsé gvetés ki eme |t e|őir źľry zatai),

6.|.74. kcĺltségvetési szeľvek, gazdasági taľsaságok, Polgármesteri Hivatal jóvahagyott
koltségvetési előiľĺányzata a|apján a likviditási ütemterv bekérő elkészítése,
majd az adatszolgáltatás után a keriileti szintti likviditási ütemteľv elkészítése,
annak havonkénti keľĹileti szintű összesítése,

6.1.15. kĺiltségvetési maľadvány és a kĺiltségvetési rendelet tervezet elkészítése, fel-
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do l gozás a iĺtézmény e-nként a szabá|y zatban fo gl altak fi gyelemb evéte l ével,
6.I.16. kerületi torzsađattári nyilvántartás (fu-i előíľás), alapító okiratok, módosítások

bejelentése a MAK felé,
6.l.17 . költségvetési szervek bankszámlanyitásaival, megsztintetéseivel kapcsolatos

intézkedések, áfa körbe való bejelentés,
6.l.18.nemzetiségi ĺinkoľmanyzatok költségvetési és átmenti gazdéikodásaról szóló

határozatainak, ellenőrzése, a nemzetiségi ĺinkoľmányzatok ęlemi költségve-
tésének elkészítése, a kĺiltségvetés módosítłísára vonatkozó határozatijavasla-
tok, jegyzók<ĺnyvek pénziigyi-költségvetési szempontból tĺirténő ellenőrzése,
az írásbeli előteľjesztések előzetes pénzügyi fedezet igazo|ása,

6.I.I9. a nemzetiségi <inkoľmźnyzatok költségvetési besziĺmolóinak készítésével kap-
csolatos feladatok ę|Iźttźsa,

6.|.20. nemzetiségi tinkormrányzatok jegyzőkĺlnyveinek pénzügyi-ktiltségvetési szem-
pontok szerinti ellenőrzése, az irásbe|i előterjesĺések előzetes pénzügyi fede-
zetigazo|ása

6.I.2|. nemzetiségi önkoľmźnyzatok pźtlyźratainak benffitásähoz, sztiveges-sza]<rrni
elszámolásához segítség nyújtás, teljes köľíĺ péĺlnrgyi feladatellátás,

6.|.22. a kĺiznevelési tĺiľvényben meghatározot1KIR ľendszerhez pénzngyĺ adatszo|-
gáltatás teljesítése,

6.|.23. kĺiltségvetési szervek részéte az ĺjnkormźnyzati tiímogatás leutalása szabá|yzat
szerint,

6.l.24. költségvetési szervek féléves, éves szöveges beszámolójanak elkészítése,köz-
reműk<idés az ltođa munkakcjrébe tartoző költségvetések és azok teljesítése
elemzésének elkészítésében, ellenőrzésében, javaslatok megtételében,

6.I.25, a kĺiltségvetési szervek, gazdasági társaságok gazdálkodásának figyelemmel
kisérése, elemzések készítése, javaslatok készítése,

6.l.26. költségvetési szervek és gazdasźtgi tarsaságok ľészéľe péĺ:zĺj;gyi, költségvetési
segítségnyújtás,

6.l.27. nem rendszeľes juttatások és külső személyi jellegrĺ juttatások, megbizásiszer-
ződések bérszámfejtése, elnyert pá|yázatokhoz kapcsolódó személyi jellegű
juttatások számfejtése, egyéb juttatások, váItoző béľek számfejtése, egyeztetése
a számviteli nyilvántaľtásokkal, feladása a Mfü felé. A kifizetésekľől év végi
adőigazoLások kiadása, j övedelem igazolások kiadása,

6.l.28. vęzető rész&ő| átnlhazott hataskĺirben ellenjegyzési, utalványozási, teljesítésiga-
zolźsijogkor, valamint bankszámla feletti aláírásjogosultság gyakorlása,vagy
kiadmlĺnyozás gyakoľlása,

6.|.29. testületi-bizottsźlgi előterjesztések, határozati javaslatok, rendeletek készítése,
pénziigyi-költségvetési szakmai véleményezése,

6.1.30.szabźiyzatokkészítése'al<t:ua|izá|ása,
6.1 .3 1. hagyatéki pénzügyek intézése, köaemetés nyilvantaľtása, utalása,
6, I .32, gondozási díj akkal kapcsolatos ügyintézés,
6.1.33.jóváhagyott kĺiltségvetési ľendelet megküldése a kĺiltségvetési szeľveknek és

gazdaságí tĺíľsaságokn ak, az elemi költségvetési bekérő elkészítése,
6.I .34. adatszo|gá|tatásban' infoľmációszolgáltatásban kĺizreműk<idés,
6.1.35. oNpclrĺ és az ebr 42. rcndszer folyamatos figyelése,Pél:ľ;ugyíLJgyosztátyra

vonatkozó adatszo1'gá|tatás, a szükséges intézkedések megtétele - ha nem köz-
vetleniil a Pénzugyi Ügyosztályhoz tartozik, akkor az illetékes tarsosztály fi-
gye l mének felh ívás a az adatszo|gáItatást a, bizonyl atok me gküldése,

6.I.36. nemzetiségi önkoľmanyzatok elemi k<iltségvetésének rogzitése a KGR ĺend-
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szerben,
6.I.37.kĺiltségvetés az önkotmányzat hivatalos honlapjan tĺjrténő megjelenítéséľől

gondoskodás,
6.1.38. ktiltségvetési felügyeleti szervi támogatások analitikus nyilvántaľtásanak veze-

tése, egyeztetése a k<iltségvetési szeľvek gazdasági vezetőivel, a számvitellel a
helyi szabál y ozásban foglaltak megfelelően,

6.I.39.a nemzetiségi tinkormányzatok vonatkozásźlbarl az átmeneti gazdálkodásról
szőLő hatérozati javaslat, kciltségvetési koncepció pénzllgyi kĺiltségvetés részét
képező hatźĺrozatijavaslat,eľedeti kĺiltségvetésről szóló hatźttozatijavaslat és a
számszaki melléklet elkészítése a nemzetiségi önkormźnyzatok elnökeivel
egyĹittmfüödve,

6.I.4}.nemzetiségi önkormányzatok pénzügyi-gazdasági feladataival kapcsolatos fe-
ladatok,

6.I.4|. tlnkoľmanyzati és Polgáľmesteľi Hivatali gépkocsik uzemanyag norĺna elszźr
molással kapcsolatos feladatok,

6.I.42. kiktildetési ľendelvény a|apján végzett elszámolások és annak rögzítése a KIR
rendszerben,

6.|.43. rendszeľes illetmények, személyi jellegrĺ megbízási díjas szerződések analitikus
nyilvlántartásanak vezetése, nem rendszeres és külső személyi juttatások nettó
összegét tarta|maző analitikus kimutatások készítése,

6.|.44. cafeténakeľetében kifizetett juttatások KIR rendszerben töľténő feladásą
6.I.45. a kerékbilincseléssel és közterület felügyelettel kapcsolatos bankforgalmi ügy-

intézői feladatok e||átása,
6.|.46. a kerékbilincseléssel és közterĹilet felügyelettel kapcsolatos bevételre vonatko-

zó PEK anyagok és egyedi utalások elektľonikus megküldése a Közteľület-
felügyeleti Ügyosztálynak,

6.|.47.a kerékbilincseléssel és közteľület-felügyelettel kapcsolatos megrendelések,
kötelezettségvállal ások nyilvántanása,

6.1.48. a kerékbilincseléssel és közteľület-felügyelettel kapcsolatos szám|źl<rogzítése,
utalványľendelet kiállítása,

6.l,49. a kerékbilincseléssel és köZteľtilet-felügyelettel eszközeinek |e|táĺozźsában va-
ló részvétel,

6.1.50. a kerékbilincseléssel és közterület-felügyelettel kapcsolatos főkönyvek analiti-
kak egyeztetése,

6. 1 .5 l . Lejttrthatttridejű hataro zatok végľehajtásĺĺra vonatko ző beszárno|ő,
6.|.52. a jogosulatlan igénybe vett állami támogatások - minden fajta költségvetési tá-

mogatás- kamatának kiszámolása, atámogatások és a kamat tLtuta|ásźLrő| intéz-
kedés a költségvetési besziímoló idevonatkoző lx|apjai alapjan az Aht-ban
me ghatár ozott hataridei g, a telj e síté srő 1 a vĺÁr értesítése,

6.1.53. az tinkormźnyzat beszámolójźnak pénzfoľgalmi feldolgozása soľán jelentkező
feladatok,

6.|.54.a költségvetési rendelet módosításakoľ a módosítasok átvezetése a rendelet
mellékletein, a ľendelet melléklet adatainak és az előirányzat analitikus nyil-
vántaľtásanak egyeztetése,

6.l.55. havonta a nettó ťlnanszírozás keretében kimutatott állami támogatások össze-
gének, leutalásának ellenőrzése' sztikség esetén az évkozi ktizpontosított, kĺĺz-
ponti állami tźrnogatásokľól a költségvetés módosításáľa vonatkozőaĺ az ada-
tok megadása,

6.I.56. MAK állami támogatás feltilvizsgálata - helyszíni, adatbekérős - során adat-
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szo|gá|tatás b i zto s ítása,
6.l.57.azeređeti koltségvetés tervezési folyamataibanaz irodavezető helyettes irányí-

tásźxal', szakmailag e||enorzi a költségvetési szeľvek által benyújtott költségve-
téstervezetét,

6.l.58. elkészíti és folyamatosan aktualízálja az á||ami üímogatások felhasználásanak
dokumentáIásćr a vonatkozó szabźiy okat az önkoľmány zat gazđasági társasági
esetében'

6.l.59. kÜlĹségvetési szet'vek, gazdasági tar.saságok ľészéľe pénziigyi-kľiltségvetési tá-
mogatás nyújtása,

6.| .60. vezetoi irányítási, koordinációs feladatok'
6.1.6l. a költségvetéshez kapcsolódó rendelet tervezetek kĺinywizsgálónak töľténő el-

juttatásaĺól gondoskodás, szfüség esetén a könywizsgálóval egyeztetés, annak
éľdekében, hogy a könywizsgálói vélemény a képviselő-testület üléséig elké-
szülhessen.

6.2. SuÍmviteli és Pénzĺiglí Iroda
6.2.|. a Polgármesteri Hivata|, az onkormanyzat és a nemzetiségi önkormźnyzatok

jogszabá|yi előírások szeľinti szĺmviteli rendjének kialakítása
6.2.2. az onkormźnyzat számviteli könywezetése (főkĺinyvi és analitikus), e|ozete-

sen kontíro zott bevételek és kiadások ellenőrzése
6.2.3. éves számszaki költségvetési beszámoló elkészítése, önkormĺĺnyzatvonatkozá-

sában a MAK fe|é, az eŁlhez szfüséges éves zźlĺás elkészítése azEcostatpérz-
ügyi integrált rendszerben, pénzügyi és fok<inyvi adatok, a feladások egyezte-
tése, lefuttatása

6.2.4. havi, negyedéves, éves egyeztetések, év végi éľtékelések elvégzése
6.2.5. kĺiltségvetési szeľvek havi, éves számszaki beszámolóinak felülvizsgá|ata, e|-

lenőrzése, jóváhagyása a KGR ľendszerben, költségvetési beszĺámolóinak, havi
péluforgalmi jelentéseinek, negyedéves mérlegjelentéseinek átvétele, egyezte-
tés az eredeti és a módosított előirźnyzat tekintetében, egyeztetés az ĺinkoľ-
mźnyzati támogatások, az a|u| és a túlfinanszírozás tekintetében, a beszámoló
ađatainak egyeztetése a foktinyvi kivonattal, a mérlegjelentésben a nyitő ada-
tok és a belső összefiiggések egyeztetése

6.2.6. zźnszźlrnadás, zźlrszźlrrladási rendelet számszaki me||ékleteinek elkészítése, a
kĺĺnywizsgá|ők részére adatszolgá|tatás a zárszámađás véleményezése érdeké-
ben

6.2.7 . egyszenísített éves beszámoló elkészítése és kozzététe|e
6.2.8. havi péĺuforgalmi és negyedéves méľlegjelentés készítése (onkormanyzat) a

vĺÁr ľele
6.2.9. beruhazási statisztikai jelentések készítése
6.2.10.Ie|táľozás, selejtezés megszeľvezése, bonyolítása, tárgyi eszk<izök, készletek

analitikus nyilvantartásának vezetése
6 .2. I I . átmenetile g szab ad p énzeszkozĺjk lek<jtése

6.2.|2. a Hivatal belső szervezeti egységeinek havonta nyújtott pénzfogalmi adatszol-
gá|tatás,illetveegyediigényeka|apjźnađatszo|gá|tatás

6.2.13.pénnárosi feladatok el|átása az onkoľmányzat' a Polgrĺľmesteľi Hivatal és a
nemzetiségi önkoľmányzatok tekintetében,vahltapénztríĺral kapcsolatos felada-
tok ellátása, bevételi utalványrendeletek és kontírlapok elkészítése

6.2.14.az önkormtnyzat és a Hivatal bérfeladásának elkészítése,kontírozása, kĺitele-
zettsé gv á||al ás és te lj e sítés
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6.2.1 5 . Hivatali, ĺinkormányzati, Íizetési sztĺm|tl< bank szeľelése
6.2.16. átadott pélueszkozĺik, támogatások analitikus nyilvántaľtása, elszrímolások fi-

gyelemmel kíséľése
6.2.17 . munkáltatói kölcsĺln (lakásépítési és vásáľlási) nyilvánt artása
6.2.18. bejövő átutalásos számlák iktatasą utalványrendelet elkészítése, pénzĹigyi ren-

clezése, kĺĺtelezettségvállaláshoz továbbítás
6.2.19. szociálpolitikai segélyek nyilvántarttsa, utalása, a kapcsolódó költségvetési

tiímogatások leigénylése
6.2.20. helyi és fiata|házasok lakásépítési támogatás nyilvantartźsa és iigyintézése
6.f.21. kapcsolattaľtás a könywizsgálókkal, bankszłĺm|avezeto hitelintéZettęI, iĺtéz-

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

vevők, analitikus nyilvĺántaľtźsa, szétrcléľ;źsa, hátra|ékosokľól kimutatĺĺs készí-
tése az illetékes szewezęti egységek részére, egyenlegkĺizlő megkiildése

6.f .23. költségvetési fedezetek igazo|ása, éľvényesítés
6.2.24.pá|yězatokbenyujtásĺíhozadatszolgéůtatźs
6.2.25.tátsosztá|yok részére, a költségvetés tervezéséhez, a költségvetés módosításá-

hoz adatszolgáltatás, szfüség esetén kĺizremfüödés a költségvetés elkészítésé-
ben

6.2.26. vezető részérő| áffi:ŕ;rźľ;ott haüískĺirben ltalvźnyozĺĺs, ellenjegyzés gyakorlása'
telj e s íté sek igazo|ása

6.2.27. fe|hatalmazott személyek bankszám|a feletti a|áírás jogosultság gyakorlása,
utalásoknál banki a|źirő

6.2.28. tarsashazaknak nyújtott felújítási támogatások utalás előkészítése, visszatérí-
tendő támogatás, kölcsön nyilvrĺntartása, igazolások kiadása. Hátľalékosokľól
kimutatás készítése a szervezeti egységek részéte

6.2.29. Polgáľmesteri Hivatal alkalmazottj ai tészéte kifizetett fizetéselőlegek analitikus
nyilvántaľtásą MÁK feladas készítése. Igazolások kiadása

6.2.30.Corvin Sétány Progľam, uUj Teleki téľi Piac, aJőzsefvźrosi Szent Kozma
Egészségügyi Központ komplex fejlesztése projektekkel kapcsolatos és az
egyéb projektekkel kapcsolatos pénzĹigyi feladatok e||átása

6.2.3I.EU-s pá|yźaatok elszámolásával kapcsolatos feladatok, kapcsolattaľtás a Rév8
Zrtv -v e|. A terv ezett e|óir ény zatok felhasznál ásrĺnak analitikus nyi lvántartás a,

6.2.32.Áa 1ĺintormányzatés Hivatala) és rehabilitációs (Hivata|)hozzźtjźrulás beval-
lásainak elkészítése.Pá|yázatokhoz szükséges taľtozásokľa vonatkozó igazo|á-
sok beszerzése

6.2.33. féléves és éves szöveges tájékońatás készítése a Hivatali és az önkoľmźnyzati
költségvetés telj esítéséről

6.2.34. feléves, és éves szźtmszakitź!ékoztatás készítése aHivatal, az önkormźnyzati
és a költségvetési szervek kĺiltségvetésének teljesítéséről

6.2.35. Eu-s (MNP III és egyéb ) pá|yźaatok analitikus nyilvántartása, kapcsolódó
szeruődésęk kötelezettség nyilvĺĺntartásba vétele, kapcsolódó szźtm|ák és egyéb
kifizetések iktatása, utalványrendelet és kontíľlap elkészítése, a szám|źlk és
kapcsolódó anyagok ellenőľzése,főkcinyvi könyvelése, a támogatások leigény-
lése illetve abban való kcjzremfüödés

6.2.36. természetbeni juttatások és reprezeĺtácíős kiadások analitikus nyilvĺĺntartása,
6.2.37 . szerződések, kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartása
6.2.38. e|őirźnyzatok kontírozása, könyvelése, egyeztetése
6.2.39. Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. bonyolításábanvégzett feladatokľajó-
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válragyott e\őitáĺyzatok felhasználásának analitikus nyilvĺĺntartása, főkönyvi
könyvelése, koordinálása aZrt-vel kotött szerzódésben meghatározotlkerete-
ken bęlül, önkormányzati vagyonnyilvántaľtás egyeztetése a
vagyonkate sztenel, lakás-helyiség analitikus nyilvántaľtással

6,2.40 . Ct-Eco stat integrált rendszerben törzsállomány karbant artźsa
6.2.4l. bíľságok, építési igazgatási követelések analitikus nyilvántartása
6.2.42. bizottsági, testületi előteľj esaések készítése
6.2.43. taryyéví nyitási és zźlľási könyvelési feladatok az önkormźnyzat esetében
6.2.44. zźtszźlmađáshoz,I. félévi és negyedéves besziímolóhoz táb|azatok <lsszeállítása
6.2.45. analitikus nýlvantartások vezetése, fokonyvi k<inyveléssel töľténő egyeztetése

a szźĺmlar endben me gllatár ozottak szerint
6.2.46. önkoľmanyzathoz tartoző állami hozzájaru|ás számla és munkáltatói kölcsön

a|száľťra számviteli könyweze tése, az állami támogatások egy eztetése a MÁK
nyilvántart ásź.ľ aL és az e|óir źny zatta|

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

6.2.48. nemzetiségi önkormányzatbeszźmĺolóinak cĺsszeállítása, a k<itelező analitikus
nyilvántartások vezetése, fĺĺkĺinywel tĺinénő egyeztetése

6.2.49 . nemzetiségi önkoľmĺĺny?atok pénzfor ga|mi j elentés és negyedéves mérlegj e-

lentés összeállítása a MAK felé
6.2.50. nemzetiségi önkoľmányzati bankok szerelése, nemzetiségi bankok és pénztarak

kontírozása, könyvelése
6.2.5I. nemzetiségi önkoľmányzatok bevallásainak elkészítése, NAV felé megküldése,

ezze|kapcsolatos egyéb könyvelési, utalási tétetek iktatása, kontírozása, köny-
velése a Ct-Ecostat rendszerben

6.2.52. Teleki téri piac bevételeinek egyeztetése
6.2.53. részvéte| az éves szźmlszaki kĺiltségvetési beszámoló elkészítésében a Hivatal

vonatkozásában
6,2.54. analitikus nyilvantaľtások egyeztetése a fokönywel, tételek rendezése a Ct-

Ecostat rendszeľben
6.f .5 5 . taľtásdíjj al kapcsolatos feladatok ellátása
6.2.56. kapcsolattaľtás a számlavezetőbałtk helpdesk osztźl|yával illetve szźůIitőipart-

neľekkel, egyenlegközlő levelekkel kapcsolatos feladatok ellátása
6.2.57. befejezett beruhazások aktiválásával kapcsolatos feladatok ellátása
6.2.58. vevőszĺĺmlák kiállítáSa, magáncélú vezetékes telefonhaszná|at továbbszźmlá-

zása,ĺyi|vźntartása
6.2.59. kapcsolattaľtás ügyfelekkel, hivatali szewezeti egységekkel, önkoľmányzat in-

tézményeive1
6.2.60. Polgĺírmesteri Hivatal kötelezettségvállalás analitikus nyilvántaľtás vezetése,
6.2.6|. önkoľmányzat ĺevében kötelezettséget vállalókról feléves beszámoló készítése

a Polgármester és aJegyzo fe|é
6.2.6f. Polgiírmesteri Hivatal bejövő szám|ák és egyéb kifizetések előkészítése, utal-

viínyrendelet, kontírlap elkészítése
6.2.63. nettó 5MFt feletti ĺinkormányzati szęrzódések közzététele
6.2.64. részvétel az éves szźtmszaki kcĺltségvetési beszámoló elkészítésében az tjnkor-

mźny zat vonatkozásában
6.2.65. tátgyi eszkoz és kiséľtéku tźlĺgyi eszkoz beruhlízással ill. felújítással kapcsola-

tos számlfü feldolgozása atźlrgyi eszkoz modulban: szźrĺlá./ľ- kötelezettségvá|-
laláshoz kapcsolása, eszközĺik bevételezése,pénnigy felé töľténő feladása kon-
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títozźsa, aktiválás átvęzetése, értékcsökkenés elszámolása, főkönyv felé fel-
adása negyedévente. Készletmodul és táľgyi eszkoz modul törzsállomanyok
karbantartása

6.2.66. <inkoľmanyzat esetében a bejövő szźlrľ/rź/ľ- és egyéb kifizetések előkészítese,
utalványrendelet, kontírlap elkészítése

6.2.67. helyi adók kontíľozása, főkĺinyvi könyvelése, kapcsolódó állomanyok könyve-
lése, egyeztetése

6.2.68. nettó fi nan szirozás könyvelése, egyeztetése
6.2.69. egyéb pénztarosi feladatok ellátása
6 .2.7 0 . kerékbilinccsel, közterĹilet-felügyeleti feladatokhoz kapcsolódó kihelyezett

p énzźlri fel adatok ellátás a
6.f.7I. kerékbilinccsel, köZteľület-felügyeleti feladatokhoz kapcsolódó ellátmany.

előlegkifi zetése,eLszámo|tatása,nyilvántartása
6.2.72. kerékbilinccsel, kĺizteľiilet-felügyeleti feladatokhoz kapcsolóđó szigoru szźtm-

adású nyomtatványok nyilvant artása, kiadása, kezelése és elszámolása
6.2.73. kerékbilincs és közteľületi feladatokhoz kapcsolódó készpélu bevételek keze-

lése
6 .2.7 4 . keľékbi l incc s el kapcso lato s száml źzási fe|adatok
6.2.7 5. behajtást keze|ó pľogľamban engedélyek rögzítése
6.2.76. Ct-ECOSTAT rendszer pénzlari modul kezelése
6.2.77. a kerékbilincseléssel és közterĹilet felügyelettel kapcsolatos fokĺĺnyvek analitĹ

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

k<ĺvetésállomány kezelését: a ktivetelések nyilvĺĺnt artását, a behajtásľa töľténő
intézkedések megtételét, év végi minősítését (behajthatatlan, vitatott, stb.)
adatszolgźitatás

6.2.80.egyéb kĺivetelések minősítése a Pénzügyi Ügyosztá|yvezető által meghatźľozott
szempontok alapjan

6.2.8 | . ktjvetelés kezeléssel kapcsolato s feladatok ellátása
6.2.83. segélyek banki kiutalásĺínak, pénztái kifizetésének előkészítése
6.2.84. vezetői irrĺnvítási. koordinációs feladatok

6.3. Adóiigłi lroda
6.3.1. idegenben kimutatott, adók módjfuabehajtandő koztartozások (közigazgatási

bíľság, pénzbírság, helyszíni bírság, igazgatási szo|gźt|tatási díj, hulladékgazdál-
kodási díj)' saját szabályséľt ési hatźlrozatokban kimutatott tartozások, gyeľmek-
taľtásdíj behajtása, ťlzetési felszólítás kiküldése, a behajtási eredmény visszaje-
lentése, oNKADo programban rcgzitése, fizetések folyamatos ellenőrzése,
munkabérek, járandóságok és egyéb követelések letiltása;

6.3.2.helyszinibehajtás, foglalási jegyzőkönyv (ingóvégrehajtás végzése és a lefoglalt
ingóságok éľtékesítése (árverés) _ tinálló bírósági végrehajtó szerzőđés szerinti
megkeľesése, illetve a NAV megkeresése végrehajtás foganatosítása végett;

6.3.3.szabálysértési hatóság tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátása (lefoglalt,
illetve elkobzott dolgok nyilvantart ása, orzése' megsenrmisítése stb.) ;

6.3.4.adó-és értékbizonyitvźny kiállítása (ingatlan értékbecslések készítése), helyszíni
szemle lefolýatása;

6.3.5.összehasonlító éľtékadat megkéľése Nemzeti Adó- és Vrímhivataltól;
6.3.6. adóbevallások alapjan az adő kivetése (előírása) és felülvizsgálata (építmény-,
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és tęlekadó,magáĺszemélyek kommunális adója vonatkozásźtban)' kivető, törlő
és mentességet megállapító hatźrozatok elkészítése, jogerősítése;

6.3.7.építmény-, és telekadó, magětnszemélyek kommunális adója oNKADo prog-
ľamban tcirténő rogzitése (feladatból adódó) ;

6.3.8. idegenforgalmi adó bevallások feldolgozása, abeťtzetések nyilvántartása;
6.3.9,folyószámlák (számlaegyenlegek) kibocsátásával kapcsolatos munkálatok el-

végzése;
6.3.10. méltĺĺnyossági eljárások lefolytatásą a kedvezmények e|birá|ását ktjvetően ha-

tźtrozat készítése, jogerősítése (az engeđé|yezett részlętťlzetés teljesítésének fo-
lyamatos ellenőrzése' nem teljesítés esetén behajtási cselekmény foganatosítá-
sa);

6.3.||.a túlfizetési kéľelmek figyelemmel kíséľése, adőző kérelmére azok visszauta-
lásľa töľténő előkészítése;

6.3.12.kĺimyezettanulmarĺyi eljarások lefolytatása adókedvezmény, helyi adó mélrtźy

nyosság esetén;
6.3.l3.helyi adóban felévente behajtási cselekmények foganatosítása (fizetési felszólĹ

tás kiildése hátralékos lista alapjźtn, munkabérből letiltás kezdeményezése,
bankszámlĺĺľa inkasszó kibocsátás);

6.3.14. esetenként hátľalékos ügyekben az iratok előkészítése és továbbítasa ĺinálló
bírósági végrehajtóknak, felszámolási eljaľás alatt lévő ügyekben kĺjvetelés fel-
számoló felé töľténő bejelentése;

6.3. l 5.adóellenőrzések lefolytatása;
6.3.16. gépjármrĺadó, telekadó és építményadó, magánszemélyek kommunális adója

hatźrozat mintĺĺk megszerkesztése az oNKADo program szövegszerkesztoje
s e gíts é gével (fe ladatvé gzéshez kapcso l ó dó) ;

6.3.|7.ađőigazolások kiadása (szeľencsejáték engedé|yhez, ingatlan vásźlr|áshoz, pá-
lylŁatokhoz, lakásvásaľláshoz, stb.);

6. 3 . 1 8. adói gazolás kiadása bíró sági e|jár ás személye s kĺiltsé gmentesség, illetve
illeték-feljegyzési jog engedéIy ezése irlínti kérelemhez;

6.3 .I 9 .analitikus és könyvelési napló készítése ;
6.3.Z}.e|évlllt adóhátralékok tĺirlése;
6.3.2|.100 Ft alatti tételek rendezése;
6.3.22.oNKADo program-módosításainak átllezetése (verzíő bet<iltés);
6.3 .23 . gépj áľműadó, építményadó, telekadó, idegenfoľgalmi adó, bírság, késedelmi

pótlék beszedési szttlĺiźk'rabeétkezettpénzforyalom lekĺĺnyvelése' idegenben
kimutatott taľtozások bef,rzetéseinek lekĺinyvelése, illeték szám|árabeérkezett
pénzforgalom lekönyvelése, tovább utalása;

6.3.24. az azonositźs alatt ál1ó bevételek nyilvántaľtásba helyezése, az ismeretlen
tételek rendezése, rendeltetési helyére ttiľténő továbbítása;

6.3 .25. adóbevételek utalása az önkorm ényzati költségveté si szániźlra;
6.3,26. az évkozi változások adónemenként (visszautalás, visszatérítés, tĺiľlés) töľténő

lekĺinyvelése;
6.3.27. havonta a havi zźrások során a számlakivonat nyilvantaľtás e||enórzottzátő

összegének az ĺĺnkormányzati fiókönyv tészére adategyeztetés céljábó| átađás;
6.3.28. havonta az önkoľmźnyzati könyvelés részéte feladás készítés a ťlzetési

alszźtmlźlk forgalmáról, negyedévente zźrási cisszesítők készítése, átadása az oĺ-
kormźnv zati könwelé s t észér e :

6.3.29. a uÁr ńszéíe féIévente a zźrási <jsszesítők megktildése 6.3.30. a fĺzetési
a|szělm|źlĺľól kiutalt tĺsszegekľő| az adőfe|dolgoző proglam segítségével kiadási
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napló vezetéSe;
6.3.30. kiadási napló vezetese;
6.3.3 1. f,rzetési a|szźtmlra kivonatok, bizonylatok otzése, selejtezése;
6.3.3z.túlfizetésekutalásaamegfelelőszźtm|źttahattlrozata|apjén;
6.3.33. KekKH adaťváltozás feldolgozása és rogzitése, az adatlapok folyamatos fel-

dolgozása, az évkozi változások átvezetése, előíľó és törlő hatátozatokkészité-
se, mozgáskor|źúozottak mentességére vonatkozó hatźrozatok készítése (gép-
j áľműadó vonatkozás ában) ;

6.3.34. gépjáľműadó, hátralékos adózók behajtási eljárás megindításának kezdemé-
nyezése (fizetési felszólítás kiildése hátralékos lista alapjĺán, munkabéľből letil-
tás kezdeményezése, bankszámlara inkasszó kibocsátás) gépjáľmtĺ forgalomból
tĺirténő kivonása, végľehajtási j og töľzskönyvbe tĺjrténő bej egyzése;

6. 3 . 3 5. oNKADo pro gram-módo sításainak átv ezetése (v erziő betöltés) ;

6.3.36. önkoľmányzati adóhatóság általrendszeľesített foľmanyomtatvĺĺnyok előkészĹ
tése);

6.3.37. havonta oNKADo programból adóslista készítése, helyben szokásos módon
töľténő közzététe|e;

6.3.38. egyes adónemek megszűnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
kampányfeladatok elvégzése és a fokozott behajtas időszakában helyszíni vég-
rehaj tási feladatok e||átása;

6.3 .39 . ügyfélfo gadás ;

6.3 .40. a magźnfozéssel kapcsolatos adóhatósági feladatok ellátása;
6.3,4I . talajterhelési díjj al kapcsolatos adóhatósági feladatok ellátása;
6.3.42. azfuoda tevékenységével kapcsolatos ellenőľzési nyomvonalak időszakos fe-

lülvizsgálata;
6.3.43. éves besziímoló készítése az iľoda tevékenységéróL;
6.3.44. adatszo|gźůtatás a Pénzügyi Ügyosztálynak a 60 napon túli lejaľt esedékességíĺ

követelések źt|Iomźnyáról a kialakított szabályozás szetint, mely alapjan előter-
j esztés készül a bízotĺság részére;

6.3.45. a csőd-és felszámolási eljáľások figyelése, a szükséges intézkedések megtétele;
6.3 .46. a behaj thatatlan követelések nyilvántaľt ása az oNKADo programban;
6.3.47. MAK tészére gépjárműadó megosztásaról szóló javaslat készítése, a megosz-

tott adó utalása a központi költségvetés részére;
6.3.48. inkasszó foganatosítása az önkormányzat szźtrĺlavezető bankjának informatikai

ľęndszeľe által;
6.3.49. az év végi leltłĺľozásban való részvéte| a k<jvetelések egyeztetéséľe vonatkozó-

an a P énnjgyi Ügyo szt á||y aI;
6.3.50. a kcivetelések minősítése, az éľtékvesztés elszĺímolásara vonatkozó javaslat el-

készítése. Vitatott k<ĺvetelések esetén az igyosztáIyvezető tź$ékoztatja a jegy-
zot atovábbi intézkedések megtételére. A behajthatatlannak minősített k<jvete-

lések bizonylatokkal való dokumentáiása. A minősítés a nyilvántaľtásban való
rogzítése;

6.3.51. Építményadó és telekadórólkivetési összesítő készítése, MÁK felé való meg-
ktildése;

6.3.52. Építményadó fizetési kĺĺtelezettség alóligényelt adófelftiggesztésről összesítő
készítése, ľ,ĺÁr felé való megküldése;

6.3 .53 Y ezetói irźnyítási, koordinációs felađatok;
6.3.54. A beszedett és bevallott idegenfoľgalmi adó ađatairól ĺisszesítő készítése,

Ir,ĺÁr felé való megküldése;
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6.3.55. Gépjáľmű adóról kivetési tjsszesítő készítése, lr,ĺÁr felé való megküldése;
6.3.56. Kommunális adóról kivetési összesítő készítése' MÁK felé való megkii|dése.

Controllĺng ľefeľens
6.4.|. azuta|vźnyozással, ktitelezettségvállalással ĺisszefüggő kontrolling feladatok

ellátása
6.4.2. a Polgánrresteľi Ilivata|, az orrkorrrrlírryzat és a Jőzsęfvźĺosi rrerrrzetiségi cin-

kormányzatok belső kontľollľendszerének mfüddtetésével kapcsolatos felada-
tok kooľdinálása és ľészfeladatok ellátásában közremtĺkcidés

6.4.3. a kiilső és belső ellenőrzéssel kapcsolatos egyedi jegyzói utasítások elkészíté-
sének és végrehajtásanak koordinálása

6.4.4. ellenőrzési nyomvonalak elkészítésének, aktllalizá|ásanak koordinálása
6.4.5, a Polgĺĺrmesteľi Hivatal, az onkormányzat és a nemzetiségi önkoľmányzatok

kockazatke ze|ési rendszeľének az irźnyítása és működtetése
6.4.6. a banki utalás folyamatábanazlta|ás összegszeríĺségének, a hatályos utasítás

szeľint kijelöltek általi a|áírásĺĺnak, a terhelendő bankszám|aszámnak, a jogo-
sult banksztrrlaszźtmźnak, esetlegesen a pźiyźaatl ztrađékolás meglétének el-
lenőrzése

6.4.7. a gazdasági vezetőfeladatköréhez kapcsolódó szabályzatok előlreszítése, aktua-
lizálásą

6.4.8. a gazdasági szervezet feladatkörét érintő ellenőrzésekkel kapcsolatos intézke-
dési terv, intézkedések e|őkészítésében, végľehajtásában való közreműködés

6.4.9. az intézkedési terv végrehajtásról szóló jelentés elkészítése a jegyző és az elle-
nőtzést v égző szerv felé

6.4.|0. a gazdasági szeľvezetet énntőjogszabályváltozások figyelemmelkísérése
6.4.| 1. belső kontrollrendszer mfütidéséről beszámoló készítése

7. HATosÁcl ÜcyoSZTÁLY
Az igyosztáLy jegyzői hatósági _ kivételesen ĺinkoľmźnyzati hatósági - hatáskörben eljáľó
szervezeti egység. Feladatait háľom irodiĺľa tagoltan végzi
_ jegyzői keľeskedelmi hatósági, jegyzői környezetvédelmi, jegyzői állatvédelmi, jegyzoi
birtokvéđelmi, a fakivágási ügyekben cinkormány zati hatősági jogkĺirben
- jegyziłi hagyatéki hatáskĺiľben, illetve anyak<inywezetői feladatokat |át e|,
- jegyzői építésügyi hatósági feladatokat |át eI.

7.1. Epítésüryi lľoda
Első fokú építésügyi hatósági jogktĺrcik gYakorlása, illęték megá||apítása. Első fokú általrínos
építésügyi hatóságként jár e|, döntéseit az ETDR utjźnhozzameg:
7.l.I. építésiengedélyezési
7.1.2. összevontengedélyezési
7.I.3. fennmaradási engedélyezési
7.|.4. haszná|atbavételi engedélyezési
7.1,.5. bontási engedélyezési
7 .1.6. engedély hatályáĺakmeghosszabbítása iľánti engedé|yezési
7.|.7. jogutódlás tudomásulvételi
7.I.8. hasznáLatbavételi tudomásulvételi
7.l.9. országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési
7.l.|0. ktltelezési
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7.1.|l. végrehajtási
7.l.l2. szakhatósági
7 .I .l3. veszélyhelyzet esetén szükségess é válő építési tevékenység tudomásulvételi

eljarásokban
7.I.|4. jogszabá|yokban meghatźrozott esetben és módon építésügyi hatósági szolgáltatást

nyujt
7.I.I5. kérelemre, vagy az ingatlan-nyilvantaľtást vezetó első fokú ingatlanügyi hatóság hi-

vatalból folytatott eljaľás esetén az oÉxy-ből megismeľhető adat, tény, źĺI|apot,
vagy helyszíni szemle a|apjźn a telken meglévő építmény vagy <!nálló rendeltetési
egységjogszenĺségére vonatkoző adat,tény igazo|ása céljábó| azEtv.3a. $ (5) be-
kezdése elepjan hatósági bizonýtvanyt á|Iít

7.l.16. 456|20|5.(XII.29.) Korm. rendelet,, a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről
és egyes építésügyi targyu kormányrendeletek módosítasáró|', alapjźn tájékoztatást
ad az építtetőnek, tulajdonosnak és az építésfeliigyeleti hatóságnak.

Első fokú építésügyi hatóságként _ az engedé|yezésĺ eljarással cisszefüggésben - jogosult az
építési tevékenység jogszenĺségének ellenőrzésére.

7.I.|7. Engedélyezési ügyekkel összefüggő e||en&zési és kötelezési e|jźxások, az építési
munka végzésének helyszíni ellenőľzése, hatósági ellenőrzések folyatása.

7.1.18. Engedélýől eltérően épített építmény fennmaradásĺínak engedé|yezésekoľ építési
bírságot szab ki.

7.I.19. jogszabźůyban meghattrozott esetekben és módon elľendelheti a telek bekerítését, to-
vábbá az engeđé|y nélküli építményhasznáIat megsztintetését.

7.1.20. El kell rendelniejogszenĺtlen vagy szakszerut|en építési tevékenység esetében az
építésí tevékenység-végzésének megszüntetését, vagy a20I3. jarll:źr 1-je előtt indult'
folyamatban lévő eljarások esetén ajogerős és végľehajtható építési engedélynek és a
hozzátntoző, jővźhagyott engeđélyezési terveknek megfelelő állapot kialakítását.

7.|.2I. a20|3.januáľ l-je előtt indult, folyamatban Iévő e|jańsok esetén szabályossátételi
kötelezettség nem teljesítése esetén haladéktalanul intézkedik a bontásról.

7.I.22. A végrehajtható kötelezettséget - annak nem teljesítése miatt a kötelezett teľhéľe ha-
tósági úton, a felmerülő költségeket megelőlegezve - magavégeztetheti el, a költsé-
gek eľejéig, azok megtéľítéséig az éríntett ingatlanľa jelzálogjogot jegyeztethet be az
ingatlan-nyilvlíntartásba. A munkálatok ttĺľésére kötelezheti azt, a\<l akadźiyozza az
elľendelt munkálatok elvégzését.

7.I.23.Intézkedik a jogerős, és végrehajtható kötelezettségek teljesítés elmaradása esetén a
Ket, Étv szerinti végĺehajtásľa.

7.|.24. Megállapítás, illetve a jővźhagyás előtt véleményezi azil|etékességi teľĹiletén a helyi
építési szabáIyzatot és a településrendezési terveket.

7.l.25. A helyi rendelet, a képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések előkészítése.

Egyéb hatósági feladatok:

7.|.26.Yezeti a jogszabźiyban meghatározott építésügyi hatósági nyilvántartásokat (kivéve
a település rendezési nyilvĺĺntartást).

7.1.27. Epítésügyi szakhatóságként működik koztę más hatóságok engedélyezési ügyeiben.
7.I.28. A zenés táncos rendezvények műktjdésének biztonságosabbá tételéľől szóló koľ-

mányľendelet szerint általános építésiigyi szakhatósági elj áľást folýat.
7.I.29. Kĺilföldi állampolgárok ingatlan szerzésével kapcsolatos nyilatkozatok előkészitése.
7.I.30. A szewezeti egységet érintő kozbeszeruésben kĺizreműködik és adatot szo|gáitat.
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7 .1 .3 |. Szakhatós ágként jár telekalakítási engedély ezési e|jźrás esetén.
7 .I .32. Utcanéwáltozások' hánszálmrenďezés, címigazo|ás.

J e gy zó feladatkĺiréb e tartoző feladat :

7 .| .33 . kozűtkezelői döntések kiadása
7 .| .3 4. munkakezd ési hozzáĺjarulás kiadása
7.l.35. követelésállomány nyilvantaľtása,behajtásra tĺirténő intézkędések megtétele

7.2. Igazgatdsi lroda
7.2.|. kereskedelmi tevékenység végzéséhez működési engedély kiađása, bejelentések

nyilvántartásba vétele, nyilvántaľtások vezetése, hatósági ellenőrzések lefolytatása
7.2.2. az ipari, szolgáltató tevékenység végzéséhez, va|aInint a kornyezetre és egészségre

veszélyes anyagok és készítmények ra|<tározására haszná|t telepľe telepengedélyek
kiadása, bejelentések nyilvántaľtásba vétele, hatósági ellenőrzések lefolyatása

7.2.3, a nem uz|eti célú kĺizĺjsségi, szabadidős szálláshelyek nyilvántanásba vétele
7.2.4. uz|eti célú szálláshely bejelentések nyilvántartásba vétele, ellenőrzések lefolytatasa
7.2.5. közérdekiĺ kérelmekkel, panaszokkal, bejelentésekkel kapcsolatos eljaľás
7.2.6. piacok, vásárok és bevásiĺrlóktizpontok engedéIyezése, nyilvántaľtásba vétele, elle-

nőrzése, vásárcsarnokok hatósági nyilvantaľtásba vétele, ellenőľzése
7.2.7. állattaľtássaI, źi|atvédelemmel kapcsolatos jegyzői hatósági hatásktirtjk gyakorlása
7.2.8. Józsefuárosi Aľanykoszoru szakmai kittintetés odaítélésének előkészítő fe|adatai
7 .2.9. a szervezeti egységet éľintő kozbeszeruésben kĺĺzreműkĺidik és adatot szolgáltat
7.2.I0. önkoľmrĺnyzati tu|ajdonú közteľiileten jĺĺrda létesítésének, átépítésének engeđé|yezé-

se
7 .2.| | . tfu sashźzak nyilvántaľtása
7 .2.I2. zeĺés, tĺĺncos rendezvények engedélyezése, ellenőrzése
7 .2.I3. az iroda tevékenységét érintő ügykörben beadványok kivizsgálása, hatósági eljrĺľások

lefolytatása
7 .2.|4. binokvédelmi ügyek elbírálása
7 .2.I 5 . a ta|źůt do loggal kapcsolatos ügyintézés ellátása
7.2.t6. a helyi rendelet, a képviselő-testületi és a bizottsági előteľjesztések előkészítése
7 .2.|7 . jegyzo tátsashźnak töľvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátása

Első fokú környezefuédelmi (szak)hatóságként:

7.2.l8. közreműködik és eljaľ más hatóságok engeđé|yezési ügyeiben
7.2.|9. eljar zaj- és panasz ügyekben
7 .2.20. zaj hatźrértéket állapít meg, zaj-és rezgésbírságot szabhat ki
7.2.2I.hozzájaru|ást adhat akorlátozźts alá eső kivitelezési munka végzéséhez
7.2.22. szakhatóságként múködik közre más hatóságok engedé|yezési tigyeiben
7.2.23. aszervezeti egységet érintő közbeszerzésben közľeműködik és adatot szo|gáItat
7.2.24. e||átja a nem közteľiileti ingatlanon elhagyott hulladék e|szá||itźsával és ártalmat|aní-

tásával kapcsolato s j egyzői hatósági feladatokat
7.2.25. e|Látja afźtk, és flĺs száru növények védelmével kapcsolatos hatósági feladatokat
7 .2.26. ellátja a paľlagf,ĺ elleni kĺizérdekű védekezés j egyzoí hatósági feladatait
7 .2.27 . v ízgazđá|kodási feladatok ellátása.

7.3. Anyakönyvi lroda
7.3.1 A törvényben meghatározottak szerint adatokat rogzít az elektronikus anyakĺinyvi

nyilvántartásban, kiállítja azanyakonwi okiratot, teljesíti azadatszolgáltatásokat, ha-
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táridő nélkĹil órzi az illetékességi területén tortént anyakönyvi eseményeket tartalma-
ző papir aLapíl anyakönyveket és bettĺrendes névmutatókat. Közreműködik a házas-
ság megktitésében, valamint abejegyzett élettarsi kapcsolat létesítésében. Dönt a há-
zassági néwiselési foľma iránti kérelemĺől. Az ađatok bejegyzésre iľanyuló eljarás-
ban teljesítettbejegyzését ktivetően okiratot állít ki.

7.3.2 Hivatalból anyakönyvezti a Magyarorszźtgon toľtént sztiletést és halálesętet, ha beje-
lentésre kötelezett nincs, vagy akötelezett a bejelentést elmulasztotta.

7 .3 .3 Az e|őttę tett apai elismeľő nyi|atkozatot az apai elismerő nyi|atkozatok nyilvántaľtá-
sában rcgzíti, aza|áírtpé|đarryát megkĹildi a szĹiletést nyilvántaľtó anyakönyvvęzető-
nek, illetve ahazai anyakcinyvezéstvégzó hatóságnak. A megsziiletett gyermekre tett
apai elismerő nyilatkozat teljes hatźl|ya esetén a rögzítéssel egyidejtĺle g az adatokat
az elektronikus anyakĺinyvbe is bejegyzi.

7.3.4 Aházassźrykötési szandék bejelentéséről és abejegyzettélettaľsi kapcsolat létesítésé-
ről jegyzőkönyvet vesz fel. Aházasságkötés és abejegyzett élettársi kapcsolat létesĹ
tésének időpontját a hazasulókkal, illetve felekkel folýatott egyeztetést kĺivetően tűzi
ki.

7.3.5 A|źlírjaaházastársakkal, illetve felekkel, a tanúkkal, továbbá a tolmáccsal egyĹitt a
hazasságkötési, illefu e bejegyzett élettlĺrsi kapcsolat létesítéséľől szóló lapot.

7.3.6 Közremúkö'dikaházasságkotés, illetve bejegyzett élettáľsi kapcsolat hivatali helyi-
ségen kí\Ąili létesítésénél.

7.3.7 Hazasságkötésnél, bejegyzett élettĺáľsi kapcsolat létesítésénél töľténő kĺizremfütjdést
meglagaďja,haahĺĺzasságkĺitésnek, bejegyzett élettaľsi kapcsolat létesítésének aka-
dállyavan.

7.3.8 Születés anyakĺinyvezésekoľ a szülők sztiletési és hazassági anyakönyvi bejegyzésé-
nek az elektronikus anyakönyvbe tĺjľténő bejegyzése éľdekében megkeresi a születést
és hazasságkĺités nyilvántaÍtő anyakĺinywezetőt vagy ahazai arryakönyvezést végzo
hatóságot' 2010. évi I. tĺĺrvény 57lA. $ (1) bekezdése'

7.3.9 A házasságkötési szándék, illetve a bejegyzett élettarsi kapcsolat létesítése irĺĺnti
szándék bejelentésékor az érintett személyek születési anyakönyvi bejegyzésének az
elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzése éľdekében megkeresi a születést nyil-
vźntartő anyakcinywezetot vagy a hazai anyakonyvezést végző hatóságot.

7.3.I0 A halálesetbejegyzése esetén az e|ha|t születési anyakönyvi bejegyzésben szeľeplő
adatainak az elektronikus anyakönyvbe töľténő bejegyzése érdekében megkeľesi a
születést nyi|vźntartó anyaktinywezetot vagy ahazai arryakönyvezést végzo hatósá-
got.

7.3.lI Ha az elhaltnak halálakoľ házassága vagy bejegyzett é|ettźtrsi kapcsolata źilrt fenrl, az
elha|thtnassági vagy bejegyzett élettarsi anyak<inyvi bejegyzésben szereplő adataĹ

; näk az elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzése éľdekében megkeresi ahźaas-
ságot vagy abejegyzett élettarsi kapcsolatot nyilvántaľtó anyakĺinywezetotvagy a
hazai arry akcinyvezé st v é gző ható s ágot.

7.3.12 Az elha|thźnastźrsa vagy bejegyzett é|ettársa születési anyakönyvi bejegyzésében
szereplő adatainak az elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzése érdekében
megkeresi a szĹiletést nyilvántaľtó anyakönywezetőtvagy ahazai anyakönyvezést
végző hatóságot. 2010. évi I. törvény 58/A. $ (3) bekezdése.

7.3.l3 A törvényben meghatarozott kcitelező adattovábbítást végez, az aÍrajogosult részére
adatigénylés alapjan adattovábbitást végez, vagy az arryakonywezető az affajogo-
sult kére l m ére ható ság i bizony ítv źľlyt á||it ki.

7.3.I4 A statisztikélrő| sző|ő törvényben meghatározott adatgyujtéssel kapcsolatos feladatai
teljesítése céljából az anyakonyvi eljĺĺľás során kezelí a ĺépmozga|mi adatszolgálta-
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tás kcjrébe tartoző adatokat.
7.3.|5 Az elektronikus anyakĺĺnyvben kezelt adatok teljes kdrét ktizvetlen hozzáféréssel jo-

gosult átvenni, továbbá akizźrőIag apapíralapú anyakĺinyvben nyilvántaftott adatot,
valamint az arryakonyvi alapiratot jogosult megtekinteni.

7.3.16 Éĺtesíti a gyátlhatőságot, ha a gyermek születését az apa adatai nélkül anyakĺinyvez-
ték, az apa adatait adattovábbítás teljesítése után jegyzi be a születési anyak<lnyvbe'
ha a gyeľmeket ismeretlen szülőktől szźrmaző talá|t gyermeknek kell tekinteni, vagy
kiskoru személy köt hĺízasságot.

7.3.|7 Más anyakĺinywezető, idegenľendészeti hatóság' kiilképviselet, és a KEKKH éľtesĹ
tése a törvényben megllatétrozott esetekben.

7.3.|8 Az aĺyakonyvből akizárő|ag papír alapú anyakönyvben nyilvántaľtott adat, valamint
az a|apfuat tekintetében az arra jogosult tekintetében engedélyezi abetekintést, részé-
re adatigénylés alapjan adattovábbitást végez, kéľelemľe hatósági bizonyítvźný źilít
kí, az éľintetett az információs ĺĺnĺendelkezési jogľól és az infoľmźrcíőszabadságľól
szóló törvény szerint tájékoztatja személyes adatainak kezeléséľől.

7.3.t9 Az e|ha|t magyar állampolgár szemé|yazonosság tgazo|ástlra alkalmas hatósági iga-
zo|vźnyát és személyi azonosítót és lakcímetigazoló hatósági igazolvtnyát érvényte-
leníti, majd a személyazonosításra alkalmas okmanyokkal együtt továbbítja ahaláI-
eset helye szerint illetékes megyei (fővarosi) kormanyhivatal jarási hivatalának.

7.3.20 AzeLha\túti okmanyában lévő érvényes magyaľ vizumra, illetve atartőzkodási jogo-
sultságra vonatkozó bejegyzést kövętően az anyakonyvi folyószám felttintetésével

,,élvénýelen,, bejegyzést tesz, és a ktilÍiildi hatóságok által kiállított okmányokat a
bej elentőnek visszaadj a.

7.3.f| Az újszültitt szemé|yazonosító igazolvźnyanak kiadása éľdekében az újszĹilott arc-
képét a szemé|yazonosító igazo|vźný kiállító hatóság részére, a tĺirvényes képvise-
lők nevét a személyi azonosítót kiállító hatóság tészére megkiildi.

7 .3 .22 Az l 980. december 3|-ig vezetett anyakönyvben találhatő bejegyzés lezźrźsźrő| a
bejegyzés folyószámanak és az anyakönyv azonosító adatainak továbbításával azi|-
letéke s Lev é|tźr at éľte síti.

7.3.23 A magyar állampolgrírság megállapítása céljából megkeľesi az áI|ampolgársági
ügyekben eljáró szervet.

7.3,24 A magyaľ állampolgaľság megszerzésével kapcsolatos adatszolgźitatást az á||ampol-
gársági eskü vagy fogadalom letételéről más anyakönywezetőnek, a polgáľok sze-
mélyi adatait és lakcímét nyilvantaltó hatóságnak, az idegenľendészeti, a menekült-
ügyi hatóságnak, valamint a Központi Statisztikai Hivatalnak.

7.3.25. A kiadmányozás, a kiadmányozás és az a|átírás ľendjéről szőlő l0l2013. (l0.2l.) sz.
jegyzői utasítás II. rész C.) pontja szeľint, az anyakonyvi eljárással cĺsszefiiggő jegy-
zői dĺjntéseket, intézkedéseket kiadmanyozás keretében a hatósági ügyekéľt felelős
a|jegyző gyakorolja.

7 ,3.26. a helyi rendelet, képviselő-testijleti és a bizottsági előterjesztések előkészítése,

7,3.27. szakmai tájékoztatők készítése' kapcsolattartás,kőrhźzakkal, klinikakkal

7.3.28. Az elektronikus anyakönyvi rendszeren keresztiil igényelhető, kcizpontilag előállított
anyakĺinyvi nyomtatványok, valamint a biztonsági tintával töltött irőeszkoz igénylése
és kezelése, továbbá az elektronikus anyakönyvi rendszer hasznźůatźlhoz szükséges
hozzáťér ési j o go sultságok és a fe|hasznźt|ői kárty ák i gényl é s e é s kezelé s e

7.3.29.a selejtezhető okmanyok (hibás adatta| kitöltött' továbbá a megszemélyesítés soľán
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megsérĹilt anyakönyvi kivonatok) selejtezése, a selejtezés végrehajtásához bizottság
felźú|itź.sa, a megsemmisítésről j egyzőkönyv készítése.

7.3.30. a keľĹilet címnyilvantartásával kapcsolatos feladatok eLlźttása, a 14 éven aluli érintett és

az egészségügyi okból ttirténő akadáIyoztatása esetén a polgaľ szemé|yazonosító iga-
zolvźny iránti kérelmének átvétele, akére|mező jogosultságźnak és személyazonossá-
g{ĺnak ellenőrzése, a kérelem továbbításával kapcsolatos hatósági feladatok ellátlása,

adatok szo|gá|tatźtsa meghatĺĺľozott szerveknek és személyeknek, (a polgĺĺĺok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántaľtásaról szőIő 1992. évi LXVI. törvény és a végľe-
hajtásźtr a ki adott 1 4 6 l | 9 9 3 . (X.26 .) Koľmányrendelet)

7.3.3I.a kerületi lakosok hagyatéki ügyeinek teljes könĺ intézése, a temetést tntéző személy
felhívása nyi|atkozattételľe, hagyatéki leltlírfelvétele, ha az ĺ!ľökhagyó kizaĺólag kül-
ftĺldi állampolgĺíľ volt, ahagyaték'ĺ eljĺĺrás lefolýatásanak tényérő| az á||aalpolgaľság
szeľinti állam külképviseletének értesítése, helyszíni és safe leltlĺrak felvétele, gyámi
vagy gondnoksági leltánal kapcsolatos feladatok, ingóságok éľtékelése, biztosítási in-
tézkeđések megtétele, éľtékek bíľói letétbe helyezése, adó-értékbizonyítványok meg-
kérése, megiiresedett, hagyatékkal terhelt ĺlnkoľmányzati bér|akélsok és ĺiröklakások
kulcs nyilvĺĺntaľtásanak vezetése, a megiiresedett bérlakásokľól az cjnkoľmźnyzati va-
gyonkezelő éľtesítése, hagyatéki letar és mellékletei, valamint ahitellezói igények ktiz-
jegyző felé való továbbítása.

7.3.32. a címnyilvántartás vezetése érdekében ellátja a címképzési és címkezelési fe-ladatokat.
A nyilvántartás folyamatos és naprakész vezetése érdekében gondoskodik az illetékps-
ségi területén belôvetkezett adatvóltozások, valamint az illetékességi tertiletén ląk-
címmel rendelkező polgór adatváltozásának és adatjavításának nyilvántartáson törté-
nő ótvezetésről. A hatósági nyilvóntartásból adatolrot szolgáltat a meghatórozott szer-
v elcrlek é s s ze mély e kne k.

7,3.33. ha nincs, vag/ nem lelhető fel az elhunyt eltemettetésére ktjteles személy, vag,l az elte-
mettetłźsre lcÖteles személy az elhunyt eltemettetéséről nem gondoskodik, a halálesetről
tÖrténő tudomásszerzést követő 2l napon belül kérelemre, vag/ hivatalból gondosko-
dik az elhunyt személy kazla;kségen torténő eltemettetéséről' A kôztemetés költségeit
hagatéki teherként a területileg illetékes kazjegłzőnél bejelenti, łta van eltemettetésre
kateles személy, aklcor azt a koztemetés kżltségeinek megtérítésére kÓtelezi, Mós tele-
pül é s ált al v é gr e haj t ot t lĺo zt e me t é s ka l t s é ge ine k me gt é r í t é s e, anna k el l enőr z é s e.

8. HUMÁNsZoLGÁLTATÁsI ÜcyoszľÁĺ,y
Az adotĺszakágazathoztartoző több irođát <isszefogó szervezeti egység, melynek inĺnyítója és

vezetője az ugyosztźiyvezető. A Családtĺímogatási Iľoda ellátja a telepiilési tĺámogatokkal
kapcsolatos feladatokat, a Humánkapcsolati lroda ellátja a taniigy-igazgattsl intézményfelĺi-
gyeleti, egészségügyi, kultuľális feladatokat. Az tigyosztály előkészíti a szakterületéhezkap-
csolódó képviselő-testületi, bizottsági előteľjesztéseket és végrehajtja a szakteľÍiletét éľintő
képviselő-testtileti, bizottsági döntéseket.

8. 1. Csalődtdmogatúsi Iľo da
Altalános feladatok,.

8.1.1. Általános lakossági információnyújtás szőban,írásban (papír, elektronikus).
8.|.2. Ktilcln jogszabá|yok alapjan meghatźttozott kötelező jellegíĺ települési önkoľ-

mtnyzatif e|ađate||átásravonatkozőanszeľzódésekmegk<itésére javaslattéte|,az
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ezekre Vonatkozó előterjesztések tisszeállítása a képviselő-testiilet állandó bi-
zoÍtságai elé javaslattétel, valamint a képviselő-testiilet elé dĺintéshozatal céIjá-
ból, végrehajtás.

8.1.3. Kozuzemi szervekkel kapcsolattaľtás a po|gáľmesteri és a jegyző hatáskörben
megállapítotttőtmogatásokvégrehajtásaérdekében.

8.1.4. Határozatok, nyomtatványok karbarftartása, frissítése, nyomtatvanyok utánĺen-
delése.

8.1.5. Havi, negyedévi, felévi, évi statisztika elkészítése (pl: KSH)
8.1.6. Az önkormányzat által fenntaľtott vagy mfüödtetett intézményekkel, szeľveze-

tekkel kapcsolattartás, egytittműkĺjdés a szociálisan rászoruló lakosok Ĺigyeinek
intézésben.

8.I.7. AzIroda tevékenységét érintően a Józsefulárosi Honlap frissítésével kapcsolatos
feladatok ellátása.

8.1.8. PTR és WINSZOC adatbźnis és szakmai nyilvantartó program naprakész veze-
tése, a progÍam karbantaľtása.

8.1.9. Aszervezeti egység évenkénti bontásbanköteles nyilvántaľtaniaszervezetiegy-
ségźita|készítettvagy aszervezeti egység közremfütidésével készített képvise-
lő-testiileti, bizottsági előterjesĺéseket, az előterjesztésekľől szóló hatarozatokat
valamint a llej árt határi dej tĺ hatźr o zatohó l szól ó j elenté seket.

8.1.l0. Aszervezeti egységet éľintő kozbeszerzésekben közreműködik és adatot szolgál-
tat.

8.1.1 1. oEP jelentés készítése.

o nkormány z at i fe l adat o k :

8.| .l2. EU élelmis zersegé|y kooľdinációj a.

8.1.13. TelepĹilési támogatás. A települési tĺímogatással kapcsolatos összesítés, előkészĹ
tés utalásľa.

8.1.14.
8.1.1 5.
8' ]. 1 6. Szünidei głermekźtkeztetés.
8.1.17. A megalapozott önkormźnyzati döntések meghozatala éľdekében helyszíni

szemle tartása, kĺimyezettanulmány felvétele.
8'l.l8. Az önkormźnyzatí igazgatási feladatokkal kapcsolatos fellebbezések, mé|tá-

nyossági kéľelmek felterjesztése a II. fokú szerv felé javaslatta| e||źiva, a dĺinté-
sek végrehajtása.

o nkormányzat Hiv atal ának fel adat ai :

8.1.19. Kömyezettanulmány készítése a belső valamint más kiilső szervek, hatóságok
megkeľesése alapjan.

8.1.20.
8.I.2I. A rendszeľes gyeľmekvédelmi kedvezménnyel, és ahozzá kapcsolódó egyszeri

támo gatásokkal kap c sol ato s feladatok el|átása.
8.|.22. onkéntes szülői nyilatkozatok felvétele a hźtrźnyos helyzet és a halmozottan

hátľányos he|yzet megá||apitásához, felĺilvizsgálat, nyilatkozat továbbítása az i|-
letékes szerv felé.

8.1,.23. Az á||anigazgattsi igazgatési feladatokkal kapcsolatos fellebbezések felteľjesz-
tése a II. fokú szeľv feléjavaslattal ellátva, végrehajtása.

8 . l .24 . Méltanyo s sági kérelm ek v izs gá|ata, vé grehaj tása.
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8.1.25. Igazo|ás kiállítása szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyil-
vźntartésába tciľténő fęlvétel l nyi|vźffiartásába vétel meghosszabbításairánt.

8.l.26. A jegyzői hatásktiní tigyekben hozott dtintések meghozata|a érdekében helyszíni
szemle tartása, környezettanulmány felvétele.

8.l.27. Fenti tigytípusokban - mind az egyedi cinkormányzatihatósági iigyekben, mind
az egyedi á||amigaz,gatási hatósági iigyekben _ a szociális igazgatźĺsí eljarás le-
folýatása.

8.1.28. Szünidei głermekétkeztetéssel kapcsolatos jegłzői feladatok teljes kÓrű ellátása.

Agazati alapfeladatok ellátásával kapcsolatos szakmai feladatok:

8.1.43. az óvodakĺjteles gyermekek, valamint a hátrĺĺnyos helyzeĺĺ és a halmozottan
hátľĺnyos he|yzeĺi gyeľmekek, tanulók nyilvántaľtásą jogszabály szerinti adat-
szolgáltatás

8,I.44. a szociális ellátásokra való jogosultak és jogosultságok adatainak nyilvantaľtá-
sa, jogszabálybanmeghatározottakszerintadatszo|gźitatás

8.1.45. szociális támogatás ügyekben folyamatos adatszolgá|tatás a szociális tźlmogatá-
sok országos elektronikus ľendszerébe (PTR-rendszer)

Feladatait a szociális igazgatźsről és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a
gyermekek véđelméről és gyámügyi ígazgatásról szóló, 1997. évi )C(XI. törvény, va|arĺint az
ahhoz kapcsolódó ľendeletek, továbbá az egyes támogatásokat megállapító egyéb jogszabá|y-
ok alapjan látja el.

8. 2. H umdn kap cs o lati I roda

A Humánkapcsolati Iľoda által ellátott önkormanyzati, á|Lanigazgatási és intézményfelügye-
leti feladatok:

Átnlános feladatok:

8.2.l. óvodfü, szociális, gyeľmekjóléti, egészségügyi intézmények alapításával, átszer-
vezésével, gazdá|kodźlsi jogkörével, feladatának és tevékenységi kĺĺrének módo-
sításával, fenntaľtói jogának átadásźwa|, megszÍintetésével, névhasználatáva|
kapcsolatos fenntartói tevékenység,

8.2.2. az ovodźk, szociális, gyermekjóléti, egészségügyi intézmények alapító okiľatá-
val, pedagógiai' vagy szakmai progľamjával, szakmai dokumentumaiva|' szeľVe-
zeti és műkĺidési szabá|yzatáva|, házireĺdjével' továbbképzési programjával, ér-
tékelé sével kap c solato s ĺlnkoľmán y zati, hiv atal i fe ladatok,

8.2.3. óvodfü, szociális, gyeľmekjóléti, egészségugyi intézmények szakmai törvényes-
ségi felügyelete, vizsgá|atok végzése, ellenőľzéstikkel (szakmai, törvényességi,
hatósági) kapcsolatos fenntaľtói feladatok,

8.2.4. a szakterületet érintő statisztikfü, adatszo|gźtltatások, kimutatások ĺisszeállítása,
8.2.5. jogszabáIy és belső normák szerinti nyilvantaľtások vezetése,
8.2.6. résztvesz a kulturális tźrgyű helyi ĺinkormźnyzati rendeletek megvalósításźlban,

segíti a rendeletekből adódó feladatok előkészítés ét, végrehajtását;
8.2.7. közremfüödik a kulturális, közművelődési, sport, civil terveket, koncepciók ösz-

szeźi|ításában:
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8.2.8. Józsefuaľos honlapjának feliilvizsgáIatźlval kapcsolatos intézkedések az óvodák,
szo ciál i s, gyeľmekj ó l éti, e gé szs é gu gyi intézmény ek vonatkoz ásáb an,

8.2.9. lakossági bejelentések, jelzések, egyedi kérelmek megválaszolása, panaszok ki-
vizsgá|ása,

8.2.I0. kapcsolatottart a keľiileti kozművelődési intézményekkel, Helytĺĺĺténeti Tanács-
csal, a kultuľális civil szervezetekkel, alapíwanyokkal, kerületi idős klubokkal,
múvészeti csoportokkal, segíti azok bemutatkozźsát. A tźtjékoztatás és a rendęz-
vényeken való ľészvétel biztosítása éľdekében kapcsolatot taľt a kerületi k<izne-
velési intézményekkel; az országos és fováľosi ágazati intézményekkel, a keľĹile-
ti civil szervezetekkel, illetve társhatóságokkal,

8.2.|I. hirdetmények kifiiggesztéséve|, nyilvantartásáva| kapcsolatos feladatok
8.2.12. a szęrvezeti egységet éľintő kozbeszerzésben és versenyeztetési eljarásban kĺiz-

remfüödik és adatot szolgźitat,
8.2.13. nyilvánosságrahozatal,közzétételi feladatok az iroda által előkészített pá|yazati

és egyedi tĺĺmogatások vonatkozásában is'
8.2.|4. az źtgazatra vonatkozó pźiyźľ;ati kiírások figyelemmel kísérése, a lehetőségekľől

az &intettintézmények éľtesítése,pá|yźzati igényfü esetén abizottsági, illetve a
képviselő-testületi előterjesztés előkészítése, apá|yázatok szakmai végrehajtásá-
nak, valamint a pénzeszkozze| töľténő elszámolásĺĺnak nyomon ktivetése, a pá-
Iyźnatok fenntaľtási időszakában szakmai felügyelet biztosítása

8.2.15. az ágazatra vonatkozó jogszabályi előírások figyelemmel kísérése, valamint a
módosítások helyi szintű noľmákra va|ő źttvezetéséľe vonatkozó javaslat készité-
S9t

8.2.|6. gondoskodik az ágazat szakmai jogszabáIy szerinti programjainak, koncepciói-
nakkidolgozásźnől,aktua|izá|ásĺĺľólésvégrehajtásĺáľól

8.2.|7. jegyzői hatósági feladatok ellátása
8.2.18.köznevelési (iskola, pedagógiai szakszolgálat' pedagógiai szakmai szolgáltatás)

intézményvezetői megbízások jogszabály szeľinti véleményezésének előkészíté-
se

8.z.lg.civil szervezetek helyiségbérleti kérelmeinek esetén a JGK Zrt. megkeresése
a|apjźn az Emberi Eľő forľás B i zottság ül é s éľe előteľj eszt és ké szíté s e,

8.2.20.nemzetiségi ĺinkormányzat humźnszolgá|tatźlsi tárgyu egyetértési jogával kap-
csolatos hatáskör biztosítiísa'

8.2.2|. települési esélyegyenlőségi program elkészítése,feltilvizsgálata,
8.2.22. Közalkalmazotti Tanácsok váIasztása, múködéséhez kapcsolódó fenntartói fela-

datok,
8.2.23. ifiúsági Ĺigyekkel kapcsolatos hivatali teendők,
8.2.24. testvérviírosi kapcsolattartás kultuľális feladatainak ellátása
8.2.f5. e|Iátja a kulturális tárgý kéľelmekkel (pl. könyv megjelentetés) kapcsolatos fe-

ladatokat;
8.2.26. ellátja a sport, egłházi, nemzetiségi és civil pályázatokkal kapcsolatos feladato-

kat;
8.2.27. el|átja az iroda tevékenységéhez kapcsolódó pá|yázati és egyedi - kivétel nemze-

tiségi önkoľmlányzatok miiködési, valamint taľsashazak támogatása - támogatási
szerződések előkészítési feladatait,

8.2.28. ľészt vesz az iroda által előkészített támogatási szerzódések vonatkozásában a
támogatások analitikus nyilvántaľt ě.sźtban,

8.2.29. e|Iźltja az irodźůloz tartoző támogatási szerz(5désekben rögzített támogatások el-
számolásĺĺnak befogadását, éĺ1ékelését és jóvtůlagyásratöľténő előkészítését;

I
{/'/ ,/.ľ.

*\lv

AV-



8.2.30. az önkoľmányzati múvészeti tevékenységtámogatása k<jľében e||átja a múvésze-
ti tevékenységgel kapcsolatos véleményezési és szakmai feladatokat;

8.2.3I. e||átjaaJőzsefvtlros kártya rendszer műkĺjdtetésével kapcsolatos feladatokat.
8.2.32. ellátja aziđegenÍoľgalmi adó diffeľenciált kiegészítésének felhasznźÄásźxa|kap-

csolatos hivatali feladatokat;
8 .2.3 3 . e||átj a a címerh as zná|ati engedélyekke l kapc solato s teendőket,
8.f.34. e||źúja a kĺiznevelési, szociális és gyeľmekjóléti intézményvezetíĺi pá|yźzati fel-

hívások előkészítését.

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

önkoľmány zati fe|ađatok,
8.2.36. a magyar nyelvi előkészítés 

' 
a nemzetiség nyelvén folyó neveléssel és oktatással

kapcsolatos fenntaľtói feladatok
8.2.37. óvodai felvételi körzetek kialakításával, módosításával kapcsolatos fenntaľtói fe-

ladatok, iskolák felvételi k<irzetének jogszabá|y szerinti véleményezése
8.2. 3 8. óvodai felvétel fenntartói feladatai,
8.2.39. óvodai beiratkozással, jogviszonnyalkapcsolatos önkormányzati teendők,
8.2.40. az integrá|tan nevelhető sajátos nevelési igénytĺ gyeľmekek nevelésével kapcso-

lato s fenntartói intézkedések,
8.2.4t. óvodai csoportok kialakításahoz kapcsolódó fenntaľtói döntések előkészítése,
8.2.42. intézményi tanács, óvodaszékek működtetésének biztosítása,
8.2.43.az óvodai és az esélyegyenlőség megteremtésével összefüggő pá|yázatok be-

nyÚjtásáv aI, a p á|y źnatok el szĺímo lás ával, fenntartásával kap c solato s fe l adatok,
8.2.44. jogszabá|y szerinti rendkívüli szünet elrendelése,
8.2.45 . pedagógus továbbképzési progĺamok jóviĺhagyása,
8.2.46. iskolaérettségi vizsgálatok,
8.2.47. óvoda heti és éves nyitvatartási idejének önkoľmźtnyzati döntésľe előkészítése,
8.2.48.neve1ési-oktatási, szociális és gyermekjóIéti íntézmények kozétkeztetésével,

étkezési térítési díjak megállapításával, feltilvizsgźiatával kapcsolatos felada-
tok,

8.2.49.intézményi munkateľvheze|őzetęs vélemény intézményĺ munka értékelése,
8.2.50. óvodakban a gyermekbalesetek mege|őzése éľdekében tett intézkedések jogsza-

bály szerinti fenntaľtói ellenőrzése,
8.2.5|. az źryazati kitĹintetésekkel kapcsolatos előkészítő feladatok ellátása a ľendezvény

megszervezésének kivételével,
8 .2. 52. Bursa Hungarica pá|y ázatta| kapc so lato s fe ladatok,
8.2.53. keľületi önkoľmanyzati ővodźlk munkaerő-gazdá|kodási ľendszerének Kjt. sze-

rinti elektronikus adatnyilvánt artása a betöltetlen munkakörĺjkľől,
8.2.54. a Pedagógus Szolgálati Emlékéľemmel, a keľĹiletben é1ő nyugdíjas pedagógusok

részére a jubileumi oklevél igényléséve|, átadásával kapcsolatos feladatok,
8.2.55. az cinkormányzati, valamint civil szervezetek által fenntartott személyes gon-

doskodást nyujtó szociális, gyeľmekjóIéti intézményekkel kapcsolatos folyama-
tos koordináciő, szak'rnai felügyelet a jogszabályok és az irányitőlfenntartő á|ta|
me ghatźlr ozott keretek kij, zott,

8.2.56. az ĺinkoľmányzati fenntartásri személyes gondoskodást nyujtó szociális feladato-
kat e||źúő intézmények által nffitott szolgá|tatźlsokľól negyedéves, illetve féléves
j elentés az országos nyilvántaľtási rendszerbe,
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8.2.57. aZ önkormźnyzati fenntaľtású személyes gondoskodást nffitó szociális, gyer-
mekjóléti feladatokat ellátó intézmények térítési díjának felĹilvizsgálata,

8.2.58. az ĺinkormźnyzat egészségiigyi alapellátása kcjrében közreműködik a keľületi la-
kosság haziorvosi ellátásának megszervezésében,

8.2.59. az önkormźtnyzat egészségügyi alapellátása körében kozremfüödik ahźzi gyer.
mekorvosi ellátásanak megszervezésében'

8.2.60. az önkormźnyzat egészségĹigyi aLapellétása k<jrében közremiikĺjdik a felnőtt és
gyermek fogorvosi ellátas kialakításában,

8.2.6|. az cinkormźnyzat egészségĹigyi alapellátása köľében közľemfüödik a felnőtt és
gyermek ügyeleti ellátásról megszer\łezésében,

8.2.62. nyilvantaľtja, e||enórzi és egyeztęti ahéz;iorvosi és hźai gyermekorvosi szolgál-
tatók teľĺileti ellátási kĺltelezettségét,

8.2.63. előkészíti, nyilvántaľtja ahźz;iowosi és héni gyermekorvosi szerzodéseket és ja-
vaslatot tesz azok módosításara,

8.2.64. nyilvantartj a az egészségiigyi telephelyeket és ľendelési időket'
8.2.65. segíti a Polgĺĺrmesteri Hivatal'kozisnviselőinek foglalkozás-egészségügyi ellá-

tását,
8.f.66. az ö'nkormźnyzat fenntaľtásában műkĺidő járóbeteg szakellátással és gondozó in-

tézeti ellátással kapcsolatos fenntaľtói feladatok ellátása érdekében bizottsági, il-
letve testĺ.ileti előterjesztéseket készít és gondoskodik a hatźrozatok végrehajtá-
saľól,

8.2.67. előkészíti az egészségügyi gépműszer minimumfeltételek fonásigényének bizto-
sítását és azok beszerzését,

8.2. 68. a lakossági bej elentéseket, panaszokat megvi zsgźůja,
8.2.69. megszeľvezi a Polgźlrmesteri Hivatalban képernyő előtt dolgozó munkataľsak

szűľővizsgá|atźt,
8.2,70. felvilágosító előadásokat és szíir(5vizsgźiatokat szervez a Polgármesteri Hivatal

köztisztvis e|oi számźlra a megbetegedések megelőzése érdekében,
8.2.7|. e|Iźtjaa ľłľĺpoNT Információs Szolgálat keretében a Hivatal általános ügyfél-

szolgá|ati feladatait, ennek soľán átveszi az igyfélkérelmeket, tájékoztatja az
ügyfeleket a Hivatal által ellátott feladatokĺól, a Hivatal műkĺidéséről, a hivatali
ügytípusokĺ őI, szewezeti egységek elhelyezkedéséľől, nyomtatványokról,

8,2.72. ellátja a kerületi kábítószer-ellenes programolcnak az Ónkormányzat kakségve-
tésében biztosított előirányzatának felhasználásával lrnpcsolatos feladatokat
(pl.: előterjesztés készítése és végrehajtása, beszerzési eljárás lefolytatása, szer-
ződé skötés, megr endelés).

9. KDZTERÜLET.FELÜGYELETI ÜGYo szit 
^LYEllátja a Magyaľoľszág helyi ĺlnkoľmanyzatairő| szőIő 20| 1. évi CLXXXX. t<irvény 23. $.

(5) bekezdés 4. pontjában meghatarozott, és a23. $. (7)bekezdése alapjan a Fővárosi onkor-
mányzat á|ta| źĺtadott' valamint a lőzsefvárosi onkormányzat és a Főviírosi Rendészetilgaz-
gatóság között létrejött megállapodásban szereplő feladatokat. Különĺjsen ideéľtve a kĺizteľĹi-
let-felügyeletről szóló 1999. évi LXil. tĺirvény 1. $. (4) bekezdésébe, valamint a Budapest
Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuáľosi Önkoľmányzat Képviselő-testiiletének a Józsefvźrosi Kciz-
terület-felügyeletľől sző|ő 46/20I 3. (il.O ].) önkormányzati rendę|etébe foglalt feladatokat.
Az üglosztóly adott szakágazathoz tartozó tobb irodót Ósszefogó szervezeti egłség, melynek
irányítója és vezetője az'ügłosztályvezető. Az ügłosztályvezető szervezi és ellenőľzi az ügłosz-
tóly munkajáL az üglosztályvezetőnek koordinációs tevékenysége és felĺig,,eleti jogköre van a
Rendészeti Iroda és a Közigazgatĺźsi lroda tekintetében'
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9.]. Rendészeti Iroda

9.I.]. a kôzterületekjogszerű használatónah a lrĺizterületenfolytatott engedélyhez, il-
letve útkBzelői hozzájárulóshoz k0t0u tevékenység szabáIyszerűségének elle-
nőrzése;

9.I.2. a közteriilet rendjére és tisztaságára vonatlrozó jogszabály által tiltou tevékeny
ség megelőzése, megakndĺźlyozása, megszakítósa, megszüntetłźse, illene szank-
cionálása;

9.].3. kĺjzreműködés a ktjzterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
9.].4. kózreműkodés a társadalmi bűnmegelőzésifeladatok megvalósításában, a köz

biztonság és ą kjzrend védelmében;
9.I.5. kĺizreműködés az Ónkarmányzati vaglonvédelmében;
9. ].6' kc;zreműkt;dés a köztisztaságra vonatkozó jogszabólyok végrehajtásának

ellenőrzésében;
9.I.7. kozreműkÓdés állategészségtigli és ebrendészetifeladatok ellátásában;
9.].8. a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszeríł haszndlató

nak és birtoklósának az ellenőrzése.
9.].9. az elindulást gátló eszkozfel- és leszerelésével kapcsolatosfeladatok ellátása..
9.1. I0. napi szolgźlatszervezési és szolgálatirányítási feladatok ellátósa
9' I. ] ]. gépjárművek és míiszaki technilrai eszkazak üzemkész állapotánakfelĺigłelete.
9.].]2. lĺÓzterület-felugelők által kźszített írásos dokumentumokfeliilvizsgálata
9.]']3. a közterület-felüglelői intézkedésekkel szembeni panaszokkol, a kényszerítő

eszköztjk használatóval, illetve a személyes szabadságot korlátozó intézlredé-
s e kkel knpc s olato s fe l adatok ellát ás a

9.2. Kazigazgatósi lroda

9.2. ]. ellátja a közter.ületi térfigelő rendszer üzemeltetésével és míÍlĺôdésével lĺap-
csolatos feladatoknt;

9.2.2. IctjzreműkÓdik az ügyosztály tevékenységét érintő szerződések, egłüttmíÍkôdé-
s i me gáll apo dás o k e l ő ké s zíté s é b en ;

9.2.3. kiszabott bírságoklral lrnpcsolatos adminisztrációs, nyilvántartási, statisztikai
feladatokat ellátja;

9.2.4. a kiszabott bírságok meg nemfizetése eseténfeljelentési és behajtóssal lrnpcso
l ato s fe l adatok ellátj a ;

9.2.5. knpcsolattartds afeladatellátáshoz kapcsolódó szervekkel (rendőrkapitányság,
l<n r mány hiv at al o k) é s s z er z ő dő p ar tne r e kke l ;

9.2.6. ellátja afeladatellátósával lrnpcsolatos kovetelésekkezelésifeladatokat;
9.2.7' ellátja a gépjármű elszállítással, értékesítéssel kapcsolatos feladatoknt;
9.2.8. ellótja az ügfélszolgźlati (diszpécseri) feladatokat.

10. ondlhí szflkmaí munkakijriik

10.I. Gazdasúgi vezető

Irányítja a Polgármesteri Hivatal gazdasógi szervezetének feladatait ellátó szervezeti egłsé-
gek vezetőit az államháztartósľól szóló tÓrvény végrehajtósáról szóló 368/20]1, (XII. 31.)
Korm. rendeletben (,í,, ) fogtalt feladatok ellátásában, valamint irányítja az onlrnrmányzat
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lcöltségvetési szerveit ą tervezéssel, a gazdállrndással, a finanszírozóssal, az ądatszolgáltatás-
sal és a beszámolással knpcsolatban'

Az Ávr. I 1. s. 0 bekezdése alapján a kaltségvetési szerv gazdasági vezetője

o vezeti és ellenőrzi a gazdasági szervezetet,

o felelős a jogszabályban számára meghatározottfeladatok ellátásáért, és

o a lrôltségvetési szerv más szervezeti egłségéhez beosztott, továbbá a kĺ;ltségvetési
szervhez rendelt más kłltségvetési szerv alknlmazásában óIló, a tervezéssel, gazdólla-
dással, finanszírozással, adatszolgóltatással és beszómolással kapcsolatos feladatok
ellátásáért felelős személynek iránymutatást ad,

o irónyítja a gazdasági szervezetfelądatai ellátó szervezeti eglségekvezetőit,

. a Polgá.rmestert Hivatal gazdasógi szervezete az ellátandó feladatok alapján a Pénz-
tigli Üg,,osztály, a Gazdálkadási Ügłosztály, vąlamint a Belső Ellátási lroda.

I0.2. Főépítész

AJiíépítészi tevékenységről szóló ]90/2009. (IX. I5.) Korm. rendelet alapján

C ellátją az onkormányzat teleptilésszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának el-
készítés ével, felalvizs gálatával ôs szeftggő feladatokat.

o részt vesz a telepiiléspolitikai, telepťilésfejlesztési, településüzemeltetési és az önkor-
mdnyzatok ingatlanvaglon-gazdálkodási programjának elkeszítésében és egłeztetésé-
ben, továbbá az ógazati koncepciók települést érintő részeinek összehangolásában és
véleményezésében.

. Szakľnai véleményével segíti az önkormányzatnak az előzőekkpl knpcsolatos döntései-
ne k e l ő ké s z í t é s é t, ál l ĺźsfo gl al á s ainak ki aI akí t á s át'

1 B Ügfélkapcso lati vezető

o Az információs ônrendelkezési jogról és az információszabadságról 201]. évi CXil.
torvény ]. sz, mellékletében nevesített üglfélkapcsolatifeladatok ellátása.

o Az üg,,félkapcsolati vezető üg,,felkapcsolati feladatai keretében stratégiát alakít ki,
v a gł kô zr e műkÓ di k ki al akít ĺź s ób an, ko mmuni ka c iój áb an.

o meghatározza az agłfélkapcsolati csatornók speciális igényeit, irónyítja aZ
ügłféIkommunilaciót.

o Támo gatj a a munlrat ár s ak ĺig,łfel or ientál t gondolko dás át, v i s e lke dé s é t.

o Adatokat gűjt, feldolgoz és felhasznál az elégedettség nÓvelésére.

o Az ügłfellrapcsolati vezető ügłJélmegtartásra ttrelrszik, az igényeket głűjti, elemzi, to-
vĺźbbítja.

o Az elégedettséget méri, ügłfelkapcsolatok megsziintetését felugleli.
o Projeh megkt;zelítéseket a glakorlatba ültet át, projekteket indít, és irányít.
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Afolyamatok,,kulcs teljesítmény mutatóit'' definiálja, a głakorlat soránfelhasználja.
A kulcsszereplőket irányítja, tipikus és speciális folyamatokat fekárja, tervezi és do-
kumentálja.

minőségirányítósi feladatokat végez. Minőségközpontú irányítósi mintát és alapelveket
alkalmaz a üglfeli kapcsolatokban. -- A kezelt ügłfélkapcsołati csatornákat vezeti,
tize me l t e t é s i t e e ndő ke t fo lyt at.

1 0. 4. Minős ég írdny ítds i vezető

Az MSZ EN ISo 900I:2009 szabvónybanfoglakak szerint ellátja a Minőségirányítási Rend-
szer műk)dtetésével lĺnpcsolatos feladatolrat. A minőségügli vezető kijelôlésnek az a célja,
hogł előmozdítsa a minőségirányítási rendszer eredményes és hatéknny műlrĺ)dését, valamint
fejlesztését.

Ellátja a Minőségirányítási Rendszer műkaúetésével kapcsolatos feladatokat. Ezen belul:

o gondoskodik a minőségirányítĺźsi rendszer számára szüIaéges folyamatok létrehozásá-
ról, bevezetéséről és fenntartásáról,

o beszámol a vezetőségnek a minőségirányítási rendszer műlrôdéséről és fejlesztési sziik-
ségletelcről, valamint gondoskodik a vevői kÓvetelményekkel kapcsolatos tudatosság
előmozdításáról az egész szervezetben.

. a kapcsolatot tart a ktilső felekkel a minőségirányítási rendszer iigłeiben

o lebonyolítja az auditokat

o lebonyolítja az elégedettségméréseket, és elkészíti a beszámolót

. elkészíti a minőségirányítási dokumentációkot.

I 0. 5 Kii zb izto ns úgí ľ efe ren s

KÓzreműködik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egles törvények módosításáról
szóló 20] I. évi CMVIII' tÔrvényben meghatározott, a polgármester lratasztrófák elleni véde-
kezésre való felkeszülési, a védekezési, a helyreóllítás szakľnai feladataiban, valamint a rend-
védelmi és honvédelmi feladatok végrehajtásában, Kapcsolatot tart a rendvédelmi szervekkel
é s e gllé b táľ s s zerv e klre l.

1 0.6. M unkavédelmi referens

A munknvédelemrőI szóló 1993' évi Xail. furvény eĐ/es rendellrezéseinek végrehajtásáról
szóló 5/1993, (ilI. 26,) MiiM rendelet 2. melléklete szerint a Polgármesteri Hivatal a III' ve-
szélyességi osztályba tartozik, létszáma alapján legalabb napi egl órában eg,, középfohź
munknvédelmi szakképesít.ćssel rendelkező személyt kt;teles foglalkoztatni, aki az egészséget
nem veszélyeztető és biztonságos munknvégzés munkáltatóifeladatainak teljesítése érdekźben,
ellátja a munkavédelemről szóló ]993. évi XCIII. tÓrvény alapján előírtfeladatokat.

o elvéTzi a munknvédelmi szempontú előzetes vizsgálatot [21. s (3) bekezdésl ;

o elvégzi az időszakos biztonságifelulvizsgálatot [23' $ (1) bekezdésJ;
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. kozrenzĺĺködik a munkahely, egłéni védőeszktjz, munkaeszköz, technológia soľon kívi,ili
ellenőrzésében [23. s Q) bekezdésJ;

. lrłjzreműködik a mentési terv készítésében [45. S (I) bekezdésl;

o kidolgozza a megelőzési stratégia munkgbiztonsági tartalmát [54. s (I) bekezdésének
g) pontjaJ;

o kozrem.űködik a kockázatértékBlés elvégzésében [54. $ (2) bekezdéý' a munknvédelmi
ohatásban (55. Đ;

. meghatározza az egłéni védőeszkaz juttatása belső rendjét (56. Đ;

. kivizsgálja a munkabalesetelret (6a. Đ;
o részt vesz a kĺ;lan jogszabályban munkabiztonsági szahevékenységnek minősített fela-

datok ellátásóban, továbbá szüI<ség szerinta munlraegészségügyi feladatok teljesítésé-
ben.

1 0. 7. Esélyeglenlős égi referens

Ellótja az esélyegłenlőségi terv elkészítésével kapcsolatos és az abban részére meghatározott

feladatolĺat, valamint az egłéb belső normákban ÍOglalt esélyeg,lenlőséggel és egyenlő bá-
násmóddal kapcsolatos munlraltatói feladatolrnt az egłenlő bánásmódról és az esélyeg,lenlő-
ség előmozdításáróI szóló 2003. évi CXXV. törvénybenfoglaltak alapján'

. Megyizsgálja az Esélyegłenlőségi terv teljesülését, amelyről beszámolót keszít

o Előkészíti a kĺvetkező időszalĺra vonatlrnzó Esélyeglenlőségt tervet, egłezteti a mun-
kál t at óv al é s a munlrav ál l ąl ó i ér de kkepv i s eI e t e klrB l

. Tájékoztatja a munlrntársakat a tervről, lrnpcsolódó ügłelcről

. A panaszÍelvételhez, tájékoztatáshozfeltiletet (pl. tig/felftgadáý biztosít/kezel

o Figłelemmel kíséri a kapcsolódó jogszabályoknt, jelzi a váItozásolrat a munkaltató felé
. Egytittműkndik az érdekképviselettel az esélyegłenlőség biztosításra

o Részt vesz a panaszkezelésben és egłéb, az esélyeglenlőséggel kapcsolatos alrciókban

o Javaslatot tesz az egłenlő bánásmód betartásą és az esélyeglenlőség elősegítése érde-
ké b en a munkaü gl i fo ly am at o k, a p ana s zt é t e l mó dj ának s z ab áIy o z ás ár a.

I 0. 8. BeIső adatvédelmi felelős
o Ellátja az információs onrendelkezési jogról és az információszabadságról szóIó 20] 1.

évi CXII. tÓrvényben előírt belső adanédelmi és adatbiztonságifeladatolĺnt.

. kÓzreműködik, illene segítséget nyújt az adatkezeléssel asszefi;ggő dantések meghoza-
talában, valamint az érintettek j ogainak biztosításóban;

o ellenőrzi e torvény és az adatkezelésre vonatkazó más jogszabályoh valamint a belső
adanédelmi és adatbiztonsógi szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsógi kr)-

v etelmény elcrle k a me gtartás át ;

. kivizs4álja a hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén
annak megszüntetésére híujafel az adatkezelőt vagł az adatfeldolgozót;

46'

/
c/ľĺ

t/ *3



. elkészíti a belső adanédelmi és adatbiztonsági szabályzatot;

o vezeti a belső adanédeĺmt nyilvántaľtóst;

o gondoslrodik ąz ądatvédelmi ismeretek ofuatásóróI.

I 0. 9. E le kt ro n i k us info r mdc ió s r e n ďs ze r b izto ns ág lźé rt fe l e lős

Ellátja az állami és önkarmányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóIó 20I3.
évi L. tôrvényben előrt, a szervezet elektronilcus információs rendszereinek biztonságával ösz-
s zeJüggő ĺeI adatolrat'

o gondoskodik a szervezet elektronikus informóciós rendszereinek biztonságával össze-

fusső tevékenységek jogszabályoklral való összhangjónak megteremtéséről és fenntar-
tĺźsáról, \

o elvéłzi vagł irányítja az információbiztonsággal kapcsolatos tevékenységek tervezé-
s ét, szervezé s,ét, koordinálás ót és ellenőrzés ét,

o előkészíti a szervezet elehronikus informóciós rendszereire vonatkozó informatikni
biztons ági szabólyzatot,

o előkészíti a szervezet elektronilcl,ls információs rendszereinek biztonsógi osztáIyba so-
rolásót és a szervezet biztonsági szintbe történő besorolását,

o véleményezi az elektronikus információs rendszerek biztonsága szempontjábóI a szer-
vezet e tárglkart érintő sząbályzatait és szerződéseit,

. laapcsolatot tart a hatósóggal és a kormányzati eseménylrezelő kozponttal.

1 0. 1 0. Ko c kdzatkeze lěs i fele Iős

Az áIlamháztąrtásról szóló 20]1. évi CXCV. rcrvényben foglaltak alapján a löltségvetési
szervek belső kontrollrendszert míiködtetnek az áIlamháztartásért felelős miniszter áItal kaz-
zétett módszertani útmutatók figłelembevételével.

o részt vesz a szervezet egészét ,źtÍosó kockńzatkezelési stratégia elkészítésében,

o részt ýesz a Koclrnzatkezelési Szabályzat elkészítésében,

o meqhatározza a lrnckńzattűrő kźpesség mértékeit,

o koordinálja a kockázatlrpzelési folyamatok előírósáL és betartásának megkövetelését,

o folyamato s an infor máci ót s zol gáltat a ko ckńz at o klrnl lrapcs olatb an,

o előkészíti a kockńzatolcra adott váIaszokknl asszefüggő döntést,

o részt vesz a koclrgzatolcra való tényleges reagálás megvalósításában,

C biztosítja a kockázatkezeléssel kapcsolatos elszámoltathatóságfeltételeit.

o műk)dteti a kockázatok nyilvántartósi és jelentési rendszer,ét.
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1 0. 1 L S zab dlytalans dg i fe le lős

Az államháztąrtásról szóló 201]. évi CXCV. nrvényben foglaltak aĺapján a kakségvetési
szervek belső lwntrollrendszert működtetnek az álląmháztartósért felelős miniszter által kaz-
zé te tt móds zer tani útmutatók fi g,lel e mb ev ételéve l'

o feltigłeli a Szabálytalanságkezelési szabólyzatban előírtak betartósót,

o elősegíti a szabálytalanságok megelőz,ését és kezelését,

. me4szervezi a szabálytalanságok megelőzését szolgáló képzéseket,

. nyilvántartja a Hivatal által megtartott, a szabálytalanságok megelőzését szolgáló
munkaértekezlete lcről, továbbképzé s elcről szóló felj eg,,zés elret,

o vezeti a szabálytalanságokkal kapcsolatos nyilvántartósolrat,

. teuesíti a szabályzatban előírt, a vezető ,ćs/vagł külső szervek részére tcjrténő adat-
szolgóltatást és idősząkos j elentéstételi kôtelezettségeket,

o a szabályzat évenfuźntifelülvizsgálata, javaslattétel a korszeríjsítésére.

o részt vesz a szabálytalanságok okainak kivizsgálósában,

o minősíti, rangsorolja, csoportosítja afeltárt szabálytalansógokat,

o felméri a várható követlrezményeket, hatósokat,

o figlelemmel kíséri az intézkedések glakorlati megvalósítását,

. nyomon követi monitorozza az elrendelt jogkÓvetkezmények végrehajtását,

. a szabálytalanságok ismétlődését megakaůźlyozó intézkpdések kidolgozásában való
résmétel.
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Polsdrmesteri Hivątal SZMSZ-ének 4. sz. mel léklete
|.,, |..ę,

ł.ll:' ...']
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Hivatalvezetők |ęEyzo I ) bek. a)-e); (2) bek.d) l évente

a|iesyző l) bek. a)-e): (2) bek.d) l éventę

Onkormánvzati főtanácsadók önkormánvzati fr tanácsadó I ) bek. b)-e) lévente

Jegyzői Kabinet kabinetvezető (l) bek. alc): (2) bek. d) l évente

referens. vezető ioetanácsos l) bek. b)-e) l évente

Jogi Iroda irodavęzetö l) bek. b)- e); (2) bek. d) l évente

iosi iiwintéző: iostanácsos I) bek. c)-e); 2 évente

Személyüeyi Iroda irodavezető l) bek. b)-c): (2) bek. d) l évęnte

Belstĺ Ellátási Iľoda irodavezető (l) bek. b)-c): í2) bek. d) l évente

Üevviteli Iroda irodavęzető l) bek. b)-c); (2) bek. d) l évente

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

Po|gármesteri Kabinet
kabinetvezętö, kabinetvęzetó-
helyettes (t) bek. b)-c); (2) bek. d) l évente

ná|v áz'ati referen s- ĺisvi ntéző l) bek. b)-c) l évente

Gazdá|kodási Ügyosztály
ügyosztályvezetĺĺ' ügyosztályve.
zető-helvetfes | ) bek.b)-c): í2) bek. d) l évente

ĺireyintéző I ) bek. a). c) 2 évente

Gazdasósi Vezető (l) bek Đ-e): (2) bek d) I évente

Pénziigyi Ügyosztáty üsvosztálwęzętő l) bek. b)-e); (2) bek. d) l évente

controllins iiwintéző l) bek. c): 2 évente

K<iltségvetési és Pénziigyi

Felügyeleti Iroda

irodavezető l) bek. c)-e); (2) bek. d) l évente

i rorĺavezető-h eIvettes l) bek. blc): f évente

ijeyintéző t) bek. c)-e) 2 évente

pénztiáľos t) bek. c) 2 évente

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

irodavezető-hęlvęttęs 1) bęk. b)-c): 2 évente

Adóügyi Iroda iľodavezet<i I ) bek. a); c); (2) bek. d) l évente

irodavezető-helvettes (l) bek.a). c) ? évente

üsvintéző (l) bek. a) 5 évente

Hatĺósáei Usyosztá|v ugyosztźL|węzętő l ) bek.a)-c); (2) bęk' d) l évente

tisyintéző l) bek. a) 5 évente

Epítésügyi lroda irodavezető (l) bek.a)-c): (2) bek. d) l évente

irodavęzető-helyettes l) bek.a)- c) 2 évęntę

ĺisyintéző l) bek. a) 5 évente
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Igazgatasi lroda iľodavezetó l) bek.alb): (2) bek. d l évente

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

üsvintéző I ) bek. a) 5 évente
Anyakönyvi lroda

iľodavezető í1) bek.a)-b): (2) bek' d) l évente

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

íig'lintéző l) bek. a) 5 évente

Hu mánszo|gá|tatási Ügyosz-
tá|v ügyosztálwezető (l) bek.a)-b); (2) bek. d) l évente

Családtámogatísi lroda irodavezető l) bek.b)-e): (2) bek. d) l éventę

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

ĺisvintéző (l) bek.d)-e): 2 évente

Humiĺĺlkapcsolati lroda irodavezető (t) bek.a)-e); (2) bek. d) l évente

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

üg:ĺintéző l) bek.a). d)-e); 2 évente

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

irodavezető-helvettes I ) bek. b)-e) l évente

belso elIenőľ l) bek.b)-e) l évente

Főépítész (l) bek U-d: O bek d) I évente

Vdrosěpítészeti Iroda irodavezető (l) bek b)-c); (2) bek d) I évente
Kiizterü |et-fe|ü gyeleti Ugyosz-
tálv ldgyosztźt|yvezrtő l) bek.b).c): í2) bek. d) l évente

KözipaaatdsÍ Iroda irodavezető (I) bek Đ-d; O bek d) I évente

referens (l) bek Đ-d: O) bek d) I évente

iipvintéző (l) beka), c): 2 évente

Rendészeti lroda irodavezeÍő (l) bek Đ-d: O bek d) l éyente

k ö zt e r ii I e l -Íe I ü gy e I ő (l) beka), c): 2 évente

szoIsdlat-irónvítli (l) beka), c); 2 évente

sesědfeItisveIő (1) bekd. d: 2 évente

Vagyonnyilatkozat-téte|Íe kötelezett továbbá a Vnýv. 3.$ (l) bekezdés c) pontja alapján, munkaktirének megnevezésétől
fiiggetlenül az a köúisztvisel<ĺ, aki a Budapest Józsefoĺĺrosi onkormanyzatnak' a Polgármesteľi Hivatalnak és a helyi
nemzetiségi cinkormányzatoknak a kötelezettségvállalassal, utalványozassal, ellenjegyzéssel, érvényesítéssel és teljesítés.
igazolĺĺssal kapcsolatos eljárrísi rendjérőI szó|ó |ĺ20|3. (I.l7.)számú polgármesteri-jegyzői egyúttes utasítiás szerint köte-
|ezettségvźi|a|rłsra és/vagy utalványozásra éslvagy érvényesítésre éslvagy ellenjegyzésre és/vagy teljesítésigazolĺĺsra
felhatalmazast kap.

* 2007' évi CLII. tv. egyes vagyonnyilatkozat-tétę|i kötelezettségekrő|
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