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Tisztelt Képviselő.testiilet !

I. Tényállás és a diintés taľta|mának ľészletes ĺsmeľtetése

Magyarország he|yi önkoľmĺányzatairő| szől'ő 20l1.évi CDooilX. törvény (továbbiakban
Mötv.) 81. $ (3) bekezdés f) pontja a|apjan a jegyzó évente beszĺímol a képviselő-testiiletnek a
hivatal tevékenységéről.

Az Mötv. szeńnti beszámolĺísi kötelezettséget az |. sz,ámű mellékletként csatolt beszámoló
tnta|mazzą mely átfogó képet nyújt a jelenlegi hivatali feladatellátasról. A beszrĺmoló
tarta|mazza a 2016. évben ellátott ftĺbb feladatokat, pľojekteket, a személyi jellegu dĺintésekről
sző|ő összefoglalót, tartalmazza továbbá a feladatvégzésre vonatkozó olyan fontosabb
mutatószámokat, mint az tigyiratforgalom, az eloteĄesztések és ülések szźltla, továbbá kitéľ a
minőséginínyítas miĺködtetésére, az ellenőrzések és kontrolling ľendszerére, végül a
megfogalmazott célolaa és a fejlesztésre vonatkozó javaslatokľa.

II.A beterjesztés indoka 
:

A Polgĺármesteľi Hivatal tevékenységéről szóló jegyzői beszĺĺmoló elfogadĺísa a Képviselő-
testĹilet hat.ásköľébetartozik. ÉRF{ffiätTT

iselő.testĺilete számár a

Előteľjesztő: Danada-Riman Edina jegyző

A képviselő-testtileti iilés időpontj a:201-7. március 9. ;.sz. napir€nd

Tárry: Beszámoló a Polgáľmesteri Hivatal2016. évĺ tevékenysĘéľől

A napirendet nyílt iilésen kell targyalni, a határozat elfogadrísához egyszeru szavazattöbbség
szĹikséges.
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VáľosgazdálkodásÍ és Pénzüryi Bizottság vé|eményezi X
Embeľĺ Erőfoľrás Bwottságvéleményezi X
Hatźtr ozati j av as|at a bizottsźĘ számáĺ a:

A Vĺĺrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsáý az Emberi Erőfonas Bizottság javasolja a
Képviselő-testĺiletnekazelőterjesztésmegfétrgyalását.
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ilL Döntés célja és pénzÍĺryi hatása
A jegyző az Möw. 8l. $ (3) bekezdés f) pontja alapján fennálló kötelezettségének tesz eleget. A
döntésnek önálló péĺlzugyi kihatása nincs.

Iv. Jogszabályi kiiľnyezet
A Képviselő-testiilet döntését az Motv. 81. $ (3) bekezdés f) pontja alapjan hozza meg, mely
szerint a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről'

Kéremaza|źhbihatźrozati javaslatelfogadasát.

Határozati javaslat

A Képviselő-testĹilet úgy dĺint, hogy elfogadja a jegyző beszámolóját a Polgáľmesteri Hivatal
20t 6. évi tevékenységéről.

Felelős: jegyzó
Hataľidő: 2017. március 09.

A dłintés végrehajtásátvégző szervezeti erység: Jegyzoi Kabinet

Budapest, f0I7. februźr 2f. ^\
Đa/..'-_-/

Danada-Rĺmán Edina
jegĺző

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából c\// tl t ---r \
,k . -/U,u"(-'z^27
"dr.Mésztr Eľika /

aljegyző
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Jegyzői beszámoló

a Józsefvárosi Polgármesteľi Hĺvatal

20!6. évi tevékenység éről
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Tĺsztelt Képvĺselő.testület!

L

Bevezető

Magyarorszźtg helyi önkoľmányzatairó| szÍiő 20|l' évi CLXXXD(. töľvény 81.$ (3) bekezdésének f)
pontja alapjan 2013. januĺír l-jétől a jegyzÍ5 évente köteles beszámolni a képviselő-testtileünek a hivatal
tevékenységéről.

A beszámoló első ĺészetarta|mazza,aHivatal á|tal20|6. évben ellátott fiíbb feladato|<at.Ezt követi a
hivatali szervezetvźútozísának ismertetése, |étszám adatokkal, iigyiratforgalmi adatok ismertetésével,
majd a Hivatal kontľollĺendszerének, minőségirányítási rendszerének mĺÍködtetésével kapcsolatos
események bemutaüĺsa, végiil a Hivatal miĺködésének értékelése mellett a Hivatal fejlesztésével kap-
csolatos jövőbeli elképzelések ismeľtetése.

II.

A Hivatal által2016. évben ellátott ielentősebb feladatok

1. Hatóságĺ feladatok

a) Anyakönyviigazgatńsz

A szervezpti erység elsőfokú anyakiinyvi igazgatźsi, jegyzői hatáskörben hagyatéki, címképzesi és
címkezelési, valamint 2016 júliusától önkormányzati hatósági jogkörben köztemetéssel kapcsolatos
feladatokat lát el.

Budapest Főváros VIII. keriiletének anyakönyvi hivata|a a kez.detektől Magyarország eryik legna-

ryobb anyakönyvi kerülete volt. A Józsefuĺárosban mindig több tucat egészségüryi intézľrény műkti-
dött, illewe ma is két sziilészet és több kórhź.ztalrźúhatő itt. Ebből adódóan keriiletiinkben a sziiletések
és halálesetek szłma mindig meghaladta az orszźtgos átt|agot. A Józsefuaľosban töľtént anyakönyvi
események szátma 20|5. évhez viszonyítva további növekedést mutat, a sziiletések szźtma 8,6%o-a|, a
hĺázasságkiitések sáma 20,5%o-a|, és sajnálatos módon a halálesetekszÁma is 5%-os emelkedést mutat.
Azorszźtgos adatok a|apjána demográfiai mutatók Józsefuaľosra vetítve atavalyiévhezképest kedve-
zően alakultak. Keriilettink lakosainak szźma folyamatosan emelkedik, jelenleg 69.707 . ffi rendelkezik
bejelentett lakóhelýel Józsefuárosban. A kerületi lakosokra vetített halálesetek szátmaés ezze| együtt a
hagyatéki iigyek szźtmais 6%o-a| csiikkent 2016. évben2.202 ťo Józsefuĺíľosi lakos huný el. A szüle-
tések kerületi lakosokra vetített szźtma évek óta konstans éľtéket mutat, több évre visszamenőleg or-
ságosan közel 600 Józsefuárosi lakóhellyel rendelkező gyeľmek sztiletik.

Az iroda |áttja el a hagyatéki eljárĺással kapcsolatos jegyzÍii feladatokat. A haryatéki ügyek srÁma
20|5. évhez viszonyítva 6%-ka| csökkent. 2016. évben 2202 iigyben intéz,kedtiink kertileti lakos halá-
lával bekiivetkez-ő hagyatékátszál.|,ás, örökösként éľdekelt személyeknek a hagyaték eryes varyontiír-
gyafuą varyoni részhźnyadáĺa való jogcímĺiknek megállapítźsátva|, továbbá helyszíni és szeflelüárak,
értékek bírói letétbe helyezése, valamint gyámi vagy gondnoksági leltráľ felvételével kapcsolatosan.

2016 júliusáúő| az lroda|źtja el a köztemetéssel kapcsolatos önkormányzati feladatokat. Mivel sok
esetben az elhuný hoz'zátxtozőjának felkutatĺása nem vezet eredményre, vdry éppen az eltemettetésre
köteles sz.emé|y, vagy hozzźúaĺtoző nem tudja vállalni a temetési költségeket a kiiztemetések száma
évről, évľe emelkedik. 2016' évben I22 fr kerületiinkben elhuný személy kiiztemetéséről intézkedett
áltr:vhźpott önkoľmiínyzati hatáskörben a polgáľmester és 175 esetben kérte a trársönkoľmrányzat aköz-
temetés költségeinek megfizetését.

Az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatlísokért fizptendő dĺiakból szfumazó
20|6. évibevételi e|őlrźnyzat 1.600.000,- Ft-tal szemben, a tényleges teljesítés2.524.125,- Ft volt.
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Józsefiĺáros Képviselő-testĺilete 2016 októberében döntött arľól, hogy a házasságkötés előtt álló, kerü-
leti lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező azsn pźroka| akik Józsefuárosban jelentik be
házasságkötési szándékukat, ajándékcsomaggal ajándékozza meg, ezzel is elismerve, támogatva a
házassíg intézményét. Az önkormźnyzati rendelet hatźůyba lépését követően, a hĺázasságkötést meg-
e|őző e|jźrás során az év végéignyolc ajĺándékcsomagot adtunk át a jegyespiárok részére. Az egyhangtl
pozitiv visszajelezések alapján elmondható, hogy a kezdeményezés nagy elégedettséget és örömet
váltott ki a házasulandók részéről. Tekintettel az év végére' illetve aľrą hory ahźuassági szezon a
későbbiekben esedékes , ez a szźtm vaľhatóan a tö'bbszörösére fog emelkedni.

Az elektronikus anyakiinyv 2014. július 1. napján történt bevezetése őta egyszeríibbé vált az anya-
ktlnyvi ügyintézes, ugyanis az anyakiinyvi esemény helyétől függetlenül, az orszźlg bármely anya-
könywezetojénél - kiilképviseleteken is - ki lehet źL||itani az anyakönyvi kivonatokat illetve hĺízassági
néwiselés módosítlásĺárą néwáůtoz1atźlsra" névkorrekcióra iľányuló kéľelmeket is báľmely anyaköny-
vezetílné| benýjthatjĺák az ügyfelek. Az egyes anyaktinyvi igazgatási feladatok tekintetében bevezetetĺ
orszígos illetékesség hatásána kimutathatóan megnövekedett az iroda iigyfélforgalma. ugyfelfogadási
napokon átlagosan 60-80 fő ügyfél fordul megaz irodán.2016. évben közel40.000 anyaktinyvi kivo-
nat, hatóságibizonyitvány és adatszolgáltatĺási lap keriilt összességében kiállítĺásra.

Az a|ap anyakönyvi események (sziiletés, hĺázasságkötés, elhaláloás) anyakönyvezése tekintetében
nem változott az illetékesség. A keriiletben történt anyakönyvi események kimagasló szÁmára tekintet-
tel a vaľakozÄsi idó csölĺÍ<entése és az ügyfelek kényelme érdekében, egészségügyi intéanényen kívul
szĺiletett újsziiliitt és haláleset bejelentése ügyében munkaidőben, a Hivatal általĺános tigrfélfogadási
rendjétől eltérően, soron kíviil is fogad aziroda ügyfeleket. Az újszülött anyakönyvezése esetén a szü-
lőknek ügyintézés céljából nem kell sziikségképpen befáradniuk a Hivatalba - amennyiben azt igénylik

- a gyermekiik sziiletési anyakönyvi kivonatĺĺt és lakcímkártyájźúazegészségugyi intéznényben vehe-
tik át, ez'ze|is egyszeriĺsítve és meggyorsítva sámukľa azí:gyntézés menetét. Az anyakönyvi okirat-
ta| igazo|ni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzitését, az anyakönyvi esemény és a
kérelmező azonosíüásiához sziikséges adatok szervezeti egység e-mail címére töľténő megkiildésével is
kérelmezlretik az iigyfelek annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó,
vagy tartőzkodási helye szerint legközelebb eső telepiilés képviselő-testiilet hivatalĺínak anyakönywe-
zetőjéĺé| történhes sen meg.

A2016 decemberében módosult önkormĺányzati rendeletiink értelmében születés tátmogatása címén az
onkormĺányzat a család jövedelmi viszonyaitól fiiggetleniil, a gyeľmek szi.iletéséľe tekintettel hivatal-
ból egyszeri születési tĺámogatást nyujt a VIII. keriiletben éľvényes lakóhellyel rendelkező, azűjszíi|ött
gyeľmeket \Ątr. keriiletben saját háúartźsálban nevelő törvényes képviselő tészére. A természetbeni
tĺímogaüás méľtéke gyermekenként egy l0.000 Ft értékiĺ rijszültitt ajándékcsomag(M rijszülött gondo-
zásáůlozkapcsolódó teľmékek) és ery db 5.000 Ft éľtékĺĺ vásárlási uta|vány.

Az lroda feladat hatlásköľben |átja e| a kiizponti címregiszterről és címkezelésről szóló 345/20|4, (XIJ,
23.) Korm. renđeletben meghatározott jegzői feladatokat is. Az egységes és te[ies cimregiszter, a
köżliteles adatbázis cé|ja amagyaĺorszÁgi címkezelés erységes jogszabályi környezetének és igazga-
tĺĺsi folyamatainak kialakíüása. A Maryarország területén található ingatlanoknak a rendeletben rögzi-
tett eljárási rend szerint megállapított és a központi címregiszterbe bejeryzett cÍmmel kell rendelkez-
niük. Ennek az egységes nyilvántartźtsnak a kialakítasát cé|oz'zaa2015.január l-jén elindult központi
címregiszter (KcR). A központi címregiszter a címadatottaĺta|mazó állami és iinkormĺányzatinyi|ván-
tartĺások együthniĺkiidési képességének elősegítésére és az egységes címkezelés biztosítĺásĺára szolgál.
Ez egy olyan, a nyi|vźntaĺtások közötti egyiittmiĺkiidést elősegítő központi nyilvĺántartĺás, amely a cím.
adatok vonatkozísában adatkapcsolat-szolgáltatás útján hiteles adatforrást biztosít a címadatot taÍIal'-

mazś źůlami és önkormányzati nyilvĺántarüások számára. A jogszabályi előírásoknak megfelelően Jó.
zsefuaľosban közel 70 ez.er cím tekintetében kell a címképzési, címkezs|ési e|jźľ:źtst lefolytatni és az
ingatlan-nyilvántarüási azonosító kódot' a címkoordnáLtźLkat és a címhez kapcsolódó postai lĺźnyítćr
szźtmot a központi címregiszterben ľögzíteni.

Az źńliarń alapnyilvrĺntaľtĺás további hatékony és koľszenĺ működésének biztosítĺísa érdekében aKöz-
ponti Hivata| 2016. évben 19 daĺab új anyakönyvi ASZA munkaallomást telepített az Anyakönyvi
hodĺán.
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b) Hatósági ellenőľzéselĺ' eljáľások:

A tavalyi évben 489 esetben tettek eleget a kereskedők beje|entési és ez által nyilvántartási kötelezett-
ségüknek, valamint 14 esetben indult miĺkiidési engedé|yezési eljárás. A hatósági nyi|vántartáts szerint
4349 kereske dő végzetttevékenységet a kerületben.

Éjszatai ellenőrzésre atzva|yiévben 20 alkalommal került sor, mely közp| 164 tizletet és sálláshelyet
érintett. Ebből 22 esetben fordultak elő kisebb hiányosságok. A kereskedők ezeknek a jegyzőkiinyv-
ben megszabott hataridőig eleget tetteŁ melyeket az utőe||enőrzések során a kereskedelmi hatóság
munkatáľsai megvizsgáltak. 1 esetben került sor tŁlet véglęes bezÁrźsźra" 1 vendéglátó nyiwa tartĺási
ideje kerĹilt korlátozĺsra.

Keriiletĺinkben 1 db zenés tiĺncos szórakozóhelynek minősĺilő vendéglátó egység (coRvIN cLtJB
Budapest MII. keriilet Blaha Lujz.a tér l-2.) miĺkiidik állandó jelleggel - el|enőrzesére 20|6. év sorĺán
a23/20|'1. (Itr.8.) Korm. ľendeletben meýlatźrozntüak szerinti 3 alkalommal keriilt sor. Az ellenőrzé-
sen jelenlévő hatóságok a működéstjogszerűnek talráůták, egyéb észrevétel nem történt.

Azliz|etek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló a 4512008 (D(.12) önkormányzati rendeletben előírt
kö'telezettség betaľtrĺsát _ miszerint: üzletek 23 őra és 06 óra között nem tarthatnak nyiwa kivéve, ha
az alkoholtartalmri italok árusítrĺsźú23 óra és 06 óra között besziintetik - az e|végzetĺéjszakai szemlék
során a kereskedelmi hatóság munkatĺírsai 13 esetben ellenőrizték. Az e|lenőrzések során 8 alkalom-
mal a kereskedők megszegték a fentiekben hivatkozott ľendelet paragrafrlsaiban rögzített kötelezettsé-
gĺiket. A kereskedők ellen a szükséges intézkedések megtörténtek.

A BRFK VIII. keľiileti Rendőrkapitĺínyság, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármes-
teri Hivatal Közterület-felĹigyeleti LJgyosztźiy' valamint más hatóságok (Munkaügyi Felügyelőség,
Fogyasztóvédelmi Felĺigyelőség, NAv, BFKH NépegészségĹigyi osztlály) munkatársaival előzetes
időpontok egyeztetése mellett ttibb alkalommal folýattak a kereskeđelmi hatóság munkatiírsai közös
hatósági ellenőľzéseket mind az éjszakai mind a napközbeni órákban a Népszínhĺĺz utcában éshozzźt
kapcsolódó mellékutcáiban, valamint az lllés utcában.

Jogszabályba ütköző szabéůrytz|anság miatt a2016. évben 22 esetben szabott ki pénzbírságot a hatóság.
A kiszabott bírságokból ez idáńg 168'000.-Ft folyt be a Hivatal szźm|ź$źrą a be nem ťlzetetí pélubír-
ságok (205.000.-FĐ behajüása érdekében a sziikséges intézkedések megtörténtek.

Ugyancsak folyamatos volt a keriilet közigazgatási területén tallźůhato iires ingatlanokon elhelyezett
illegális hulladék ellenőrzése, melyre eseti jelleggel más helyi szerv bevonását is igénybe vettiik. A
szoros együttmiĺködésnek és ezźůta| a folyamatos ellenőrzéseknek, valamint az ingatlantulajdonosok
egyiittmiĺködésének kiiszönhetően nem keriilt sor kötelezesre. Hatósági köztisztasági iigyekben aKóz-
terület-feliigyeleti Ügyosztály, valamint a Budapest Főváros Kormányhivatala VItr. kerületi Hivatal
źttirataira 17 esetben a kiizteriileten elhagyott hulladék vonatkozísában és l0 esetben állatvédelem
miatt indult eljárrás. Az eljrárások lefolytatrása sonín 1l esetben hulladékgazdálkodási és 7 esetben ál-
latvédelmi bírság kiszabásĺára kerĹilt sor.

A2016, év folyaman 58 zajvédelmi eljárĺás indult. Keriiletĺink lakosai 28 esetben nyújtottak be zajvé-
delmi tigyben panaszkéľelmet, melyeket minden esetben kivizsgáltunk és a szükséges intézkedéseket
megtettük.

Biľtokvédelmi tigykiirben 98 esetben folytattunk le eljĺárásokat, afakiváąálsi ügyek szźĺma 43 volt.

Társashĺíżak ttirvényességĺ felĺigyeleti eljáľĺísa

2016. évben 76 db iigyben indult kerĺiletĺinkben, a ľársashrázak miĺködéséve| kapcsolatos törvényessé-
gi felügyeleti eljrárrás, melyből a jegyzőtźrsasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabá-
lyairól sző|ő 155ĺ2015. (VI.25.) Korm. rendelet a|apján 29 db Íigyben kértkizánást a Koľmányhivatal-
tól. A Kormányhivatal kije|ölése alapjrín a jegyző 17 esetben jáľt fiáľ) el.

Megállapíthatő,hog7ĺ az e|járás kezdeményezői, tiibbségében fulajdonostársak (úáľsasházi lakók) vol-
tak.

A bejelentések jelentős része arra irĺányul, hogy a Társashĺáznak nincs szeľvezetĹműködési szabźiyza-
ta' nem taľtanak kiizgyĺilést nincs hazirendje, vagy a közgyűlésihatározatok jogszabálysértőek, a ĺíľ-
sashĺáz költségvetése hibás (szźmszaki hibrák vaĺnak a költségvetésben), a közö's képviselő (vagy az
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intezobiznttság) nem kiildi időben a közgyíĺlési meghívókat, és előterjesaéseket, a köziis képviselőtől
(vagy az intézőbiz'ottságtól) nem kapják meg a közgyűlési hatÁĺozatoka! nem egyértelmiĺ a köziis
költségekről szoló kimutatás, a rezsicsökkentések végrehajtásához kapcsolódóan nem nyíjttźĄékozla-
tĺíst a közös képviselő (vagy azintézobizottság) a tulajdonostĺírsaknak.

A Társashĺízak bizonyos szźza|ékźnak egyáltalĺán nincs szervezeti-működési szabáůyzat4 hĺázirendje,
költségvetése, illetve nem taľtanak ktizgyÍĺlést. Sok esetben tapaszta|bató, hogy a jegyző részére be-
nýjtott dokumentációk (SzMSz, Alapító okirat) a hatĺályos szabźůyozźtsnak nem felelnek meg.

Azeljárés soľán ajelzett dokumentációk minden esetben vizsgéúatra keriilnek. IJaavizsgá|ata|apjátna
miĺkiidés jogsz.abä|yba ütközését á||apitjamega jegyző, akkor felhívás kibocsátĺásra kerĺil sor, amely-
ben a törvényesség helyre źúlitásźtra,,kötelezi'' a társasházat.

Az e|jźtás sorĺán meghallgatásra keľiil a közös képviselő, a bejelentő, helyszíni szemlére keľül sor, és
iratokat kérhet be a hatóság.

A törvényességi feliigyeleti eljárással érintett tźnsashának közös képviseletei tulnyomórészt egyiittmű-
kiidőek, akért dokumentumokat ľendelkezesre bocsájtjźk" a felhívásban előíľtakat igyekeznek teljesĹ
teni. Azonban előfordult olyan eset is, ahol a köziis képviselet, vagy intézőbimttsága jegyzői törvé-
nyességi felhívásban foglaltaknak nem tesz eleget, a leveleket át sem veszik.

Számos esetben tapasúa|hatő, hogy a költségvetés készítésénél nem taÍtjáů< be a szímviteli szabályo-
kaĹ a költségvetés nem tartalma:?',Za atervez.etttényleges bevételeket és kiadásokat, a|ejátrt kiivetelése-
ket a vagyonüáĺgyak targyi-eszköz |e|tárélt, kötelezettségeket, a rezsicsökkentések eredményeként
jelentkező megtakarítĺások összegét költségnemenként, a közös kiiltségekhez va|ő hozzájźra|áts előíná-
sát és teljesítését (tulajdonostĺársak nevének feltiintetésével).

Bírósági eljráľás kezdeményezésére keriiletĺinkbenezidáignem keľĺilt sor.

c) Építésĺgazgatás:

Az építésiigyet is _ mint az ország összes hatősátgátt _ komoly kihívás elé állította a 20|6.januĺáľ 1-
jétől életbe lépettKet.29.$ (la)-(lc) bekezdése és 71lA.$.ą mely meghatźrozza a sommás és nem
sommás eljarások menetét, határidőit.

Az építéstigyben olyan, mint sommás eljĺírás gyakorlatilag nem létezik, tekintettel aĺra, hogy minden
esetben van ellenérdekiĺ iigyfel. A 8 nap alatt nem lebonyolítható eljánások esetében - ami a legtiibb
edrárĺást jelenti - pedig fiiggő hatálýtl döntést kell hozni, amely egy 2hónapos időintervallumba szorit-
jabe a hatóságot. Ez a|att az idő a|att a döntést meg kell hozli, akkor is, ha az e|jáĺás minden eleme
még nem zÄru|hatott le, meľt a hiánypótlás nem teljesiilt, vagy meľt a szakhatósági vélemények még
nem érkeztek meg.

A 2016-os évben 9l db fiiggő hatźůyűhatározatot adott ki az építési hatóság. Illetve gyakor|attávźit,
hogy olyan eljĺáľásokban, amelyekben gyoľsan meg lehet hozni a diintést (pl.: jogutódlási eljánás), a
jogszabályban meghaüáromtt 15 vagy 2| napos hatĺáľidő ellenére 8 nap alatt hoz döntést az épitésiigyi
hatósáry, a fiiggő hatźlýtt döntés elkerülése érdekében.

A fenti változások okán az eljrárásrenđ átgondolásľa keľiilĹ és az építtetővel eryĺittműködve, a szak'ha-
tóságokkal egyezteFłe az üryfelek érdekében, akĺír többletmunkát vállalva - a kérelmek benyujüísát
megelőzően - folyamatos tervegyeztetésekkel segítenek aziigyintézők előkészíteni az épitési engedé-
lyezési e|jźrást. Az igy előkészített fe|adatellrálrźlssal eryetlen esetben sem került tullépésre a fiiggőha-
tĺílý döntésben biztosított 2 hónapos határidő.

Azingat|anpiac fellendülésére reagáiva a lakosság azegyéb rendeltetésű ingatlanból lakást kívĺín ki-
alakítani, mely esetben a rendeltetésmód változás bejegyzése a Fiildhivata|nái az építési hatóság által
kiadmrínyozott hatósági bizonyiwétĺalyal történhet' 20I6-ban 30 db hatóságibizonyitványt adottki az
építési hatóság - helyszíni szemle megprtásźtva| _ az ingatlan nyi|vántartátsban történő áúvezetés cé|jár

ból.

A nehézségek ellenére a 2016-os évben 48 db építési engedély határozat sziiletetÍ összesen 900 db új
építésű lakás létesítésére, a,,C5'' iĺodaéptiletľe és 1 db 68 szobaegységes szálloda létesítésére. A hasz-
nálatbavételi engedélyt taÍtallmazohatálrozatok szÁma 42 db: összesen 400 db lakás, és a NOKI,A lro-
daęiilete is használatbavételi engedélyt kapott ebben az esztendőben.
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Ezeken feliil az alap- és a végrehajtási eljárásokban összesen 6ó8 db végzés született, 7 dbhasznźiat-
bavétel és 16 db jogutódlás tudomásulvételi eljárása történt meg.

Építési hatósági jogkö,rben összesen 934 döntés született.

2016-os évben összesen 7 db fellebbezés felterjesztésére keľtilt sor a II. foku építésügyi hatósághoz,
melyek ktizĺil 3 db-ot elutasított a II. foku hatóság és a döntés helybenharyása mellett 3 db döntést
megsemmisített és megszüntette az e|jźrźst; és összesen l db volg amelýen megsemmisítette a dön-
tést és rij eljánás lefolytatĺására utasította hatóságot.

A tipikus építésügyi eljárások mellett azBpítésijgyi Iľoda jegyzöi hatáskörben a címképzési és aköz-
ťltkezelői feladatokat is ellátja a kertiletben.

Az újonnan haszrálatba vett ingatlanok címe a használatbavételi engedély kiadását követően
albetétenkénthatőrozatta| kerül meghatározásra címkoordinźtźi<rögzítésével (mely azűj 50-250 |akő-
sos tĺársashĺĺzak esetében nem kis feladat).

Az Anyakönyvi Iroda 95 db megkeresésére, továbbá saját hatĺáskörben összesen l07 db címképzesi
döntést hozott azBpitésijgyi Iľoda a 2016-os év folyamán.

A ktizutkezelői feladatok ügyében összesen 229 döntés születtet, meýből 112 db köztftkeze|őihozzá-
jarulás és 91 db munkakezdésihonájfua|ás.

2. Humáns zo|gáitatási ĺĺryek

a) Ilumánkapcsolati lľoda

A 2016. év feladatai kĺjz-e tartozatt tiibbek kiiziitt az onkormánvzat fellĺltntźtsában működő Józsefrá-
rosi Egyesített Biilcsődék, a Naprafoľgó Egyesített óvodą a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és

Gyermekjóléti Központ és a Józsefuárosi Szent Kozna Egészségiigyi Központ alapdokumenfumainak
módosításából adódó előkészítési , az intézmények (JSzSzGyK, JEK) magasabb vezetíi álláshelyeinek
betČ'ltésével kapcsolatos, valamint aKábitőszerugyiEgyeztető Fórum miĺktidésével összefiiggő köte-
|ezettségllźllalási feladatok elláüĺsa (progľamok megtartĺásahoz sztikséges beszerzéset megrendelések,
szerződések), továbbá Budapest Józsefuárosi onkormanyzat 20|5. évi gyermekjóléti és ryermekvé-
delmi feladatainak ellátĺásĺáľól szóló átfogó éľtékelés, a Helyi Esélyegyenlőségi Progľam felĺilvizsgála-
ta, ahźniorvosi szerződések feliilvizsgá|ata és megkiitésének előkészítése, a20I6|2017. nevelési évľe
szóló óvodai beiratkozĺs, valamint a bölcsődék és óvodak zátátsirendjének döntéshozói előkészítése.

Az Iĺoda készítette elő és bonyolította le a Józsefuáľosban miÍködő önszeľveződő közösségek (civil
szervezetet egyhźuak),továbbá művészek és sportolót valamint a Bursa Hungarica tszttindij páiyźt-

zatot. Aztĺoda20l6. évben 111 db támogatĺási szerződéstkészített elő, valamint 3215 db hirdetmény
nyilvrántartĺĺsi, kifiiggesztési feladatait |źLtta e|. .

Az hodához tartozn TÁNPONT Információs Szolgálat ellátja a Hivatal általĺános iig;rĚlszolgálati
fe|adatait" ennek során tĺĺj éko ńatja az ügyfeleket a Hivata| á|ta| e||átott feladatolľól , a hivata|i ügytĹ
pusokról, nyomtatványokróI, résztveszaz Anyakönyvi Iĺoda tigyfélfogađásanak szervezésében, vezeti
az időpontfoglaló nyilvĺíntaľtĺást.Ezen felÍil fogadjaa}Jivatal' kiizponti telefonszímán, valamint 6 kii-
lön mellékrő| érkez.o bejövő hívásokat valamint áúveszi az ijgyfé|kérelmeket, feladatát képezi az
Anyakönyvi koda ügyfélfogadásának szerlezése, ennek sorĺán vezeti napi szintíĺ előjegyzésének segĹ
tése, időpontok kiađásą dokumenĺálása Az Információs Szolgálatot naponta átlagosan iigyfélfogadási
időben 140-150, iigyfélfogadási időn kí\'ĺil 40-50 fő keresi fel személyesen.

b) Családtámogatásĺ Iľoda

onkormányzatuĺlkúj rendelete, a pénzbeli és teľmészetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyuj-
tó szociális és ryermekjóléti ellátĺások helyi szabáiyairő| szolő I0l2015. (m. 01.) önkormźnyzati ren-
delet (a továbbiakban: rendelet) 20|5. mźrcius 1. napján lépett haŁálýa. Aztlj rendelet az önkormány-
zati tátmogatás formáját és rendszerét megváůtoztatt4 a korábbiaknál szigorubb elbírálási szempont-
rendszert vezptettbe. Az új szempontrendszerrel azkoda adminiszhációs terhei nem csökkentek, mi-
vel a tĺímogatási kérelmek tiibbségénél a korábbiaknál alaposabb és teljes ktiriĺ elbírálasi szabályrend-
szer került meghatáĺozátsrą üáľshatósági megkereséselľe, valamint az iigyfé| szemé|yes köri'ilményeĹ
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nek feltĺárásához környezettanulmányok készítésére is soľ került. 2016. évben több mint 1000 esetben
késziilt kiiľnyezettanulmány, mig20l5. évben 897 esetben keriilt sor környezettanulmĺĺny elvégzésére.

A rendkívüli teleptilési tĺámogatĺások esetében az e|ókészítő munkacsoport intézménye került beveze-
tésre, me\mek két tagsa az koda munkatĺársaiból került k{jelölésre. A munkacsoport 2016. évben heti
rendszeľességgel ülésezett összesen 47 alkalomma|, a meg!źngiĺalt iigyek szźtma 1823, ülésein átlago-
san 3040 üry megtárgya|źsźrakerÍilt sor.

A rendelet a|apjźn az orkormányzat tábotoztatási tĺámogatást biztosít a VIII. kerület közigazgatási
teriiletén élő és ott bejelentett lakóhelýel vagy tartózkodási hellyel rendelkező szociálisan ľászoru|t, az
onkoľmányzat fenĺfiartźtsában lévő vagy źitala működtetett oktatásĹnevelési intézménybe jáĺő vagy
onkormányzzt fenrltartźtsában lévő gyermekjóléti intézmény ellátottjai tész-ére a magyarkúti és
káptalanfiiredi intéznényi tźboroztatźs biztositźsa érdekében. Az intezményvezető tesz javaslatot - a
gyermek szociális helyzetének, intézményben nýjtott magatartásának, a ryeľmeket tarlító
pedagógusok véleményének figyelembe vételével _ atźtmogatźsban részesülendő személyekre, melyet
az Iroda összesít és készíti e| az Emberi Erőforrás Bizottság iiléséľe a döntéshez szükséges
előterjesztést.

20l6-ban 5 alkalomma|tfugya|t üámogatási kérelmeket a Bizottság táborożĺatás témakörben, összesen
1229 ťo részére 3.672.370 Ft összegben biztosított kedvezményes táborozást Magyaľkuton, illetve
Káptalanfüľeden.

2016. jťllius l-jével a Hatósági Ügyoszĺály vette źú 1 fő üryintéza źilráshe|yével egytitt a kö'ztemetés
feladatköľt a racionálisabb fe|adatvégzes érdekében.

2016. évtő| új feladatként jelent meg a szünidei étkeztetés, melynek keretében a települési önkoľmány-
zat a sni|łő vary törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos he|yzetíl gyerÍne-
kek részere biĺosítja. Ez20|6. évben minđ a négy szünidő tekintetében lebonyolíüásra keriilt' amely a
nyilvantartlási és értesítési feladatok e|lźltźsa miatt jelentős adminisztľatív feladatot jelentett az iroda
részśre.

2016. évben 7 597 iig'ďél. kereste fel- az Irodźú.

3. Pénzügyĺ.számviteli' adóügyi feladatok

1. Gazdasági szeruezet', pénzĺigyĹszĺmvĺtelĺ, költsĘvetésĺ és adóiigyĺ feladatok

20|6-ban aPéĺlzjgyiÍJgyosztźiyon a feladatkörök pontos meghatźrozátsą valamint elkiilönítése és a
jogszabály áůta| e|őlrt kötelező munkakörök nevesítése miatt a Hivatal szN,ĺ.sz módosítĺása vált szük-
ségessé. AzszMsz-ben nevesítésre került a gazdaságivezetői munkakör, melynek feladata inányítani
a Polgármesteri Hivatal gazdasáryi szervezptének feladatait ellátó szervezeti egységek vezetői! vala-
mint az Önkormányzat költségvetési szerveit a tervezésse|, a gaz.dáikodással, a finanszírozźssa|, az
adatszo|gá|tatÍlssalésabeszźmo|átssalkapcsolatban.

A gazdaságivezntő vezpti és ellenőrzi a gazdasägi szervezntet, felelős a jogszabáiýan számárameg-
hatfuozstt feladatok e||átásäért. A költségvetési szerv más szervezeti egységéhezbeosztot| továbbá a
költségvetési szervhez ľendelt más költségvetési szerv a|ka|mazásában áúlő, a tervezésse|, gazdźiko-
dással, finanszlĺozátssal, adatszolgáltatĺással és beszĺmolással kapcsolatos felađatok ellátĺásáért felelős
személynek irĺánymutatĺást ad. Irĺányítja a gazdasági szprvez.et feladatait ellátó szervezeti egységek ve-
zetőit. A Polgĺármesteri Hivata| gazdasőgi szervezete az e||átandő feladatok alapjĺán a Pénzügyi Ügy-
osztáiy, a Gazdálkodási Ügyoszĺíly, valamint a Belső Ellátási lĺoda. A Pénziigyi [Jgyosztźiy |átjae| a
gazÄaságivezető tevékenységével kapcsolatos előkészítési és háttéďeladatokat.

A magas fluktuáció az évek sorĺán rányomta a bélyegét azLJgyosnźt|y,által ellátott sokrétíi feladatellá-
tására.2016 évben a kilépő dolgozók szźtma mĺár csak hĺárom fő volt. Uj belépő asz-ervezeti változással
együtt négy fió.

A legnagyobb nehézséget a munkaki'rök átadása okozta, a folyamatos feladatellátĺĺs és szoros hatĺír-
idők miatt sok esetben csak tulmunkával és héwégi munkavégzéssel volt taĺthato. Ahiányző munka-
tĺáľsak fe|adatátt helyettesítéssel kell ellátni, ami a munkakö,riik bővítését jelenti. A helyettesítésekkel a
feladatokat nem lehet teljes kiiľiĺen ellátni, de a kollégák az új ismeretek megszeruéséve| alkalmassá
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válnak az új dolgozóknak hasznos információt nyújtani, a hiźnyzások alkalmával egymás munkáját
me gi smerni, azt' elv égezni.

a) Kłiltségvetési és Pénzügyi Felĺigyeletĺ Iľoda

A Pénzügyi Ügyosĺály Költségvetési és Pénzi.igyi Feliiryeleti Iroda iiryrendjében foglalt rendszeres
feladat e|táúásaa Hivata|, azonkormźnyzat és a Nemzetiségi iinkormźnyzatokköltségvetésének terve-
zśse, a gazdá,|kodás során annak végrehajŁása és a beszámolás.

20L6-barl a Költségvetési és Felügyeleti Iroda a fent felsorolt szervezetek részére 119 db Polgármesteri
saját hatásköriĺ döntés előkészítésében, 18 db Jegyzői saját haĺásktiru és |32 db nemzetiségi önkor-
mźtĺyzati hatásköľíĺ döntés előkészítésében vett részt. Néry költségvetési rendeletmódosítás történt,
amely a kerületi intézményeket is érintette, ezen feliil a tĺársügyoszhályok, gazdasźtgi szervezetek költ-
ségvetést intézrnényi feladatot érintő előterjesztéseinek előkészítésében vett részt.

2016 januá1ában elkészítette azonkoľmányzat 2016. évi költségvetési rendelet tervezete| februárban
az Önkormányzat, aHivatal és a nemzetiségi önkoľmźnyzatok20|6. évi elemi költségvetéseit (KGR
rendszerben), e|Ienőľizte az inténnények elemi kiiltségvetését. 2016 decemberében e|őkészítette az
onkormányzat2017. évi ktiltségvetési rendelet-tervezetét,a Hivatal, azOnkormányzatés intézĺnények
költségvetéseit. 20l6januĺárjában elkészítette a 1l nemzetiségi önkormźnyz.at költségvetésihatározati
javas|atát, mĺírcius hónapban aze|emi költségvetéseiket továbbőanemzetiségi önkormányzatok2Olí.
éviköltségvetésibeszámolójánakhatÁĺozati javas|atźú.

Az koda közremiĺködött az onkormányzat, alJrivata|, a gazÄasägi tiírsaságok, a költségvetési szervek
beszrámolóinak elkészítésében, a támogatźsok elszámolásait ellenőritę. Az koda feladata az önkor-
mźnyz'ati feliigyeleti szeľvi ťlnanszirozźts bonyolításą nyilvĺántartĺásą mellyel biztosított a költségveté-
si szeľvek folyamatos gazdálkodása.

Az ä||ami trímogatrások igénylése, elszamolása és feliilvizsgáiata szintén a Kö|tségvetési és Pénziiryi
Fe|ügyeleti hoda feladata.20|6-ban egy igényléSo €8Y elszámolás és két feltilvizsgálat tiiľtént vala-
mint egy kiilső MAK ellenőrzés.

2016 októberében az A||ami Sámvevőszék az önkormányz.ati vagyongazdálkodás szabályszerĺiségét
utóellenőrizte, melynek kapcsĺán azadatsz.o|gź!|tat^t elektronikus úton haüíridőre teljesítettiik.

b.) Pénzĺigyĺ és Szĺmvĺteli Iľoda

A Pénzügyi és Számviteli Iroda |átja e| az önkormányzat, aHivataĺ' a nemzetiségi önkormányzatok
pénztigyi, sámviteli fe|adatait, ezen beliil a havi és negyedéves Afą Rehabiliüációs és Cégautó adó
bevallás, valamint a KSH részére tiirténő negyed éves beruházísi statisztikai készítését.

A beszámolással kapcsolatos adatszo|gźl|tatás a Magyar Államkincstáľ által működtetett információs
rendszerben tiirténik (a továbbiakban: KGR), melyben havonta kell adatot szolgáltatni pénzforgalmi
jelentés formájában és negyedévente mérlegielentés formájában a gazdźůkodásról. A KGR rendszeľben
történik az éves besámoló és a költségvetés rögzítése is' A bevallások és beszamolók haĹárideje egybe
esnet tźrgyhőt követő hónap 20-a, me|y éves szinten 225 beva||áts, valamint 234 beszőtmoló és mérleg
elkészítését j elentette.

Az iigyosztÍ.J'y a banki átutalások sorĺín a ktitelezettségvállalás nyi|vántartálsban 1 275 db szeĺződést
tart nyilvĺán, amelyeknek a keretre osztása, a kötelező nyilvántartás miatt folyamatos munkát igényel.

A Pénziiryi Ügyosztály éves szinten 18 961 db vevői, száů|itői és egyéb bizonylatot dolgoz fel, ami
minden bimny|at esetén iktaLást, kontíľoást, utalványrendelet készítést, érvényesítést, átutalást és

könyvelést jelent. A vevőszĺámlák iktatĺísa és utalvrányrendelet kiállítását 2 ťo, szźLl,|itői szárĺiáú* i|<tatźL-

sát és utalványrendelet kiái|ításźlt 4 fő, kontírozást3 ťo, éľvényesítési feladatok e||átását2fóvégzi. l
fő teljesíti az źttutallásokat,z fü könyvelő ktinyveli abizonylatokat. A feldolgoásban résztvevő mun-
kavállalók onkoľmányzat, Hivatal és Nemzetiségi onkoľmányzatok feladatait látjĺák el, egy ö több
feladatot is.
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20|'6. évi számlák és egyéb tételek daľabszáma
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Nemzetĺségekonkormánvzat

2016 évben a könyvelt téte|ek szźtma66 664 db volt, a legnagyobb feladatot az onkormanyzatfe|ada-
tainak ellátása jelenti, hiszen ide kapcsolódnak a JGK Zľt. onkormőnyzatnevében ellátott feladatai is,
melyeknek apénziigyiés számviteli tételei azorlkormänyzatkönyveiben megielennek.

Az Önkormányzaton belül 36 bankszámlát kezeliink, és 6 pénztźrat mÍĺködtetĺink. A Hivatalban a
banksámlák szźtma 6, a pénztárak szźtma 3. Minden nemzetiségi önkormányzat rendelkezik ew-egy
bankszámlával és ery-ery pénztźma|' ezen kívül három önkormányzat egy-egy valuta péĺlztárra|.

A pénztárakban tiirténik a készpéluforgalom bonyolítĺása, sok esetben a szamfejtett nem rendszeľes
juttatások készpénzben történő kifizetése, a belső készpénzforgalom bonyolításą köaeriilet felĺigyelők
befizetése, utalvanyokban történő trĺmogatĺások, iskolakezdési és születési utalvĺányok kifizetése, vala-
mint az okmanybélyeg értékesítes is.

c.) Egyéb feladatok

20l6-ban két kifutó projekt szímviteli, péĺuiigyi feladatait kellett el|átni az MNP III. és az Auróra
pľojekt esetén.

2016. októbet 2-iNépszavazźls kapcsĺán azijgyosztźt|y |áttta el a tiszteletdfiak és megbízísi dfiak szám-
fejtését és kifizetését, és a kapcsolódó pénziiryĹszĺmviteli feladatokat valamint a gazdasági vezeta
feladata volt a pénzügyi elsámolás elkészítése.

Az iigyosztá|y |áttja el a nem rendszeres személyi juttatĺások sámfejtésével kapcsolatos feladatokat
mely a cafeténą a rekreációs keret, a megbízási dfiak' a jutalmak és a célpľémiumok KIRA rendszer-
ben töľténő feldolgozását jelenti az éintettek szźlma szeľint. Havi kötelezettség a reprez.entźrció és a
magáncélú telefon költségek adójának feladása is.

A |e|tározźs előÍrás szerint háromévente jelent kötelezettséget, de a beruházással kapcsolatos felada-
tok, bevételezśs, éĺtśkcsökkenés elszámolás és aktiválás napi feladat. 20l6-ban esedékes a háromé-
vente kö'telező |ę|tátroz,źts, me\mek feladatai már elkezdődtek, de befejezése 20|7, évre átnyuló tevé-
kenység. 20I6-ban rendkíviili |e|térozÁs történt az iskolĺák mÍĺkiidtetésének átadása miatt. A fizikális
le|tźroz'áĺst a hivatal munkatĺáľsai végezték, ennek feldolgozása, egyeztetése az Ügyosztá|y fe|adata
volt.

A feladatok sokrétiĺsége a napi tételszímok, a felelősség, a pénziigyi és sámviteli fegyelem fontossá-
ga és az ebben való megfelelés a mércéje az|Jgyosztály eredményességének. A legnagyobb kihívást
ezen a terüIeten a megfelelő humán erőforrás megtalá|ása és megtarhása jelenti. A vezetés tźmogatása"
a mobil munkaeszközökbeszerzśse, a bérek rendezése, a Hivatal épiiletének, és az irodahelyiségek
megújulása az eredményességet növeli és a kiiziis célok megvalósíúását segíti.



b) AdóĺigyÍ feladatok

A hetyi adópolitika a Józsefuĺárosi onkormányzat gazÄasági prograląj ának része, ezért abban meghatá-
rczźsra keriiltek annak irányelvei:

. azadók és az adókmódjára behajtandó köztartozźtsok végrehajtása hatékonyságźnak növelése

. azadóe|lenőrzésekszámánakemelése

. anem adózók fe|kutatĺása és visszamenőleges adőnatźsuk.

Aziránye|vek közvetett cé|jaazadőzásimorá| javítźlsą míg közvetlen cé|jaahelyi adóbevételek hosz-
sztl tźytl, kiszámítható biztosítrása.

Mivel a helyi adőnatás elsődleges célja, hogy biztos bevételt biĺosítson az önkormányzatnak, ezéĺt a
20|6. évben az adóiľoda továbbra is nagy hangsúlý fektetett az adőbehajtĺásrą va|amint az adókötele-
zettségeiket nem teljesítő adőzók felkutaĺására.

Az Adóügyi koda több tizrnes iigyiraťforgalmat bonyolít le évente. A 20Í7. október 3l-ig megvaló-
suló úg;mevezett ASP központhoz tiirténő csatlakoásra felkésziilés jelentős plusz terhet jelent az iro-
da igyintézői részéľe, hosszú tiívon azonban a csatlako zás vátrhatő eľedménye a korszeľűbb informati-
kai háttér megvalósulása.

Az önkormĺínyzat adőbevételei 2016. évben 202.709.303,- Ft-tal haladtak meg a 2015. év adóbevétele-
inek összrgét, összesen 3.214.377.669,- Ft folyt be a keriilet áitz|bevezptett helyi adókból' gépjáľmű-
adóból, és az úgynevezet1 idegen bevéte|ekből.

A tavalyi évben az lroda jelentős adó felderítési tevékenységet végzett építményadó és kommunális
adó terén. Ennek eredményeként az adőzők utólagos bevallásai a|apjän265.075.50|,- Ft építményadó
előírĺására keriilt sor, melyből összesen I33.I07.857,- Ft-tal több építľnényadó bevétel folyt be aze|őz.o
évhez képest. Az e|őirt összegek 20l6-ban be nem folý hĺányada a későbbi iđőszak bevételét fogja
képezri, tekintettel arra, hogy szinte minden esetben _ a töľvényi feltételek megléte esetén _ méltĺĺ-
nyosságot gyakorolt az adóhatóság, ezért részletekben történik az e|óirt összegek megÍizetése.

Az adófelderítés közvetett hatásaként az ö,nkéntes jogkövetést is elősegíti, azáůtal', hogy a helyi adók-
kal kapcsolatos jogszabályok szélesebb körben tiirténő megismerését is elősegíti, illefue a későbbiek
soriín valószíniĺsíthető az esetleges jogszabáiyiváltozások önkéntes nyomon követése az Adőzőkáůta|,
egyben adókötelezettségeik önkéntes teljesítése.

Áz idęenforgalmÍ adóbevétel 4I.67|.979,- Ft-tal nőĺt a2015. évhez képest, ani az idegenforgalom
folyamatos nö'vekedése, illetve a gazdasági növekedés, ezźúta| a befektetői, vállalkozói kedv növeke-
désének együttes hatásźx a| magy ar źvhatő.

Az idegenforgalom folyamatos nö'vekedése vonatkozásában a piaci (keľeslet - kínálat) egyensúly kĹ
alakulrása fe|téte|ezi az idegenforgalmi szektor további niivekedését a kerületben, így várhatőan a
2017. év tekintetében további idegenforgalmi adóbevétel növekedés vĺárható.

Az Adőíigyi koda 2016. évben tovább fo|ytatta a máĺ előzö évek során megkezdett fokozott gépjár-
mĺiadĺó behajtási tevékenységét, melynek során a gyors intézkedés elsődleges szempontként éľvénye-
sül, kiilönös tekintettel aľrą hogy a jellemzően rtivid élettartamű gazÄasáęi tĺársaságokkal szemben
csak a ťlzetés esedékességét követő haladéktalan intéz]<edések vezethetnek eredményre, mely éůtal-

csö,kkenthető ezenkĺilső kockázatitényező bevételre ryakorolt negatív hatása.

Az adĺók módjáľa behajtandó ktirtartozások behajtására az iroda szintén nagy hangsrilyt fektetett.
Minden beérkęzett végrehajtrási megkeresés tekintetében ellenőrzésre kertiltek az adósok foglalkozta-
tĺísi jogviszonyai, illetve a letiltható jövedelemmel rendelkezők esetében munkabér letiltás foganatosĹ
tásfuakerĺilt soľ 488 esetben, így a befolý köztartozźLsok összegét is sikeľtilt növelni 20l6-ban, annak
ellenére, hogy az erőfoľľások hatékonyabb kihasználása végett történt áúsz'ewezés következtében csak
1 fő üryinté ző v égezte ezen feladatok elláüását.

!ĺz adőztatásĺ tevékenység főbb adatainak álbránolása az e|őző. 2015. év - ĺdőszakhoz képest:
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4. onkormányzativagyonnal, beľuházásokkal, fejlesztésekke| kapcsolatos feladatok

a) A Társasházipá|yźv'ati lehetőségeket a 2015. év májusában elfogadott, a táľsasházakĺak adható
iinkormányzati üámogaüásokról szóló 23l20I5. (v.2l') sz. ö,nkormányzati rendelet szabáúyozza, amely
a 2016.os év folyamĺán nem került módosítiásra.

A 2016. évben (nem számo|va a 2015. évben beadott de keret hiányában már elbírálásra nem kerĺilt
67 db pá|yáuatot) összesen 296 éwényes päiyázat került benyujtasra' amelyből később 4 pá|yźuatot
visszavont apźiyánó.Iry összesen 292 érvényes pály:ĺzatból még 86 páůyźuatnem keriilt a Társashá-
ziPźiyázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság (2016. november közepéig Munkacsoport) á|tz| megtĺár-
gya|ásra, ezen felül pedig további 115 társasház páůyźuata tfugyźban az érdemi döntéshozatal, va|a-
mint a üámogatĺsi sz.erzśdés megkötése a2017. évi költségvetés terhére tolódott át.

A TársashĺłziPáůyáaatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottsíg javas|atfua_ a20I5. évről a 2016. évre áúho-
zott 67 pźůyázatta| együtt - 148 üársashźuza|keru|t sor tĺámogatĺási szerződés megkötésére.

A 2016. évben, illetve a korábbi években megkötött tĺámogatási szerződésekhez is kapcsolódóan a
tĺársashĺázak elszámolásai alapjan összesen 544.83I.76I Ft kerĹi|t kifizetésľe, ebből242.532.415 Ft
vissza nem térítendő,302.299.346 Ft visszatérítendő tźlmogatás formájában.

Atálmogatźtsban részesített társasházaknak a megítélt tĺímogatási összeg kiutalása utólagos Íinanszíro.
zźs formá!átban valósul meg, amely aháuak elszímolásának beérkezésével iisszhangban folyamatos.

A2016. év végén esetipźůyáaat keriilt kiírásra ''Vi|ágos kapualjat, néven melynek keretében a tĺár-

sashĺázak vissza nem térítendő tźmogatást igényelhetnek kapubejĺáľataik kĺiltéri megvi|iáryításfua
50.000,-Ft összegben, továbbá a bejálrati kapuk teljes köríĺ helyľeállítására 400.000,-Ft összegben. A
fentiekľe a Képviselő-testiilet 45.000.000 Ft keretö'sszegiĺ fonríst biztosított.

b) Áz iinkormányzati beľuhĺízĺĺsok és fejlesztések megva|ósíúísával kapcsolatos 20t6. évi hivatali
feladatok:

- Józsefuáros kanícsonyi feldíszítése és díszkivilráryitása.

- Ú: Teleki téri piac karbantartĺásával és az elĺárusítóheýek bérbeadásával kapcsolatos feladato-
kat 20|6 júniusáig a Hivatal |áIttA e|, azonban a 127/2016. (VI.02.) szÁmű képviselő-testiileti
döntés értelmében a JGK Zrt.keru|tmegbiz,źsra valamennyi működtetési feladat (adminisztrá-
ciő, beszerzés' hátralékk eze|és, stb.) ellátásával.

- Corvin Sétĺány Progľam szerződéses rendszerének |ezźräsáhan való közremiĺködés.

- Térfigyelő kamera rendszer fejlesztésével kapcsolatos feladatok e|láúźsa. (A kamerák villamos
energia e||áttźsára vonatkozó źnamszo|gá|tatői szerződések rendezése 20|6-ban megtiirtént, a
mérő nélkĺili kamerĺák esetében az ELMI] kedvezményes diiazású szerzodése is megkötésre
kerültek. A kamera rendszeľ éptileteken tiirténő elhelyezését és iizemeltetését biĺosító hasmár
lati megállapodások a|áiĺása" megkö,tése megtörtént.)

c) Tulajdonosi és közterĺilet.haszn áiati hozzájáľulás

A20|6 évben közel l05 előterjesztés késztilt fulajdonosi hozzź$álra|źs megadásának elbírálása tá,rgyá,-

ban.

Közterület-hasmáiatihozzáĄátru|źts megadásával kapcsolatos kérelmek tekintetében a Hivatal jelentős
ůigyfélforgalmat bonyolít szeméýes és telefonos megkeresések formájában. Személyesenho:z'zźxető-
leg havonta 100 ügyfél keresi fel a Hivatal Gazdálkodási Ügyosztĺílyát, telefonon havonta átlagosan
t20-ra tehetö a megkeresések szíma. A2016. évben 758 hatóságihatfuozat született kiizteriilet hasz-
nálat üryben.
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] 5. A Hivatal által kezelt és előkészített önkoľmányzati pľojektek

. a) Euľópai Uniós páůyár;atokkezelése

Az alábbi, az ö'nkoľmányzatźita|korábban e|nyert EU-späiyázatok jelenleg a fenntartási időszakban

, uannak.

; Ezekre vonatkozőan a Hivatal minden évben fenntartási jelentést készit és a kö'zreműködő szervezet. źL|tali megkeresésekre a sziikséges válaszok megadja.

Projelĺt.
azonosító Pľojelĺt megnevezése

E|szĺmolt
összkiĺltsép

Támogatási
łisszep

onľész

TAMOP-
3.1.4t01-2008-

0021

Kompetenciafej lesztés
Józsefuárosban 52749 840 52749 840 0

TAMOP-3.3.2-
08/l-2008-0002

Komplex közoktatĺási
esélyegyenlőségi pľogram
megvalósítĺása Józsefuá-

rosban az esélyegyenlőség
tiibbiľányú, egyidej ű javĹ

trása érdekében 75 649 640 75 649 640 0

KEOP-
5.3.0tN09-
2009-0015

Energiaľaci onallizźůís J ő-
zsefu ĺáľos iinkormrĺnyzati
fenntartĺásúközintéané-

nveiben 497 r24207 380 896 567 116227 640
AROP-

3.A.1/B-2008-
0018

Józsefuiírosi Polgĺármesteri
Hivatal S zervezetfej leszté-

se 55 000 000 49 s00 000 s s00 000

KMOP-4.s.2-
09-2009-0023

Biilcsődeépítés JózseÍÝá-
rosban

3 16 832 500 249 568 960 67 263 540

KMOP-
s.1.1/B-2008-

0001

MagdolnaNegyed Prog-
ram II.

1 966 425 109 r 732 6sl s34 233 773 575

KMOP-
5.2.2ĺB-2f-
2009-0004

Euľópa Belvárosa Program

r 6s3 436 48s 908 052 676 74s 383 809

KEOP-
s.s.0/N12-
2013-0122

Energiaracionalizílás Jó-
zsefuárosban

115 890 551 98 506 968 17 383 583

KMOP-
5,I.IĺB-lz-k-
2012-0001

Magdolna Negyed Prog-
ram III.

3 819 572953 3 8r9 5729s3 0

KMOP-
4.3.2/A-r3-
2013-0001

Józsefuárosi
Egészségtigyi Szolgálat

komplex fejlesztés
970 000 000 970 000 000 0

KEOP-
5.7.0/15-2015-

0237

Józsefuarosi ovodai In-
ténnények energetikai

fejlesztése ttg 616 640 rr9 6t6 640 0
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KEOP-
5.7.0115-2015-

0241

Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefuárosi on-
kormźnyzatközépületeĹ

nek energetikai korszenĺsĹ
tése Proiekt 7t 978 667 71 978 667 0

b) Beruhĺĺzási projektekkel kapcsolatos feladatok

Európa Belváľosa Program il. - TÉR_KOZ ,A,'
A'program 20I3-ban kedvező elbírálásban részesült a Fővĺárosi onkormĺłnyzat á|a| meghirdetett
TER_KOZ,,A''jelű páiyázatán,aTámogatási Szerződés2014. július 1l-énkeľült a|äÍrźsra, aprogľam
megvalósításának tobbször módosított határidej e 2017 . december 3 1. A program főbb elemei - közte-
ľiilet és táĺsasházi felújítások _20|5 évben megvalósultak.

2016 évben az tln. nem beruhĺĺzási programelemek, a helyi Civilek a Palotanegyedért Egyesü|et źůta1-

megvalósított,,Mi Büszke Bródy Sándor utcďak'' és a,,Megélt Történelem'' elnevezésiĺ közösségerő-
sítő és a helyi történelmet feldolgozó projektek fejeződtek be. Elkészült a programban rész1lłevő tźr-
sashiázak történetét feldolgozó kiadvány szerkesztett arryaga,HAzToLHAZIG UTCATOL UTCAIG
- ľonľÉ}łeTEK A MEGÚJIJLó paroľaľBGYEDRoL című kiadvĺány. A ti'bb mint 150 oldatból
álló, színvonalas kiil- és beltartalmű anyagnyomdai sokszorosítiĺsát az onkormányzatvái|a|ta, folya-
matban van a beszerzési eljárás előkészítése.

Folyamatban van a Galéria Negyed Program megvalósítrása" 2016 évben elkésziiltek a felújítandó, a
leendő galéľiáknak helyet adó helyiségek tervei, a szükséges engedéýek beszerzése még folyamatban
van. Ezek beszprzését követően indulhat a kivitelezo kiváůasztźsára irłányuló közbeszerzési eljánás
lefolytatĺásą illetve ezzs| pánhu'zamosan a helyiségek haszĺrosítrásrĺra vonatkozó páůyáuat kiírása. A
programelem megvalósíĺĺsa a JGK Zrt. fe|adata.

,,ĺÁľszóľÁnsAK - II. János Pál pápa tén jáúszőtéľ funkcĺóbővítő megújítása,, . ľnn-xoz
,,8"
A Józsefuárosi Önkoľmrányzatmegbízźlsából a Rév8 Zrt. a Népszínház Köľ a Polgĺári Értékekéľt egye-
siilet egyiitt készítette el a ,,JATSZOTARSAK - II. Jĺános Páipźlpatéri játtszotéľ funkcióbővítő megujĹ
tĺásď' című páiyźr.atot.2013 szeptembeľében a Fővárosi Közgyíĺlés a projektet sikeresen elbínĺlta és
mintegy 60 millió forint üímogatiísban részesítette.

Első lépésként 20|5 évben elkésziilt a játtszótér felujítĺásą ezt kiivetően 20l6-ban az eryesiilet vette
birtokába a területet. Apáiyáľ:at keretében beszsrzett játtszó- és sporteszközö'k kikölcsö,nzése mellett az
egyesiilet kétheti rendszerességgel közösségi, családi rendezvényeket tartott. A rendezvények sikeres
lebonyolításźůloznagybanhozzźĄaru|t a téren kialakított csőszháu,, ahol a meglévő ľaktrírfunkció mel-
lett vizesblokk is épült. A közel egy év alatt 18 kisebb és nagyobb rendezvény került megtaľtásra.

2016 végén a proglam |ezánźsra kertilt, az e|szátmo|ás folyamatban van a tźlmogatő főváľosi Önkor-
mányzatfel,é,

Gutenbeľg téľi orvosÍ ľendelő

A Józsefuaľosi onkormĺányzat 2016. első félévében megkezdte a Gutenbeľg tér 3. és Riikk Szilrárd u.

3. szálm a|att ta|áihatő tźlrsashźzak Ítildszintjén lévő helyiségek gyermek oľvosi rendelővé történő át-
a|akitźsái. A kialakítrást követen a Trefoľt u. 3-5. szám a|att talrźihatő gyeľmek orvosok 2016. augasz.
tusában megkezdhették egy tú, modern környezetben a rendelést. Aberuhźľ:źts összes értéke elérte a
240 mil|iő forintot.

2016 évben beadott páiyáuatok

2016 évben a Józsefrárosi onkormĺányzat több, a keriilet kiilönböző teriileteit érintő fejlesztési prog-
ram finanszirozÁsáĺa adott be páiyźuatot.

Magdolna - Orcz,y Negyed

A leromlott településrészeken élő alacsony stĺátuszú lakosság életki'riilményeinek javításą tĺársadalmi

és fizikai rehabilitációja Budapesteď'címíí pá|yázati felhívásra (VEKOP-6.2.IĄ5) azonkormányzat
benyujtotta a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városľehabi|itációs Prog-
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ram'' elnevezésíi pźiyázatot. A projekt cé|ja a leszakadó vary leszakadással veszé|yeztetett vĺáľosrész-
ben koncentnáltan megnyilvránuló trírsadalmĹfizikai-gazdasági problémĺfü komplex módon va|ó keze-
lése, il|etve az akcióteriileten élők taľsadalmi integrációjának elősegítése. A háĺom nagy programele-
men _ lakhatĺás, fog|a|koztatźts és gazdaság, közbiztonság és kiizterület _ megvalósíüásáĺa az Önkor-
mźnyzat, mintegy 2 milliĺírd forint uniós tźtmogatást kíván igénybe venni. A pźtllyéuat elbírálása folya-
matban van.

Palotaneryed

A Fővĺárosi onkormányzat akeríi|eti önkormányzatok számára kiizterületek komplex megujĺására.és
közisségi célú varosrehabilitĺációs programok megvalósítĺására páiyźuatot hirdetett meg TER-KÖZ
Közterületek komplex megúj ítísa címen.

Apáůyánatikiírĺás ,"A'' jeliĺ elemére azörű<ormányzata Palotanegyed gazdasági és kulturális fejlődését
célzó Európa Belviáľosa Program III. ütemének megvalósítása címmel adott be páůyázatot. Hasonlóan
a korábbi ütemekheą most is kiizterület és üírsashĺáz felújítási programelemeke! illetve a helyi Civilek
a Palotanegyedét Egyesület által bonyolított közösségépítő programelemeket tarta|maz a páůyźuat. A
program összköltsége 870 millió foľint, ebből 500 millió forint fővaľosi tĺímogatás, 140 millió forint a
tiĺrsasházak hozzájáru|átsa, illetve 230 millió fornt az önkormĺínyzati önrész. Döntés a pźůyźvat e|birźr
lásĺíról a februári fövarosi közg1rÍĺlésen várható.

Tisztviselőtelep

A fent ismertetett fiiváľosi TÉR_KOZ pźůyźuatikiírás ,,B'' jelű elemére adott be pél|yázatotaz onkor.
mányzat,,ľÉR-ÉpÍľoK _ Józśefuaros Tisztviselőtelep - Bláthy ottó utca közteriilet megújítĺás és
funkcióváltĺás a helyi lakosok és a Tisztviselőtelepi onkormányzati Egyesület együttmiĺködésével''
címmel. A projekt célją új közpark kialakítása a Bláthy ottó utca Vajda Péter utca felöli, jelenleg
zsrĺkutcaként funkcionáló területén, közösségi teĺlezés keretében. A program összkiiltsége közel 70
millió forint, ebből 43 millió forint fövárosi támogaüás és 27 millió forint az önkormányzati önľész.
Döntěs a pźiyávat elbínálásáról a februari ťovárosi közgyűlésen vrĺrható.

Pĺtypang óvoda újjáépítése

A Józsefrĺárosi Önkoľmĺányzat vezetésének eltökélt szźndéka a Pitypang Napközi otthonos óvoda
iljiáépítése és ęz áital- bővítése. Az orkormänyzat egy |ij, 6 csoportos, xxl. századi kihívásoknak
megfelelő épiilet felépítése mellett döntiitt. Az új épiilet a jelenlegi játszóudvar helyén létesĺil majd,
mig a régi óvoda helyén kialakított naryobb, zöldebb játszóudvaron a meglévő játszóelemek kerülnek
majd elhelyezésre ťljakkal kiegésziilve. A kivitelezes 2016. nyaránmegkezdődött és20|7. évben feje-
zőđik be.

Iúáptalanfiiredi gyeľmektáboľ fejlesztése

,Áz onkormźnyzat3,2hateriiletiĺ, káptalanfiiredi gyermekiiđiilőjének fejlesztése régőtavźlgavo|t az
onkoľmĺányzatnak. A kerület teľvei között a rossz á||apotttvá vált tidtilö komplex hasznosítiásra való
alkalmassá tétele szerepelt. A láwány-csapatsportok tĺĺmogatĺási konstrukciójĺának igénybevéte|éve| az
MKB Veszprém KézilabđaZrt.-ve| (ma Veszprém Handball TeamZrt.) kiiaemiĺködve olyan spoľtfej-
lesztési program iránti kérelmek keľiiltek benyujtrásľą amelyek biztosítják a tábor tĺímogatási foná-
sokból való teljes megujítĺását. Ennek keretében zaj|ik a tĺáborfelújíŁása, amely a tervek szerint 2018
tavaszźna készĹil el teljesen. A beruhźuÁs eredményeként nemcsak nyiíron, hanem egész évben egy
minden elemében megujult sportolási lehetőségekkel kibővített, modeľn tĺĺbor vĺárja majd a keľiileti
gyermekeket, családoka! időseket, mely alkalmas lesz edz.otáborozátsra és utiánpótlás-nevelésre is. A
Veszprém Handball TeaĺrlZrt. és a Budapest Fővłáros VIII. kerĺilet Józsefuĺĺrosi onkormányzatkłlzils
cé|ja a meglévő infrastruktúra bonüísa uüán új lakó- és kiszolgálóegységek létesítése, kiegésziilve a
sport edzőtáboroztatiĺshoz elengedhetetlentil szĺikséges létesítményekkel, összesen mintery 300 fiis
kapacitĺĺsú szállásegység telepítése mellett az üdüItetéshez és e'dzőtźlborozáshoz is elengedhetetlen
kiszolgáló létesítĺnények (étkező, vizes blokkot biife, sportcsanrok és iiltözők, portaépiilet, kĺiltéri
futópáý stb.), valamint a teljes teriilet ľehabilitĺílrásźpa|. A szźú|äsegységek nagyobbik ĺészét az üdülő
teriiletén elszóľtan kiépítendő, 38-43 fős (3-4-5 Íös szobákkal) bungalók (6 db) jelentenék, amelyek
mellett a központi épülethez csatlakozó kollégium 2 füs szobái is további 60 fő elhelyezésére ađnĺának
lehetőséget. A teriilet komplex fejlesztése révén sor kerül továbbá a közművek fejlesztésén túl a belső
utak rendbetétetére, új sétríló útvonalak kiépítésére, valamint a teljes zildfeltilet frissítésére is.''
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6. Kiizterĺilet-felügyelet

A Képviselő.testiilet 218/20|4. (XI.05.) szÁműhatátrozatźtval úry döntött, hogy 2015. január 01. napjá-
tól önkoľmányzatikłőte|ező feladatként a kiizterület-felügyeleti, a kerékbilincselési, a térfiryelő kame-
rarendszer működtetési feladatokat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi Polgáľmesteri Hiva-
a|fijźn|źújae|.

A20|6. év fő célkitrĺzései az elért eredmények fenntartĺísa mellett azintézkedések jog- és szakszeríĺ-
ségének javítźsa, a közterület-felügyelet megítélésének javíüásą a panaszok szźtménak csökkentése,
illetve megelőzése és eredményesebb kezelése, valamint akijzbiztonsági, köztistrasźryi szabálysérté-
sekben tö,rténő erőteljesebb fellépés a KRESZ szabá|ysértési intéz,kedések tulslilya helyett. Ezpn t6|-
menően a létszámhe|yzet javításą a munkahelyi balesetek sámának csökkentése, a szo|gáůati rendet
növelése, a fegyelmi helyzetet javítrása voltak.

2016. júniusban átszervezésre keriilt azugyosztály, melynek keretében a végrehajtandó feladatok fi-
gyelembevételével két iroda (Rendészeti és Közigazgatási) került kialakít.ĺásra. Meghatrározásľa keriil-
tek a stľatégia célok és konkrét elvarások, valamint megtiirtént az e|végzett munka' valamint frlévkor
az év e|ején meýlatfuozottak végrehajtásának értékelése.

A lakossággal tö,ľténő kapcsolatüartĺás javítĺásą a panaszok hatékonyabb kezelése érdekében lakossági
kapcsolattartó stĺítusz keriilt kialakítĺásra 20ĺ6 szeptemberében.

Az oktatási referens 2016.07.0I. nappal átthe|yezése a Jegyzoi Kabinetbe, de az állomány oktatĺísa a
kialakított oktaüási teľv alapján ľendszeresen végrehajtźlsra keľiilt. Naryobb hangsúly keriilt az intéz-
kedés taktikai oktatĺásrą ezert 20|6. szeptembeľ hónaptól a Rendőrség munkatiĺrsa Droppĺín Attila r.
z|s. szerződés alapján látja el a feladatot. A köztertileti szolgálatot ellátó állomény részére a kommuni-
kárciő javitźtsa érdekében 2016. júliustól angol tanfolyamot indított a Hivatal.

A feladatokat négy kerékbilincselési feladat e||áttására kialakított gépjárművel, hat személygépj'ármű-
vel (árőr feladatra) és egy kisbusszal, továbbá négy sz.o|gállati kerékpáľra|,74 db PDA készülékkel, 48
db mobil nyomtatóval felszerelve végzi az ugyosztźiy.

Az íigyosztály engedély ezett |étszálma 68 fií (Rendészeti Iroda 45 ťo,KözigazgatÍtsi koda 22 ťo és I ťo

iigyosztĺílyvez.ető). Fontos feladat vo|t az állomány feltöltése, melynek érdekében a Józsefuáros újság-
ban és a honlapon źi|ásajźln|atkerült közzététeke' továbbá folyamatos páiyázati megielenést biztosít a
ktizigállás.hu állásportĺál. Ezen tulmenően a Józsefrríros Köziisségeiért Nonproťrt Zrt. (Keszýlgyźlr)
ź!|tĺl| f0|6.I1.I7-én megtartott źi|ásbörzen is bemutatkozott az üryosztĺály. Megfelelő jelölt esetén a
Hivatal tźmogatja a közterület-felüryelői képzés e|végzését, 20I6.ig összesen 4 fiít iskolázott be a
tanfolyamĺa.

Az statisztikfüban látható elvándorlás oka e5ĺrészt az,hogy a20I5. évben bekövetkezett feladaüát-

adással kapcsolatban felmerült egyes szemé|yi, szervezeti dö,ntések eredményei 20I6-ra értek be mind
munkaadói mind munkavái1ra|őirésnő|, de töľtént kilépés anyagi, illetve személyes élethelyzet válto-
zás miatĺis. Az önkormányzat és hivatal sokat tett a megfelelő, és jól teljesítő személyi állomany
anyagi megbecsiilésének javítĺísáért tekintettel arrą hogy Józsefuárosban a szo|gźůatellát-ĺás (akáľ csak
a Rendőrségnél) sokkal naryobb elvłárásokkal és nehezebb feladat végrehajtĺássa| jáľ.E;zt az is mutatją
hory a tavalyi évben hráľom esetben fordult elő hivatalos személy elleni erőszĄ és kényszęrítő eszköz
haszĺráůatfuais tt'bb alkalommal sor keriilt.

2016. július 1. napjától hatźtllyba lépett Budapest VIII' keľület Józsefuáros Önkoľmĺányzata Képviselő-
testiiletének 18/20|6. (vI.02.) iinkormányzati rendelete,Ą kiizösségi egyiittélés alapvető szabályaiľól
és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirőľ'. A rendelet a|apjáln indított ügyekben a közterület-
felügyelet folýatja le akĺjzigazgatÁsi hatósági eljárást. A lefolytatott, kerületi lakost érintő eljárĺísok-
ľól havi szinten értesítést készüI a Humiĺnszolgáltatási Üryosztĺíly Családtámogatási koda részéte az
eljárasaikban történő felhaszrálás érdekében.

A 20 | 6. évben az a|ábbi elj árásokat folyatta az ugy osztźůy .
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Az e|járäsok eredménye :

* közmunkara źLt,l áůtv a

elszál|ított gk-k száma (db.)
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A statisztika alakulását befoýásolta' hory pénzügyi okból aze|szźůlítźtssal kapcsolatos szerződés mó-
dosíüására volt szükség, ezért csak 2016. április végén kezdődött megezen közteriilet.feliigyeleti tevé-
kenység, a7Äzazelső néry hónapban azellszáúllitźls sziinetelt, azonbaĺl ezatörvényes és jogszerĺĺ míĺ-
ködés kialakítrásához elengedhetetlen lépés volt.

kerékbilincs alkalmazások
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közigazgatátsi bírság ťlxen telepített forgalomfi ryelő kamerával

bírságszám (db.} r 2015

! 2016

15500 16000 !7000 17500

bírság összeg (ft.l

ľ 2015 kiszabott

a20l5 befizetett

.2016 kiszabott

ź2ot6 befizetett

200000000 400000000 600000000 800000000

osszEHAsoNLITo sTATIszTIKÁ 2015 - 20t6

20rs 2016

Szabályséľtési THB (távollétében kiszabott helyszíni
bÍrság) 2.794 eset 2.864

SzabáIysértésĺ HB (helyszíni bírság) 492 eset 682

KRESZbe Íitköző szabályséľtés miatt közvetlen fe|je.
lentés 1.660 eset 620

Sztv. közvetlen feljelentés (ebból kiilön) 677 eset 2.321

köaerületi szeszesital fo gy asztźs nlatt 412 eset 1.643

kiiztisztasági szabályséľtés miaĺ f47 eset s68

életvitelszerÍĺ köaeľtileti tartózkodás miatt 48 eset 26

KözigazgatÁsi TIIB (tartalmaz-za a fix kamerát) 16.680 eset 17.383

KözigazgatásiÍIB 400 eset 177

Kôzigazgatási közvetlen fe|j elentés 152 eset ?8

A keľékbilincses és KRESZ szabáiysértési intéz]<edésszím csiikkenés oka, hogy az erők és eszköziik
céliriányosan áltirányitźsra keriiltet és így a lakosságot leginkább tÍritá|ő és szabálysértést megvalósító
magatartások elleni fellépést szolgáló intézkedésekre kerü|t a hangsúly.

A közterĹileti fe|adate||áúźls hatékonyságźnak növelése érdekében 20|6.07.11-én egyeztetesľe került
sor az iigymenettel kapcsolatban a Budapest Fővĺáros Kormányhivatal VItr. kerületi Hivatalrának mun-
kaüáľsaival. Té$ékoztatźsuk szerint javuló tendencia észlelhető a feljelentések minőségében, valamint a
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egyeztetés szĹiletett arról, hogy a generális és speciális prevenció megvalósulása érdekében a közterü-
leten történő szeszesital-fogyaszttts szabźůysértési iiryekben az ita| visszatartásĺára kerül sor. Ez a jog-
intézmény 237 esetben kertilt a|ka|mazásra.

A 20|6. évben az Íigyosztźt|y az ugyfélszolgálati tevékenysége során 10.945 telefonos (6.598 a köz-
ponti iig5rfélszolgálaton, 4.347 a térfigyelő diszpécseľnél), valamint 2.036 személyes ü5rĚl kapcsola-
tot létesített.

A térfigyelő szolgálatot ellátók részére továbbra is kiemelt feladatként került megfiatározátsra a kerii-
letben magas szłmban előforduló illegális szemétlerakás iiryében tö,rténő fellépés, az elkiivetők tette-
néľése és eljrárás alá vonása. A feladat eredményes végrehajtĺása érdekében egytittmiĺködésre kertilt sor
a Józsefuĺáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. Várostizemeltetési Igazgatóságga|, a BRFK VIII. ker.
Rendőrkapitĺányság+a|, a ľorpRľ Zrt, va|arrint a Fővĺáľosi Kö,ztertilet-fenntaľtó Nonprofit Zrt, Biz-
tonsági lgazgatősägź"ľal.. Az együttmiĺködéseknek kösztinhetően tettenéréssel és utó|agos felderítéssel
is sikerült illegális szemétlerakást elkiivető személý eljrárĺás alá vonni (2016.07.06. Kálvária_Kőris
kereszteződés; 2016.08.09. Ciprus u. 8.; 20l6.09.06. József u. 59. dobozi u.; Asztalos Sándor u.). KĹ
emelt volt a probléma a II. János Pái pápa tér |9. szźtmnáů, ahol a Főkeľt Zrt. és FY\F zrt, konténereit
folyamatosan jogellenesen megpakolŁát és amikor mĺír nem féľt el a konténerben, akkor mellé helyez-
ték a nagy mennyiségű hulladékot, ezzn| i||egátlis szemétg5rtĺjtő szigetet hoztak |éte. Az ügyben 67
esetben történt intéz,kedés a felügyelet részérő|, majd érintett cégekkel va|ő egyeztetést kö'vetően a
szsmétgyűjtő konténerek elsállítĺásźpa| a problémát véglegesen sikerĺilt megszüntetni.

A rendszeres szemétlerakásra és ezzs| jérő lakossági panaszoka tekintettel a Baross 103/A. számtl
hálznáI firye|ő akció került végrehajtásra 20|6.04.14. és 20|6.04.20. kijzött.

A térfigyelő rendszerrel az eljrárások bizonyítĺása érdekében 3594 db. videó felvéte| és 1444 db. ftny-
képfelvétel készítésére, valamint 20.357 szerverfelvétel kimentésére került sor. Kiemelt elfogások
történtek betöréses loprás, betöľés, rablás elktivet<iiével szemben.

Eryiittműködés:

A Hatĺósági tigyosztállyal rendszeresen végrehajtĺísra keriilnek ellenörzések a lakossági bejelentések
ellenőrzése és kezelése érdekében. 2016. augusztus hónaptól kezdődően az év végéig a Népszínhĺíz
utcát heti ľendszerességgel ellenőĺiúe az iiryosztríly figyelemmel a kiemelten sok lakossźęi je|zésre.

A Gazdálkodásĺ Ügyosztĺĺllyal rendszeresen egyeztetések és ellenőrzesek folynak a kiađott közteriilet
foglalási hozzź$źttu|źtsok vonatkozźsźtban, valamint az önkormĺányzatiteru|etek átadás-átvételének (pl.
filmforgatĺás; sörfesztivál) dokumentálása iigyében.20t6. április 20-án az Palotanegyedľe kiadott kiiz-
teriilet-foglalási engedély iitemezett ellenőrzésére keriilt soľ kiilön akció keretében.

A fentieken ttú a 20|6. évben az a|átbbi szeľvekkel, hatóságokkal és témfüban került sor együttmiĺkö-
désre a feladatok végrehajtásában.

Főváľosi Önkormányzat RendészetiTgazgatóság; Yezetői Klub a ktizterület-felügyeleti feladatok
egységesvégrehajtĺĺsaésszakmaitapłszta|atcsereérdekében.

BRľ.K VIII. keľületĺ Rendőľkapitányság; A kerület köaendjének biztosítĺĺsa, akciók végrehajtĺása a
lakossági panaszok, lakosságot initráló cselekmények visszaszoríüása és a térťlgye|ő rendszer eredmé-
nyes tizemeltetése érdekében. 2016.06.09. és 2016.1|.24.Közbinonsági Fórum kerĺilt megrendezésre.

Nemzeti Adó. és Vámhivatal; Budapest Főváľos Koľmányhĺvatala Munkavédelmĺ- és Munka.
iigyĺ Főosztály; BM BevándorlĺísÍ és Allampo|gáľsági Hĺvatal; Lakossági bejelentések nyomĺán
szpw ezett akciók vé grehajüísa.

Budapest ľ'őváľos Kormányhĺvata|a VIIr. ker. Hĺvatala; Eljárási rend kialakítłásą hatékonyság
fokozásą a szabźůysértések bizonyíth atősźrya érdekében.

FI(F Zľt.; szemétlerakás megsziĺntetése.

Fővárosi onkoľmányzat; szemétlerakás megszrintetése.

soTE Biztonságtechnikai lgazgatősńg;20|6,03.07. egészségügyi intézmények környezetének kiiz-
lekedési- és közbizton sága, 2016.|0.12. katasfrófavédelmi gyakorlat.

BKK egyeztetés a Golgota tér közlekedési rendjével kapcsolatban.
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Felügyeletiink,ĺé| az alábbi közterĹilet-felĺigyeletek tettek szakmai látogatrást:

- 2016.02.02. Miskolci onkoľmányzati Rendészet
- 20 l 6.03.08. XV. ker. onkormányzat Közterĺilet-felügyelet
- 2016.04.|,7. VII. keriilet Erzsébetváros Rendészeti lgazgatísäga
- 2 0 1 6. o 5 . o 5. XItr. keriilet onkormĺĺny z'at Közteru|et-feliigye let
- 20l6.05.06. VI. keľület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Rendészeti osztá|y
-2016.10.20. tr. keriileti Polgármesteń Hivatal Városrendészeti és Kö'rnyezetvédelmi koda

8. A Hivata|2016. évi beľuhĺŁásai

Az onkormányz.at saját fonłásból fedezetet biztosított a Polgármesteri Hivatal központi épület kiilső
homlokzaüínak felújítĺásáľą az ezze|járó munkálatok a ?0|6. év első felében lezajlotüak, melynek
kapcsán űj zźsz|ćfiartő rudak és zÄsz|ők kerĺiltek beszeľzésre, továbbá a homlokzati óra is lecserélésre
kerält.

Ezt követően az év derekán a folyosók festése is megtöľtént, majd új fali képek lettek kihelyene. Az
Li100. szäműtárgya|ő helyiség is fel |ett újítvą modulszőnyeg keľĺilt lefektetésľe, új britorzat |ettvá-
saľolva' technikai felszeľeltsége is javult.

A Józsefuĺírosi Polgármesteri Hivatal központi épületében a folyosó kőburkolatĺínak áIlapota az évti-
zedek sorrán meglehetősen leromlott ezért az állapota sziikségessé tette a míĺkő sériilt- hiányos feliile-
tének pótlásál\renovźůźlsát, esztétikai, biztonsági és állagmegóvási szempontból a felületének futósző.
nyeggel ttirténő borítĺását.

20|6-ban 180 darab irodai forgószék került a kiilönböző sz.ervezeti egységek munkapontjain lecseré-
lésre, meľt az elmrilt évek során elhaszrrálódtak.

A Hivatal ktizponti irattfuának salgó polcrendszere is bővítésre kertilt.

Az informatikai infrastľuktrira is fejlődtitt a 2016. évben. Az infoľmatikai rendśzerek és információ
védelem érdekében új redundáns tiĺzfal és végpontvédelmi szoftver került bevezetésre. A Hivatal köz-
ponti épĺiletében több helyen magas létszámú felhasználó kiszolgálására alkalmas wi-ťtháůőzati pont
került kialakítrásra. Továbbá az internet szolrgáitatás is korszerĺĺsítésen esett áú, így emelésre került a
sávszélesség, valamint egy un. backup vonalnak kösziinhetően a szolgáůtatás kimaľadása esetén is az
internet csatlakozíst igénylő rendszerek miĺkĆidőképesek maradhatnak.

9. Ktizfoglalkoztatás' dĺákmunka pľogram

a) Kŕizfoglalkoztatás

A Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatal Foglalkoztaüási osztrílyán a 2015-ös
évben átlagosan 2639 regisztráitjózsefuáľosi álláskeľeső volt nyilvántaľĺásban, azonban a Foglalkozta-
tźsi osztá|y tźtjékoztatása szerint 20|6-ban a nyilvántaľtott álláskeresők szźlma hozzápetó|eg 40%-a|
csökkent. Ezt a|źltźmasztaĺi |áúszik az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek segélyében (FHT)
részesülők szźmźnak csökkenése: mig20|5 decembeľében 126I fó részestilt ebben a Łámogatásban'

addig 2016. decemberéb en 724 fő kapott FHT-t, ami 43Yo-os csökkenést mutat.

A kerĺileti Fog|a|koztatźtsi osztĺály tźjékoz1atźsa szerint 20l6-ban 983 fi't irányÍtott tig5rfélszolgálati
irodankra köďoglalkoztatásbatö,ľténő bevonás céljából, melyből 778 ťo je|ent meg ténylegesen. Közĺi-
ltik közfoglalkoztatĺísi szerződést kötött 384 fő, a foglalkoztathatősáąi vizsgáúat eredménye a|apján
295 ťo bizonyult a felkínálható munkakörök mindegyikére alkalmatlannat 47 fü visszautasitot1a a
közmunkát és 52 fiőnek nem fudtunk közmunkát felajánlani mentĺĺlis probléma miatt, átmeneti egés-

zségýgyi okból, családi okból.
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2016-17.es pľogramok és státuszok:

20I6-ban először engedé|yezte a Koľmányhivatal a teljes' egy éves idötartamťl közfoglalkoztatási
program indítĺísát 2016. március 1. _ 2017. februźr 28. között. A programra 6 jőzsetválrosi intézmény
adott be kéľelmet összesen 615 strĺtuszra az a|ábbi bonüás szerint:

o JózsefuiíľosiEgyesítettBölcsődék
o Józsefuiĺrosi Gazdálkodási KözpontZrt.
o Józsefuiáľos Közö'sségeiért Nonprofit Zľt.

57 stĺĺtusz
319 státusz
90 stĺĺtusz (60 cigĺányzenész)

o Józsefuaľosi Polgáľmesteri Hivata| 78 státusz
o Józsefuarosi Szent Konna Egészségügyi Központ 23 státusz
o Józsefrĺárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kö4pont 48 státusz

Ez a |étszámigény megegyezett a keriilet 20I5-20I6-os év közfog|akoztatási programjainak 20|6.
februar végi stĺĺtusz szálmáxaL

A közmunka pľogľamok felttĺltése

Az |993. évi ltr. törvény módosítĺásáva| 2015. márciusától megszĺĺnt az aktív korúak rendszeres szoci-
ális segélye, ameýet a tartós egészségi problémával ľendelkező, de rokkantsági ellátrásra még nem
jogosult állĺáskeresők vehettek igénybe. 20l5 februĺáľjában 184 józsefuĺárosi álláskereső részesiilt rend-
szeres szociális segélyben. Ezpk az álláskeresők a márciustól aktív koruak foglalkozíst helyettesítő
támogatásában (FIIT) részesiilhettek, ezá|ta| kötelezhetővé vźůtak közfoglalkoztatásban való részvétel-
re is. Az ő megielenésük a közfoglalkoztaüísi rendszeľben nem bizonyult eredményesnek, mivel ko-
rábbi betegségükből kifoýólag a foglalkoztathatósági szakvéleményük alapján nem vonhatóak be
közfoglalkoztaüís jelentős részeben ťuik'ai munkaköreinek egyikébe sem. Az év második felétől a
Foglalkoztaüĺsi osztĺíly törölte a nyilvrĺntaľtásbóI azokat az źú|áskercsőket, akik a kiizfoglalkozlatźsra
egészségileg nem bizonyultak alkalmasnak.

2016. első felében aFog|a|koztatźlsi osztály kivonta a 25 év alattiakat a ktizfoglalkoztatásba való
kŕizvetítés alól, hory elsősorban az elsődleges munkaeľőpiacon, vállalkozásokhoz, másodsorban pedig
eg1ĺéb tĺámogatott fog|a|koztatźsi pľogramokbahe|yezze el őket. A koľábbi közmunka programokban
résztvevő 25 év a|attiakaránya mintegy 15-20% volt így az ő kiesésiikishoná$árulhatott a stiífuszok
alacsony arłányu feltoltottségéhez.

A pľogram első négy hónapjában a közfoglalkoztatási iigyfelszolgálati irodán megjelent 399 kiineti-
tett álláskereső közül 14t főt sikerült a ktizfoglalkoztatási programokba bevonni, míg az orvosilag
alkalmatlanok szíma ennél jóval magasabb' 198 fő volt. 35 fő visszautasította a munkát, melynek
eredményeként a Kormĺányhivatal Fogla|koztatźsi osztá|ya 3 hónapra tö'rli ezen álláskeresőket a nyil-
vĺĺntarkísból. 36 fönek egyéb mentális, egészségi, vagy családi okból nem lehetett ktizfoglalkoztatást
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felajánlani, vagy mert a programba lépés iigyintézési ideje alatt eI tudott helyezkedni a munkaerőpia-
con.

Az alacsony fog|a|koz1atźlsi arány miatt a Foglalkoztatĺási osztrály státuszcsökkentést hajtott végre
azot'náů a kerületi intézményeknél, ahol a megigényelt közfoglalkoztatási álláshelyek 50Yo-a alatt volt
a feltoltottség, igy év végére a betölthető állashelyek szttma kerületi szinten 380 fó; december 3l-én a
közfoglalkoztatottak|étszáma253f óvo|t(67%).

Reĺntegráció

A közfoglalkoztaüás célja, hogy az źů|áskeresőket az elsődleges munkaeľőpiacra való visszakeriilésre
felkészítse. Az év folyamrín 48 közfog|alkoztatott sz.akitotta meg a közfoglalkoztatási szerződését
azza| az indokkal, hogy a nyílt munkaerőpiacon önerőből képes volt elhelyezkedni.

Józsefváľosi cigányzenekaľ

A roma zenei kultura ápolása céljából, és a korábbi évek népszeríĺségének köszönhetően 2015. év
márciusától Józsefulíros Közösségeiért Nonproťlt Zrt. ad otthont a 60 fős Józsefuĺĺrosi Cigányzenekar-
nak a kiizfoglalkoztatrís keretein belĺil. A Józsefuárosi Cigányzenekar ľendszeresen fiillép a Józsefuá-
rosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Ktizpont idősek klubjaiban' valamint a keriilet jelentősebb
ünnepein, eseményein.

b) Diákmunka pľogľam

A Józsefuárosi Polgármesteri Hivata|20l6-ban is részt vehetett a Nemzetgazdasági Minisztérium áita|
úímogatott Nyári diĺĺkmunka programban.

A Hivatal 31 fő középiskolás és felsőoktatrási intézĺĺrényben tanuló diárknak biztosított munkalehetősé-
get július-augusztus hónapban. A felkészült szeľvezésnek köszönhetően valamennyi jelentkezó diáů<

részt vehetett a programban általa meghataľozott ideig.

A programban részt vevő diákok értékteľemtö munkát végeztek, a sznwezeti erységek visszajelzese
szerint tevékenységĺikre sziikség volt, nagy segítségetjelentett ajelenlétiik. A diákok részérő| is pozĹ
tivak a visszajelzéset vannak olyanot akik akĺár évről-évre jelentkemek, hogy a Hivatalnál töltsék
szakmai gyakorlati idejüket' és a munkatapaszta|atmellett saját jövedelmet is szerezhetnek, mely tiibb
családnál segítséget jelent a családi kiadĺások csökkentésében.

ilI.
Hĺvatali szeruezet és létszámeazdálkodás

20|6. évrę vonatkozóan a Polgĺármesteri Hivatal |étszźůTIáLt érintő döntés nem sziiletett. A korábbiakban
_ a Képviselő-testiilet 24712014. (x[.04.) sz. hatńrozatá.ľl| megállapított _ engedélyezett |étszźtm
263 ťo.

20l6-ra vonatkozóan a Képviselő-testiilet 27712015. (KI.03.) sz. hatfuozatźxal janurír l-jei haüíýba
lépéssel döntött a Hivatal szeĺlez.eti felépítésének módosításáról, tekintettel aĺrą hogy a vaľosfejlesz-
téssel kapcsolatos feladatokat áúsznwezve, az önkoľmányzati vĺáľosrehabilitlációs és városfejlesztési
feladatokat 201'6 . janllát 1 -j étć'l a Rév8 Zrt. tltjétn |áltja. A módosítĺás a|apján a Vrĺrosfej lesztési és Fő-
épitészi Ügyoszĺíly és azon beltil a Foepitészi koda és a Városfejlesztési Iľoda megsziĺnt, helyébe a
Vráľosépíté s zsti IJ gy osztÁly keľült.

A Polgĺármesteri Hivata| fe|adatel|átźtsát érintő jelentősebb diintést a Képviselő.testĺilet a 155D0|6.
(VI.02.) szímri hatźnoz.atźxa|hozta meg, mely a|apjźln a Hivatal Sznrvezeti és Miĺködési Szabályz.atźr
nak módosíüásával jogszabá,|yban nevesített önálló szakmai munkakörök hozott létľe. Így a jegyzśl

közvetlen felügyelete a|őtaĺtonlak az a|áhbi a Hivatal, illetve az oĺlkormányzat míĺködéséĹ feladatel-
|átásźtt átfogóan érintő, kiemelt munkakörök:

o GazÄasáĘivezető
o Főépitész
o Ügyfélkapcsolati vezstő
o Minőségirĺányítĺĺsivezető
o Közbiztonságireferens

L\



o Munkavédelmireferens
o Esélyegyenlőségireferens
o Belsö adatvédelmi felelős
o Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős
o Kockĺázatkezelésifelelős
o Szabźiytalansági felelős

A Hivatal engedé|yezstt |étszźmźLban bekövetkez'ő vá'|tozźlsokato valamint a fluktuációs adatokat a
következő táb|źlzatok szemléltetik :

Fentiekből |áúható, hory a 2015. évi 33 Yo-os teljes fluktuációs mutató (Ievonva a közterület-
felügyeleti feladatok átvételével belépő 59 fi't) 20|6. évre 36,9Yo-ra nőtt (levonva az źúszervezés miatt
áúhe|yezett 4 ťot). A tavalyi évhez képest a fluktuáció kiegyensúlyozott, a nyugdíjazĺás miatti megsziĺ-
nés kevésbé befoýásolhato, így azebbo| adódó növekedést figyelmen kíviil hag5rva a mutató hozzáve-
tő|eg35Yo-ot je|ez. A közös megeg7ĺezéssel kilépők szźtma növekedett atava|yi évhez képest, melyet
legtiibb esetben anyagi vagy csaláđi okok miatt kezdeményeznek a munkavállalók. A második félév-
ben bevezetett javító intézkedések (pl. tidtilési rekreációs tamogatĺás, teljesítmény elismeľése) hatźsátra
a tendencia csökkenni látszit első félévben 36 ťo, második félévben mĺár csak 15 fő lépett ki a Pol-
gármesteri Hivatal állományából. Azonban abéret juttatátsok rendezése továbbra is mérftjldkő lehet a
probléma megoldásában ffiként arra tekintettel, hogy 20l7-to| az önkormźnyzatoknak lehetősége van
helyi kiiztisztviselői illetményalapot megállapítani, mely magával vonhatja a munkaerő elvĺándorlását a
magasabb illetményt ajránlani képes önkormányzati hivatalokhoz.

20|6. évre célul tűztem ki a munkaeĺő megfartźtssal kapcsolatos problémák és motiváciőkfe|tźrásźrá|
és a megoldási lehetőségek felkutatĺísát. Ennek érdekében elengedhetetlen a hivatali vezetők kompe-

2015. január 0l. - decembeľ 31. 2016. január 01. - decembeľ 31.
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tenciáinak fejlesztése a munkatáľsak megtaľtásában, motiválásában, kommunikációban és vezetői attĹ
trĺdben.2016. évben a képzési referens bevonásáva|vezetoi képzesi sorozat indult, me|y 2017. évben
is folytatóđik. Továbbá a közsznlrgáůati tisztviselők kötelező továbbképzesein belĺil a Nemzeti Kö,z-
szo|gáńati Egyetem źůta| összsźlllított programok keretében, a vezetőképzéseken való ľészvétel na-
gyobb hangsúlý kapott.

A |étszźLrnadatok azonban tinmagukban a fe|adate||áttźts feltételeit és tényleges he|yzetét részleteiben
kevésbé mutatjfü be, azonban aziigyiratforgalom adataival összevetvę máĺ źrnya|tabb képet kapunk.

Üryĺratforgalmĺ adatok

Az a|äbbi tźLblráEat mutatja a Hivatal 20 l 5. és 20 16. évi tigyiratforgalmának <ĺsszehasonlítását.

Szelvezetĺ egrsĘ-Feladat l év l db 2015 2016

Szervezeti ecvsés Ucy Iľat Ücy Irat

Tisztséwiselők 4 6 19 2trl
Poleĺínnesteri Kabinet 4I 276 43 r84
MNP trI. 449 478 37 40

Auľóra 50 69 25 25

Proiektek 7 11 29 30

Minősésiránvítĺási vezető 12 24 13 20

Josi koda s81 L43I 492 1408

Személvüsyi Iroda 987 2509 885 1938

Keriileti közfoelalkoztatás 35 t29l 11 688

Belső Ellátrási Iroda - Informatika 3f 203 26 136

Belső Ellátĺási Iroda - Üzemeltetés 142 1,594 129 t46l
Uswiteli Iroda 27 290 24 210

Belső Ellenőrzési Iľoda 18 92 19 155

Vĺírosépítészstikoda 590 r696 851 2429

Polsári Védelem 56 469 l5 49

Vĺáľosfei lesztési lroda 13r 741 81 88

Pénzücvi Usvoszhílv 169 s24 133 165

Ađóüsyi Iroda 16540 3r758 16180 36605

Gazdálkodási Üsyosztlílv 1848 s358 1827 4564

Éoítéstiwi koda 849 3953 877 43s4

Isazsaüási Iroda 3999 6739 3813 s889

Anyakönwi lroda 25858 32038 25573 3 1638

Humĺánkapc solati Iroda 5t7 4567 468 4602

C saládtĺímo satási lroda 8000 20792 4643 r7740

EsészséPijgy 63 392 105 447

Szervezési és Képviselői koda 50 315 34 3t3

Közterület-Felüeyeleti Üsyosztálv 458 464 376 1029

összesen 61513 118080 s6728 118318

osszehason|íwa a 2015. és 20116. év ügyirat és iratforgalmát szervezeti egységenként látható, hogy
álta|á!ůłan kiegyensrilyozott, a szprvezeti egységek feladataiban tapasúa|hatő változások, a feladatellá-
tĺĺs volumene, amely a korábbi fejezetben kifejtésre kertilt, azíigyiratforgalomban is leképeződik.
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2ot5. évi el őteriesztések 2oL6. évi e|őterjesztések

-10 8

r Meghívóva| kézbesített

l Pótkézbesítésű anyagok

N He|yszíni kiosztású anyagok

l Csere e|őterjesztés

r Sürgősségi e|őterjesztés

r Meghívóva| kézbesített
l Pótkézbesítésű anyagok
X Helyszíni kiosztású anyagok
l csere előterjesztés
ĺ Sürgősségi előterjesztés

Képviselő.testületi munka, előteľjesztéset nemzetĺségĺ łinkormányzatok

Alábbiakban közölt diagramok Hivatal álta| előkészített, napirendre vett képviselő-testii|eti előterjesz-
tések kézbesítési anányának összehasonlítását mutatják be.

2015. évben tisszesen 226 e|őteqesztést vett napirendre a Képviselő-testiilet. A stirgősségi és a csere
előterjesztések az összes előterjesztés 4,8 o/o-átt és 4,4 Yo-ált tették ki. A pótkézbesítésiĺ előterjesztések
aránya 14,6 yo, míg helyszíni kioszÍású anyagok aránya 0,4 oń-os volt.

Az e|őm évihez képest a mutatók javultalg azonban 2016. évre céIul tÍĺztem ki, a csere és süľgősségi
előterjesztések anányanak megfartásá| illetve lehetőség szerint további csökkentését . 20|6-ban 180 db
előteľjesztést vett napirendre a Képviselő-testiilet melyből a sürgősségi előterjesztések aľánya 4,4 yo

(szĺmszakitag és aľĺínyaiban is csökkent), a csere előterjesztések aľánya 5,5 yo volt (szĺmszakilag nem
nőtt tavalyhoz képest). A pótkézbesítésíĺ anyagok száma további javulást mutat, aránya az összes napi-
ľendre vett előterjesztéshez képest t6 Yo, míg a helyszíni kiosztĺású anyagok mértéke 2,2 Yo-os vo|t.

A nemzetisĘi önkormányzatok2Dl6-ban 139 testĺileti iilést tartottak,aza|źbbiak szerint, melyen a
Jogi koda munkatĺíľsai részt vettek:
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rv.

A be|ső kontro|lľendszeľ mĺikiidtetese

A költségvetési szervek belső kontrollĺendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370l20|1.(Xtr.31.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 3.$-a alapján a költségvetési szerv vezetóje felelős a belső kont-
rollrendszer keretében _ a szeÍyezet minden szintjén érvényesiilő - a megfelelő kontrollkiimyezst,
információs és kommunikációs rendszer, és nyomon követési ľendszer (monitoring) kialakítrásáért'
működtetéséért és fejlesztéséért. A költségvetési szerv vezstóje köteles azéves költségvetési beszámo-
ló elfogadásával egyidejiĺleg nyilatkozatban értékelni az önkormányzat, a hivatal és a nemzetiségi
önkormányzatok belső kontrollrendszerének minőségét.

A 2016-os év során megtörtént a Bkĺ. iisszehangolilsa az ái|amigazgatźlsi szervek integritásiľányíĺási
ľendszerérő| és az érdekérvényesítők fogadĺásanak rendjéľől szóló 50ĺ2013. (II. 25.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Intr). Az összehangolás eredményeképpen az érte|mezést segítendő a Bkr.-ben defi-
niálásľa került a ,,szervezet integritósót sértő esemény'' kifejezés, amely úgy keriilt meýlatározźsa,
hogy mind a korábbi ,,szabźůytz|anságok'' fogalmi körét mind azirat|an és egyéb értékalapú szabä.
lyok megsértésének eseteit is lefedje, tehát megfe|e|jen az,,integritás'' legszelesebb éľtelemben vett
definíciójának. A Bkr. módosítiásával egyértelmiĺsíwe lett, hory a kockrázatokat, illetve mäs źryazati
jogszabályban előírt kockáaatkezelést (pl. infoľmatikai, biztonsági stb.) az integrólt kocluźzatlęzelési
rendszerben kell megvalósítani. Ennek támogatásána defmiálrásra keriilt azintegľéůt kockĺízatkezelési
rendszer, amely olyan folyamatalapú kockázatkezelési ľendsz.er, ame|y a szprvezet minden tevékeny-
ségére kiteľjed, egységes módszertan és eljárások a|ka|mazÁsépa|, a szervezet célkitiĺzéseinek és éľté-

keinek figyelembevételével biĺosítja a szervezet kockĺázatainak teljes kiiriĺ azonositźsźtt, azok megha-
tźrozrltt kritériumok szerinti éľtékelését, valamint akockáyatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv
elkészítését és azok nyomon követését.

Új szabályként, a gyakorlati alkalmazás elösegítése érdekében előírásra keriilt afolyamatok rendszere-
zésének és a folyamatgazÄáú< kijeliilésének kötelezettsége, amely korábban csak a gyakorlati útmuta-
tásokban jelent meg. A folyamat nem más, mint a sz,ervezeti célok megvalósulása érdekében fudatosan
megteľvezett lépések, tevékenységek és cselekedetek sorozata; a folyamatok célja pedig a belső kont-
rollrendszer kialakítása és mtĺködtetése által a szervezpti célkitűzesek megvalósítása. Kikerül! a

,,pénzÍig1ĺi,'és a,,FEIJVE'' kifejezés a belső kontľollrendszerre vonatkozó szabályokból,
új fogalomként jelenik meg a szerłezeti kultura, amelynek kialakításáról a költségvetési szerv vez-ető-

nek a Bkľ. I. szźműmelléklete szerinti vezetőinyilatkozatban nyilatkozria kell.

A fenti jogszabályi váltoásoknak megfelelően a Hivatal feltilvizsgálta a Bkr. szerinti sz.abáiyozási
rendszerét, elkészítette az új útmutatók szeńnti szabáiyozäsokat kĺilöniisen az integľált kockázatkeze-
|ési szabźiyzatźtt' kijeliilte a folyamatgazdátkat, az e||enórzési nyomvona|akat felülvizsgálta és a meg-
hatÍtozott folyamatrendszerhez folyamatosan igazítja az e|lenorzési nyomvonalakat. A ktizepes és

magas kockazatok beazonosíüása megtö,rtént, intézkedési terv keriilt kiadásrą akockőzatok bekövet-
kezésének és hatásának csö'l.ĺí<entésére. Mindezt a kontrolling referens koordinálją összefogią folya.
matosan figyelemmel kíséri a belső kontrollrendszer működését és jelzi avezető szźtmźra, amennyiben
intézkedésre vaĺr szükség.

Az Mi'tv. l19. $ (4) bekezdése és Áht' 70. $-a a|apjána helyi önkoľmányzat és a hivatal belső ellenőľ-
zése biztosított, amelyet a Hivatal Belső Ellenórzesi Irodája |át e| a Képviselő-testiilet által elfogadott
éves teľv a|apjźn. A helyi iinkoľmányzat belső ellenőrzése keretében ttiľténik az önkormányzat áita|
feliigyelt költségvetési szeľvek ellenőrzése is. A belső ellenőrzes célją hogy új módszerek a|k'a|mazí-
sával, folyamatos szakmai felkészüItséggel a helyi önkormźnyzat, a hivatal és a helyi nęmzetiségi
iinkormányzat szabáůyszerűl' hatékony és eredményes működését javaslataiva|, tanźrcsaival segítse. A
belső ellenőrzési tevékenység fókusza igazodott az önkormányzatife|adatáúszpwezések'hez, valamint a
Budapest Józsefuárosi Önkormányzat t$ Gazdasági programjában és közép. és hosszti Łávú vagyon-
gazdálkodási tervében megfogalmazott célkitíĺzések'hez, valamint aJegyző által kezdeményezett soron
kívtili ellenőrzesekhez is.
A belső ellenőrzés fokozott figyelmet fordít az ńltala megfoga|mazottjavaslatok a|apján készített in-
téz]<edési teľvek végrehajĺásának nyomon követésére, hasznosulásanak érvényesítésére. Az intéz,kedési
tervben foglalt feladatok végrehajtĺását és anól való beszámoló elkészítését - az eľedményesség érde-

kében - a belső kontrol|ľendszeľ működtetésében részwevő kontľolling refeľens koordinálja.
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A 2016. évi Bkr. módosítĺásainak megfelelően a Hivatal belső ellenőrzését szabáńyoző Belső Ellenőr-
z'esi Kézikönyvben áúvezetesre kerültek a váltoások, kiemelendő, hory az éves ellenőľzesi tervet a
belső ellenőrzśsivezető aJegyző egyetéľtésével módosíthatją a Képviselő-testiilet źLtľvházĐtt haüáskö-
re alapján.

A helyi önkormányzat nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásaiban
kiilön fejezet rendelkezik a belső kontrollrendszerről és a belső ellenőrzésről. A fejezet utal a helyi
nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzśsére vonatkozó eljráľási rendre.

A jegyzo, mint a költségvetési szerv vezetője, valamint a hivatal gazdasźryi vezetője a belső kontroll
témakörben a jogszabźůy źita| e|őíĺt, továbbképzési kötelezettségĺiket az esedékesség évében, 20|7-
ben teljesítik.

Mĺnőségirányításĺ ľendszeľ míĺktidtetése

A nemzeti szabvźny alapján a vállalatok, intézmények kiépíthetik saját minőségirĺányítási
(minőségbiztosíüási) rendszeriiket és lehetőséget szerezhetnek annak fiiggetlen, harmadik fé| áL|ta|i

tanúsítĺásĺáľa (minősítésére). A sz.abváný annak értékelésére lehet használni, hogy képes-e a szenłezet
teljesíteni azíigyfé|i, jogszabáúyi és egyéb szabáůyoző követelményeket, valamint saját kiivetelménye-
it.

A 2008. óta műköđtetett minőségirányítási rendszeriink átfogia a Hivatal teljes tevékenységi körét,
amelynek kialakíüásakor azonosítottuk fóbb folyamatainkat, azok sorrendjét és kapcsolódásait, megha-
tźroz1llk a folyamatok miíkiidtetéséhez szükséges erőforrásokat és követelményeket. A szabáúyozatt
folyamatokat ellenőrizziik, figyelemmel kísérjük, és ennek eredményeit felhasználjuk a folyamatok
tökéletesítéséhez.

A2016. éwe vonatkozn iig1té|, képviselői és dolgozói elégedettségmérést ez év első félévébęn tewez.
zük lefolytatni, előzetesen feliilvizsgálva a kérdőívek tartalmát és formai lehetőségeit (elektronikus,
papíralapú)azadatokfeldolgozĺsĺáľaisfigyelemmel.

A hivatali folyamatok belső auditálása sajátos formája a szo|gźitatás minősége vizsgálatának. A mód-
szer lényege, hogy a szprvezst a saját munkaüársai egy áItaluk a napi gyakorlatban nem alkalmazott
eljĺáĺást helyszínen és az iigyiratok áttanulmányozásáxa| vizsgálnak źtt egy tőliik fiiggetlen szervezeti
egységnél. A belső audit soľĺán megvizsgáljrák a dokumentźůt e|jźttźts és a napi gyakorlat kiiztitti össz-
hangot és javaslatokat fogalmaznak meg akár a szzbáiyozÉls, akĺĺr a ryakorlat megvźitoztatásfua"
amennyiben az a sm|gátltatĺás minőségének javitźlsa érdekében célszeríĺnek tűnik. 2016. évben három
eljáľrás auditasásĺáľa keriilt sor. Az e|végzett belső auditok megállapításai a|apján két eljĺánás feliilvizs-
gáiatźra, módosítlĺsára van sziikség. Több minőségirrínyítĺĺsi eljrínást az i||etékes szeľvezeti erységek
felĹilvizsgálüít illetve új eljárásokat dolgoztak ki. A feliilvizsgált és újonnan készített eljánĺsok kiadá-
sáú ez év márciusĺáľa tervezzíik.

2016. évben is lezajlott a minőségirĺányítĺísi rendszer kiilső auditĺĺlása, u audiüálást azInteĺCeĺt Minő-
sítő és Tanúsító Kft. végezte el. A kiilső auditorok megvizsgáltĺák a minőségiľányítlással kapcsolatos
valamennyi dokumentumot, valamint hĺárom eljárást is. A megujító audit eredménye szerint s".enłeze-
tiink által bevezetett és miÍködtetett minőségirányítĺási rendszer megfelel azMSZ EN Iso 900l:2009
nemz-etközi szabványnak, így u igaz.o|ás a tanúsítvany érvényességének fenntartrásĺáról kiállíüísra ke-
rĺilt.

v.

A Hivatal 20|6. év| mĺĺkłidésének jeryzőĺ éľtékelése' a hĺvatal fejlesztésével kapcsolatos vezetői
elképzelések

A jegyzői éĺékelés szerint a Hivatal 20|6-ban is jól megfelelt a vele szemben támasztott kiivetelmé-
nyeknek. A hivatali munka jó szakmai színvonalon , az e|vártak szerint műkt'dik.

A20I7. évre vonatkozo a|átbbi hivatalvezetői célok megvalósítĺását tiÍzöm ki:

1. Elsősorban a két, munkaerőhiĺíny szempontjából kritikus területen, a közteľiilet-felügyelői va-
lamint a pénzíigyi számviteli munkaköriikben a létsámhe|yzet stabilrizáúásą az iires álláshe.

27

***



lyek megfelelő kompetenciával, szakmai gyakoľlattal, képesítéssel rendelkező munkatĺársakkal
való betöltése, és a munkafoýamatok racionaĺ^izźůősa.

Cél annak a közvetlenebb kommunikációs és motivációs metódusnak a folytatása, me|y az
előző években elkezdődött és megfelelően mÍĺködött a hivatal munkatársaival, és kiemelt
hangsúlý szükséges fektetni a munkaerő megtartással kapcsolatos problémák és motivációk
fe|tźnásáĺrą és a megoldási lehetőségek felkutatĺására. Ennek érdekében sziikséges a hivatali
vezptők kompetenciáinak további fejlesztése, valamint az anyagi és természetbeni juttatási le-
hetőségek fe|kutatĺásą ösztönző rendszerek kialakítása működtetése.

A közterĺilet-feliigyeleti feladatok e||źtásźna| kapcsolatban azntézkedések jog- és szakszerű-
ségének célirányos oktatásokkal való további fejlesztése. A közteriilet-felügyelet megítélésé-
nek további javítĺása a lakossági panaszok kezelésében elért eredmények fenntarhása, a közös-
ségi eryüttélés alapvető szabá|yairćń és ezek elmulasztĺĺsának jogkiivetkezményeirő| szóló
ľendeletben szabźůy ozott tényállások fokozott ellenőrzése, betartatĺísa.

Adóügyekkel kapcsolatban a megkezdett felderítési tevékenység folýaŁása, avégrehajtás fo-
lyamatosságának fenntarkísa, továbbá _ elsősorban _ az idegenforgalmi adő e||enőrzések sá-
mának növelése.

A belső kontrollľendszer minőségének, valamint a minöségiranyítrási rendszer további fejlesz-
tése érdekében célkituzns az új feladatokhoz (p|. az ASP ľendszerhez va|ó csatlakoás) kap-
csolódó szabźiyozási rendszer kialakíüása és a meglévők aknn|izát|äsa, az ellenőrzések (kiilső,
belsö ellenőrzések) sonán megállapított hiĺínyosságokra készített intézkedési tervek, intézkedé-
sek megvalósulásának érvényesítése, valamint az ntegréůt kockávatkeze|ési rendszer össze-
hangolása a minőségiľĺínyítĺísi ľendszeľ folyamataival.

Hatósági eszközök a|ka|mazÁsa, a társszervekkel való együttmiĺködés elmélyítése és cé|zatt
(teriileti vagy tematikus) intézkedési stľatégiák a|apján akciótervek kidolgozása a lakosság
nyugalmának és biĺonságának megorzése, fokoása éľdekében.

Budapest 2017 . februtu 22.
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