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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szám:  31/2012

K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. december 20-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült
jegyzőkönyvből

Tárgy: Javaslat a járások kialakítása kapcsán az Önkormányzat szervezeti és
működési szabályzatáról szóló rendelet módosítására, és a Polgármesteri
Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítására

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodás mellett az
alábbi normatív határozatot hozta:

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 340/2012.(XII.21.)
határozata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának

módosításáról:

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 443/2009. (IX.28.) Kt.
határozatának 3. Működési Szabályok fejezetének 1. alpontját 2013. január 1. napjával az
alábbiak szerint módosítja, és egyidejűleg a 41/2012.(II.28.) Kt. határozatát visszavonja.

„MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK
3.1.

A Hivatal belső szervezeti egységei, engedélyezett létszáma és a szervezeti
egységek tevékenysége

A. Városfejlesztési és Városrendészeti Iroda 

Engedélyezett létszám: 12 fő
Feladatok:  - Az Iroda működésének koordinációja, vezetése

 - Az Önkormányzat gazdasági társaságaival való kapcsolattartás
 - Képviselőkkel való kapcsolattartás
- Pályázatfigyelés, pályázatírás,
 - Szerződések ellenőrzése, jogi véleményadás, 
 - Helyi Építési Szabályzattal összefüggő feladatok koordinációja
- Kapcsolattartás a tervtanács titkári feladatainak ellátása során, valamint
kapcsolattartás a főépítésszel
- Közterület-felügyelet működtetése,
- Kapcsolattartás a rendőrséggel,
- Kamerarendszerrel kapcsolatos feladatok koordinálása
- Közterületek rendjének biztosítása
- Vérvételi szolgáltatásban történő szállítási feladatok ellátása 
- Külterületek rendjének biztosítása
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- A  közterületek,  temetők rendjének, a köztisztaságnak ellenőrzése   
- Az érvényben lévő helyi rendeletek betartásának ellenőrzése
- Szükség esetén vizsgálatok végzése önkormányzati és hatósági ügyekben
- Az önkormányzat által foglalkoztatott ügyvéddel kapcsolattartás a
feladatkörébe tartozó ügyekben
- Ügyintézés a bányatavak, kavicsbánya, illetve rekonstrukcióval
kapcsolatos ügyekben
- Közreműködés minden olyan feladat végrehajtásában, ahol jogi
segítségnyújtásra van szükség
- Közreműködés és előterjesztés készítése az Önkormányzat 100 %-os
tulajdonát képező cégek ügyeiben

A.1. Városfejlesztési osztály

Feladatok:
- Közterületek tisztántartása
- Fűnyírás
- Virágok és növényzet ápolása
- Kóbor állatok befogásának szervezése
- Az időjárás okozta károk, a vagyont, vagy életet veszélyeztető    jelenségek
jelentése
- Önkormányzati beruházások építészeti véleményezésének segítése
- hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyek, bejelentések
 - zöldfelület gazdálkodással kapcsolatos hatósági ügyek,  
  bejelentések
 - zaj- és rezgésterheléssel kapcsolatos ügyek, bejelentések
 - veszélyes kártevőkkel kapcsolatos ügyek, bejelentések
 - közterület foglalási ügyek
 - közútkezelői  hozzájárulás
 - behajtási engedély
 - útügyi szakhatósági állásfoglalások
 - plakátok, reklámtáblák elhelyezésének engedélyezése
 - állattartási ügyek
 - közmű bekötések, közműhálózat bővítés
 - házszámok kiadása
- Útjavítás, útkarbantartás, útépítés megszervezése, kiviteleztetése   
mélyépítési- és magasépítési beruházás
-település üzemeltetés,
-Katasztrófa- és polgárvédelmi  ügyekben közreműködés
- Építésügyi Szolgáltatási Pontot működtetésével kapcsolatos feladatok
ellátása

B. Lakosságszolgálati és Szervezési Iroda

Engedélyezett létszám: 10,5 fő

Feladatok:   - képviselő-testületi ülések előkészítése
 - szerződések ellenjegyzése, jogi véleményadás
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 - közbeszerzési eljárásokban jogi közreműködés
 - képviselő- testületi ülések jogi előkészítése, előterjesztések törvényességi
vizsgálata, jegyzőkönyvek ellenőrzése
 - szerződések ellenőrzése
 - törvényességi vizsgálatok végzése önkormányzati ügyekben
 - népszavazással kapcsolatos jogi feladatok
 - kapcsolattartás a kisebbségi önkormányzatokkal, munkájuk segítése,
felügyelete
 - személyi és munkaügyek, humánerőforrás gazdálkodás
 - a jegyző és polgármester munkájának segítése, adminisztratív feladatok
végzése
 - bizottsági és testületi meghívók összeállítása, koordinálása
- bizottsági és testületi anyagok elektronikus továbbítása
 - rendeletek, bizottsági és testületi előterjesztések, határozatok,  
    jegyzőkönyvek nyilvántartása
 - testületi ülések technikai előkészítése
 - a beérkezett központi elektronikus levelek továbbítása
 - bizottsági és testületi jegyzőkönyvek készítése és megküldése a 
   kormányhivatal részére.
- informatikai rendszer működtetése
- kapcsolattartás az Önkormányzat ügyvédjével összpolgármesteri hivatal
szinten.
- titkársági feladatok irányítása, koordinálása
- A nevelési, közművelődési intézmények és a bölcsőde működési
feltételeinek biztosítása, szakmai munkájuk segítése, a törvényességi
felügyelet megszervezése,
- A város sportéletének, szabadidő- és versenysport szakmai irányítása,
sportrendezvények szervezése, iskolai és felnőtt sportegyesületek
működésének összehangolása, létesítmények fenntartásának támogatása. A
település turisztikai koncepciójának kidolgozása és végrehajtása.
-  A civil szervezetekkel egyházakkal, és egyesületekkel összefüggő
önkormányzati feladatok ügyintézése,
- Közreműködik a városi tömegkommunikáció és média hálózat
működésével összefüggő önkormányzati feladatok ellátásában.
- Közreműködik az önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak ápolásában,
- Szervezi a városi díjak és más, az OKSB döntési körébe tartozó
kitüntetések adományozását,
- Kezeli az önkormányzat által meghirdetett, az OKSB döntési körébe
tartozó pályázatok ügyvitelét,
- Elkészíti a feladatkörébe tartozó testületi előterjesztéseket,
- A működési körébe tartozó feladatokról, jogszabályban meghatározott
statisztikai adatszolgáltatást végez, azokról nyilvántartást végez.
- Lakásfenntartási támogatás
- temetési segély
 - aktívkorúak ellátása
 - lakossági kamatmentes kölcsön
 - lakossági kamatmentes kölcsön visszafizetésével, jelzálog törléssel

kapcsolatos ügyintézés
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 - lakásépítési kedvezmény vagy kiegészítő kamattámogatás
igénybevételéhez nyújtandó igazolás

- átmeneti segély
 - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
 - étkezési térítési díj kedvezmények
 - ápolást, gondozást nyújtó intézményekben történő elhelyezés
 - közgyógyellátás (méltányos)
-köztemetés
 - újszülöttek támogatása
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
 - óvodáztatási támogatás
 - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 - rendszeres gyermekvédelmi támogatás
- hagyatéki eljárás
- anyakönyvezés
 - állampolgársági ügyek
- születés anyakönyvezése
 - haláleset anyakönyvezése
 - házasságkötés
 - külföldön történt anyakönyvi események magyarországi anyakönyvezése
 - lakcím fiktiválás
 - népesség-nyilvántartás
 - névváltoztatási ügyek
  - működési engedély
 - hirdetmények kifüggesztése
 - magánszálláshelyek nyilvántartásba vétele,
- a háziorvosokkal kapcsolatos szerződéskötés és kapcsolattartás
- telephely engedélyezési ügyek,
- iktató rendszer működtetése

C. Gazdasági és Adó Iroda
Engedélyezett létszám: 13 fő

Feladatok    - bérleti szerződések
 - telekbérleti szerződések készítése
 - adás-vételi szerződések készítése
 - ügyvédi irodával történő kapcsolattartás
 - testületi, bizottsági előterjesztések szakmailag megalapozott elkészítése
jogszabályi hivatkozással
 - telek megosztási megállapodások előkészítése
 - lakásbérlők nyilvántartása
 - lakásbérleti szerződések előkészítése
 - lakbér beszámítással kapcsolatos ügyintézés
 - bérleti jogviszony folytatás elbírálásának előkészítése
 - lakásbérlettel, nem lakáscélú helyiséggel kapcsolatos kérelmek, panaszok

ügyintézése, a műszaki problémákat érintő, karbantartási, felújítási ügyek
 - lakáskérelmek nyilvántartása
- közadók módjára behajtható tartozások ügyintézése - építmény,- és
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telekadó
 - adó és értékbizonyítvány
 - méltányossági kérelmek
 - könyvelés
 - iparűzési adó
 - adóigazolások kiadása
 - egyéb helyi adó ügyek
 - gépjárműadó
 - magánszemélyek kommunális adója
 - talajterhelési díj
 - egyéb helyi adó ügyek
- birtokvédelem
- kifüggesztések ügyintézése és visszajelzés
- saját ügykörükben Képviselő-testületi döntésekről kiértesítése az
érdekelteknek

C.1. Pénzügyi osztály

Feladatok:   - bevételek analitikus nyilvántartása
 - fizetési felszólítások kiküldése
 - helyiségek és lakások bérleti- és közüzemi díjainak kiszámlázása
 - bejövő számlákkal kapcsolatos ügyintézés
 - banki átutalásokkal kapcsolatos ügyintézés
 - főkönyvi könyvelés
 - tárgyi eszköz-nyilvántartás
 - állami hozzájárulások
 - költségvetési rendelet, beszámolók előkészítése
 - pályázatok előkészítése, törzskönyvi nyilvántartás
 - házipénztár kezelése
- közreműködés pénzügyi szabályzatok elkészítésében
- kapcsolattartás, koordinálás a belső ellenőrrel és a könyvvizsgálóval
- pénzügyi véleményadás az Önkormányzat költségvetését érintő ügyekben”

Felelős: dr. Molnár Éva jegyző
Határidő: azonnal

k.m.f.

Rogán László
polgármester

Dr. Molnár Éva
jegyző

Záradék:
A rendeletet a Képviselő-testület a 2012. december 20-ai ülésén fogadta el, közzététele
2012. december 21-én megtörtént

Dr. Molnár Éva
jegyző
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A kivonat hiteléül:

Barna Yvette


