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1.a) Szervezeti egys,ég megnevezése:

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuarosi Polgáľmesteri Hivatal Pénzügyi |Jgyosztá|y

1.b) A szeľvezeti egvség címadatai:

Működési lrelye: Budapest Baross u.63-67.

Levélcíme: 1082 Budapest, Baross u, 63-67. vagy |43| Budapest, Pf.: 160.

PéluugyiÜgyosztály telefonszám:06-I-459-f235
email cím: penzugy@jozsefvaros.hu faxszám:06-1-314-0605

KöltségvetésiésPénzi.igyiFelügyeletiIroda telefonszám:06-I-459-2247
email cím: penzugy@jozsefvaĺos.hu faxszźlm:06-1-314-0605

Számviteli és PénzĹigyi Iroda telefonsziĺm:06-|-459-2242
email cím: peĺuugy@jozsefvaros.hu fax szźtm:06-1-313-0438

Adótigyi Iroda telefonszám:06-l-459-2I44
email cím: adougy @jozsefvaľos.hu

1.c) A szeľvezeti egYsée iogáIlása:

APéĺtnigyi Ügyosztály nem önálló jogi személy.

2. A szeľvezeti egysée áItalános feladat. és hatásktiľe:

Azaďottszakźryazathoztartoző tĺibb irodát összefogó szervezeti egység, melynek futnyítőjaés
vezetője az igyosztźt|yvezető, Az ugyosztá|yvezető szervezi és ellenőrzi az ugyosztály mun-
kźLját, az igyosztćlyvezetőnek koorđinációs tevékenysége és felügyeleti jogkĺlre van a Költ-
ségvetési és Pénziigyi Felügyeleti Iroda, Számviteli és Pénzügyi Iroda' Adóügyi Iľoda tekinte-
tében.

3. A Pénzügyĺ Üqyosztálv engedélyezett létszáma tevékenységek szeľinti bontásban. az
azokhoz tartozó feladat. és hatásköriikkel

Pénzůi gyĺ Ügyosztály tagoző dásaz
igyosztttIyvezető 1 fő
ugyintéző: l fő

Ktiltségvetési és Pénziiryi Felügyeleti lroda
irodavezető helvettes: 1 fő
igyintéző: 5 fo



Számvĺtelĺ és Pénzůiryi lľoda
irodavezető: l fő
lj;gyintéző 10 fő

Adóügyi lroda
irodavezeto: 1 fä
ügyintéző: 9 fő

3 .a) Az ugy osztźiry ezető

3.aa) Az ügyosztályvezető sza|<rtai feladate||átásara vonatkozó legfontosabb jogsza-
bályok felsorolása

. MagyarországAlaptörvénye
o Magyarorszźlg gazdasági stabilitásríľól szóló 20II. évi CXCIV. törvény, vaIamint az

ađósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájarulás részletes szabáIyairő| sző|ő
3 53 /20I 1 . (XII.30) koľmlínyrendelet

o Nemzeti vagyonĺól szóló 20I|. évi CXCVI. Töľvény
o Magyarország helyi önkoľmány zatair ő| sző|ő 20| 1 . évi CLXXXIX. töľvény
. Magyaľországközponti költségvetéséről szóló mindenkori éves törvény
. Áľamĺáztaĺtásrő| sző|ő 2011. évi CXCV. t<irvény, valamint a végľehajtásźrő| szőIő

368120|1. (xII.31.) kormiĺnyrendelet, és az źi|anhźutartás szervezetei beszĺímolási és
könywezetési kĺitelezettségének sajátosságaiľól szóló 24912000. 6II.24.) kormány-
rendelet, a szakfeladat ľendről és az áIlan.ŕiráztaĺtétsi szakágazati rendről sző|ő 561201'l.

CXII.31.) NGM ľendelet, a tĺiľzskönyvi nyilvĺántartásról szóló 6/20|2.(nI.01.) NGM
ľendelet

o A fővĺíľosi önkoľmányzat és a keriilęti cinkormányzatok közötti forrásmegosztásról
sző|ő2006. évi C)oo(III. törvény

o Számvitelről szőIó2000. évi C. törvény
o Az általános forgalmi adóról sző|ő2007. évi C)O(WI. törvény,
o A személyi jĺĺvedelemadóľól szóló 1995. évi CXVII. tĺirvény,
o A helyi adókľól szóló 1990. évi C. tĺirvény'
o A gépjármiĺadóról szóló 199|. évi L)ooilI. töľvény,
o Azadőzás ľendjéről szóIő2003. évi XCII. tĺirvény,
o Józsefuĺĺľosi onkotmźnyzatmindenkori átmeneti gazdźikođásĺáĺól szóló helyi ľendelet,
o Józsefuáľosi onkotmźnyzatmindenkoľi költségvetéséľől szóló renđelet
o Adósságkezelési szolgźitatétsról szóló 31/2010.(VII.15.) szátĺÍlhelyi ľendelet,
. az építményadóľól szóló 5512008. (XI.6.) sz. ĺinkormźnyzati ľendelet
. atelekadóľól sző|ő 56l2008.(XI.6.) sz. önkoľmźnyzati rendelet
. az idegenforgalmi adórólszóló 57120|0. CXII.30.) sz. önkormźnyzatírendelet

3.ab) Az iigyosztályvezető źita| gyakoľolt hatáskörtik (kiadmĺĺnyozás), a hatáskĺiľ gya-
korlásĺának módja

A kiadmanyozás és az aláitás rendjéről szóló hatályos jegyzői utasítás szerinti hatáskĺjrrel
ľendelkezik.
A kiadmanyozás rendjéľől szőlő hatá|yos polgáľmesteľi utasításban foglaltak szerinti ha-
taskĺirrel ľendelkezik.



A kötelezettség.vállalással, utalvźnyozással, e|Ienjegyzéssel, érvényesítéssel, teljesítés-
igazolássalkapcsolatos eljárási rendľől szőIőhatáIyos polgármesterĹjegyzői együttes uta-
sítás szerint gyakoľolja a polgáľmester és a jegyzó által meghatározott kĺirben a kiadmá-
nyozásí,uta|vźnyozási,teljesítésigazolási jogot.

3 . ac) Az ügyo sztályv ezető fe|ađatkĺirei
. ?7' tigyosztály irányitőja és vezetójeként szervezi és ellenőrzi az iigyosztály munkáját,

kooľdinációs tevékenysége és felttgyeleti jogköľe van a Kiiltségvctési és PénzĹigyi Fc-
liigyeleti lroda, a Számviteli és Pénziigyi Iroda és az AdóĹigyi Iľoda tekintetében,

o ellátja az ugyosztá|y do|gozői tekintetében a jegyző á|tal átnlhźuott munkáltatói jogo-
kat,

o felügyeli az ügyosztá|y ikĺatźlsi és irattáľozási tevékenységét,
o köteles az egységes polgáľmesteri hivatal munkáját elősegítő szervezeti egységek kĺi-

zötti folyamatos tájékoztatźsra, a szabályozott hivatalon beliili és külső kapcsolattar-
ttĺsta,

o folyamatos elemző munkát v égez, melynek alapján v źitoztatást kezdemény ez az írodát
érintő feladatok vonatkozásźtban a hatékonyabb, eredményesebb, gazdaságosabb, raci-
onáli s abb feladate|Itúás éľdekéb en,

. az tigyosztály feladatait érintő ügyben ügyfélfogadást taľt,
o figyelemmel kíséri az lůgy osztźůy ügyfélszo|gá|ati tevékenységét,
o a Minőségiranyítási Rendszerdokumentáciő részétképező eljĺĺrásokban foglaltak alap-

janbiztosítjaaszeÍvezetiegységétérintőszakmaifeladatoke||átásźt,
. a Polgiĺľmesteri Hivatal mindenkori hatályos Szeľvezeti és Miĺködési Szabályzata, va-

lamint a belső normfü alapjźn e||átja a szervezeti egységét éľintő vezetői és iľĺányítói
feladatokat,

o a hatáiyos belső noľmában foglaltak alapjan gyakorolja a kiadmanyozás, valamint a
kĺitelezettségvállalássaI, uta|vźnyozással, eL|enjegyzéssel, teljesítésigazolással kapcso-
latos jogkörét,

o Mfüödt eti az Íigy osztá|y tekintetében a Minősé gir ányítási Rendszeľt,
. aszeÍvezeti egységei részére feladataik e||átáséúloz szakmai segítséget nyújt,
o szakterületét érintően gondoskodik a képviselő-testtiletilbizottsági előterjesĺések el-

készítéséről, a képviselő.testiileti/bizottsági döntések végrehajtásaľól,
o tésztvesz aképviselő-testĹilet és az illetékes bizottságok ülésein;
. egyeztetéseken, rendezvényeken képviseli a Pénzügyi Ügyosztá|yt.

3.ad) A helyettesítés ľendje és az ezek'hez tartoző felelősségi szabályok
Az ügyosztá|yvezetőĺek nincs általános helyettese' az ügyosztrályvezetot Költségvetési és
Péĺ:r;ngyi Feltigyeleti Irodávď kapcsolatos feladatköľét tekintve a Költségvetési és Pénzügyi
Felügyeleti Iroda helyettes vezetője, a Számviteli és Pénzügyi Irodával kapcsolatos feladat-
köľét tekintve a Számviteli és Pénzügyi Iroda vezetője és az Adótigyi Irodával kapcsolatos
feladatk<irét tekintve az Aďőiigyi Iľoda vezetóje helyettesíti.

3.b) Az irodavezetők

Költségvetési és Pénzüryi ľ'elüryeleti Iroda vezetője

3.ba) Az fuodavęzetó szakmai feladatellátásaľa vonatkozó legfontosabb jogszabályok
felsorolása

. Magyarorszźry A|aptöľvénye
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Magyarország gazdasági stabilitásárő| sző|ő 2011. évi CXCIV. törvény, va|amint az
adósságot keletkeztető ügyletekhez torténő hozzájaru|ás részletes szabźůyairől szóló
3 53 ĺ20| 1 . (XII.3 0) kormĺĺnyrendelet
Nemzeti vagyonľól szőIő2011. évi CXCVI. Tĺirvény
Magyarország helyi ĺinkormányzatairől' sző|ő 20ll . évi CLXXXIX. tĺirvény
Helyi onkoľmanyzatokľól szőIő |990. évi LXV. Törvény
Helyi önkoľmanyzatok és szerveik, akoztźLrsasági megbízottak, valamint egyes centrá-
lis alárenđeltségű szervek feladat- és határköreiľől szóló 1991. évi )o(. tcirvény
A polgármesteľi tisztség e||átasźnak egyes kéľdéseiről és az onkormźnyzati képviselők
tiszteletdíjaról szóló 1994. évi LXIV. törvény
Magyaľorszźry kozponti költségvetéséľől szóló mindenkoľi éves töľvény
ÄJJaĺ*azartásľól szóló 2OI1'. évi CXCV. tĺirvény, valamint a végrehajtásárő| sző|ő
368120|1. (XII.3l.) koľmrányľenđelet, és az źt|lanlhźztartás szewezetei beszámolási és

könywezetési ktltelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) kormány-
rendelet, a szakfeladat rendről és az államhźztartási szakágazati ľendről sző|ő 56120I|.
(XII.31.) NGM rendelet, a törzskönyvi nyilvantaľtásról szől'ő 612012.(III.01.) NGM
rendelet
A ftĺvĺĺľosi ĺinkoľmányzat és a kerületi önkoľmlĺnyzatok köz<itti foľrásmegosztásról
sző|ő2006. évi CX)O(III. törvény
Szĺĺmvitelrőlszóló 2000. évi C. törvény
Nemzetiségek jogaiľól szóló 201-|. évi CLXXIX. törvény, valamint a nemzetiségi célú
e|őirźnyzatokból nyujtott trĺmogatások feltételľendszeréľől és elszámolásanak rendjé-
ľől szóló 28l20I2. ( III.06.) kormlĺnyrendelet
Azétlta|źnos forgalmi adóról sző|ő2007. évi C)O(VII. törvény,
A személyi jövedelemadóról sző|ő 1995. évi CXWI. tĺiľvény,
A helyi adókĺól szőlő |990. évi C. törvény,
A gépjárműadóľól szőIő t99I. évi L)oo(II. tĺiľvény,
Azadôzás ľendjéľől sző|ő2003. évi XCil. töľvény,
A tiĺrsadalombiĺosítás el|źtź.sźra és a magánnyugdijrajogosultakról, valamint e szol-
gáltatások fedezet&ő| sző|ő 1997. évi LX)o(. törvény,
A szociális hozzájaru|ási adóról szőló2011. évi CLVI. törvény,
Az egészségtigyi hozzájaru|źlsľól szóló 1998. évi LXVI. törvény,
A megváltozott munkaképességÍí személyek el|átásarő| és egyes törvények módosítá-
sáľól szóló 20|I. évi CXCI. törvény ( 23$-24$)'
oregségi nyugdíjľól sző|ő |997.évi L)O(XI. törvény,
Közfoglalkoztatásrő| és a kcizfogla|koztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb töľvények
módosításáĺól szóló 201| évi. CVI. törvény, valamint a végľehajtásĺáľól szóló kor-
mányľendeletek
KözalkalmazoÍtak jogállásĺĺról szóló 1992. évi Xxxm. tĺirvény valamint az eLlhez
kapcsolódó źryazati végrehajtási koľmányrendeletek
Közszolgálati tisztviselőkľől sző1lő 20 | 1 . évi CXCIX. tĺirvény,
A Munka töľvénykĺinyvérő| sző|ő 20|I. évi I. tĺĺrvény
Nemzeti köznevelésről szóló 201-|. évi CXC. t<iľvény, valamint a köznevelési feladatot
ellátó egyes önkormányzati fenrftartásű intézmények állami fenntaľtásba véte|érő| sző-
|ő 2012. évi CL)OO(VIII. tĺirvény,és annak végľehajtási ľendeletei
A szociális ígazgatásről és szociális ellátásokĺól szóló |993. évĺ III. tclrvény, valamint
végrehaj tási rendeletei,
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o A gyermekek védelméről és a gyámtigyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
és végrehajtási rendeletei,

o A muzeális intézményekľől, a nyilvános könyvtáľi ellátásról és a kozművelődésről
szől'ő |997. évi CXL. törvény és végrehajtási ľendelete,

o A munkába jarással kapcsolatos utazásí költségÍérítésről szóló 3912010. (II.26). kor-
mányrendelet,

o A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésiikĺe vonatkozó egyes sza-
bályokról szóló l993. évi LXXVll. törvény,

o A mindenkori minimálbér és gaľantált bérminimumĺól szóló kormányrendelet
o Józsefuárosi onkormányzatmindenkori átmeneti gazdá|kodásárólszóló helyi rendelet,
o Józsefu áľosi onko rmźny zat mindenkori költségvetéséľől szóló rendelet
o Adósságkezelési szolgá|tatźtsľól szóló 3 | l20 I}.(wI. 1 5.) szźlmĹl helyi ľendelet,
o A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások foľmáiról és a térítési díj ťrzetési

kötelezettségekľől szőlő 25 |20|2.(III.29.) helyi ľendelet,
o Bölcsődei térítési díjakÍól sző|ő |3l20|2'(II.23.) szźtmthelyi rendelet,
o A Józsefuiĺľosi Önkormźnyzat által fenntaľtott óvodfüban és iskolákban ellátottak ét-

kezés térítési díj áról sző|ő 69 l ĺ997 .(XII.29 .) szttmű helyi rendelet,
. Polgármester, alpolgáľmesterek illetményéről és egyéb juttatásairól, valamint az on-

kormányzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjáról szóló
40 l |998.(XII.O 1 .) szźlmű helyi rendelet

o Józsefuárosban adományozhatő kittintetésekről sző|ő, tĺjbbsz<iľ módosított
| 1 l2006.(m. l 0.) számú helyi rendelet

o Az onkormányzat költségvetési szeľveinél kozszolgá|ati jogviszonyban á||ők dijazásá-
ról és egyéb juttatásaiľól sző|ő 7llf012'Cx[.13.) számú helyi rendelet

o A lakások és nem lakás céljaľa szo|gá|ő helyiségek víz-és csatoľnahasznźiati díjának
bérlőkľe történő áthźntásátől szóló 23/2007.(Iv ,25.) számíhelyi rendelet

o Lakőhźz-múködtetési és lakóhźnfeItjítás-lebonyolítási szolgáltatás ellátásárőI szőLő

64 l 1995.(XII. l 8.) szźmű helyi rendelet,
. onkormźnyzati biztos kiľendelésének és tevékenységének rendjéről sző|ő

5 8/ 1 9 99. (XII.24.) száłrÍl helyi rendelet,
o Képviselő-testület és Szervei Szewezeti és Mfüddési Szabźt|yzatźrő| sző|o |912009.

(V.06) száĺľlű helyi rendelet,
o Az Osziľőzsa Gondozó Szolgźůat által műköđtetett beteg-feltigyeleti ľendszer ę|őfize-

tőinek téľítési díj fizetési díj k<itelezettségéről sző|ő 21|I999.(IV.30.) szźtmu helyi ren-
delet,

o Budapest, Józsefurírosi onkormźnyzat vagyonlíľól és a vagyon feletti tulajdonosi jo-
gok gyakorlásáról sző|ő 66l2012.(xII.13.) számú helyi rendelet,

3.bb) Az irodavezető által gyakoľolt hatásköľĺlk (kiadmtnyozás), a hatáskĺiľ gyakorlá-
sának módja

A kiadmanyozás és az aláirź.s ľendjéről sző|ő hatáIyos jegyzői utasítás szeľinti
hatásköľrel rendelkezik.
A kiadmanyozás rendjéről sző|ő hatá|yos polgáľmesteri utasításban foglaltak szerinti
hatásköľľel rendelkezik.
A kötelezettség-vállalással, uta|vźnyozással, ellenjegyzéssel, érvényesítéssel, teljesí-
tésigazolással kapcsolatos eljáľási rendről szőIő hatźt|yos polgĺáľmesteľi-jegyzői egyĹit-

tes utasítás szerint gyakorolja a polgáľmester és a jegyző által meghatźrozott kĺjrben a
kiadmanyo zási, uta|v źny ozási, telj esítésigazolási j ogot.



Pénzügyi Ügyosaályvezető áIta| kiadott kiadmányozási és helyettesítési ľend-
ben me ghatáľo zott hatáskcirľel rendelkezik.

. 3.bc) Az irodavezető feladatkĺirei
Altalánosságban iroda vezetői feladatok ellátása, az irođa munkájanak koordinálása) az
irodát &intő feladatok ellátásanak megszeľvezése, ellenőrzése. Yezetői és iigyosztá|yi ér-
tekezleten v a|ő r ésnĺ étel. beszámolás.

Feladatkörei:
6.|.33. a helyi szabźiyzat alapulvételével a kerületi ktiltségvetési koncepciőhoz adat és in-

formáció bekérése, koncepció tervezet összeiĺllítása, testĹileti előterjesztés elkészíté-
S€'

. Magyarországhelyi ĺinkoľmźnyzatairő| sző|ő 20|1. évi CL)O(XIX. törvény
o Helyi onkoľmĺányzatok'rő| szőIő |990. évi LXV. Töľvény
o Helyi önkoľmanyzatok és szerveik' akoztélrsasági megbízottak, valamint egyes centrá.

lis aliĺľendeltségú szervek feladat- és határköreiről szóló |99|. évi )o(. t<irvény
o A polgáľmesteri tisĺség ellátáSanak egyes kérdéseiről és az önkormźnyzati képviselők

tiszteletdíjáľólszóló |994. évi LXry. töľvény
. Magyaľországkĺizponti költségvetéséľől szóló mindenkori éves törvény
. Áilamháztartásrő| sző|ő 2OI1. évi CXCV. töľvény, valamint a végrehajtásáról szóló

368/2011. (xII.31.) kormányrendelet, és az źi|aIĺlhźztaľtás szervezetei beszámolási és
kö'nywezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 24912000. (XII.24.) koľmĺány-
rendelet, a szakfeladat rendről és az źt||anlháztartźsi szakágazati ľendľől sző|ő 56120I|.
CXII.3l.) NGM rendelet, a t<irzskĺinyvi nyilvántaľtásról sző|ő 612012.(III'01.) NGM
rendelet

6.| .3 4. átmeneti, ideiglenes gazdálkodasról szóló rendelet-tervezet elkészítése,

. Államtrźr;tarĘásrő| sző|ő 20|1. évi CXCV. töľvény, valamint a végľehajtásáľő| sző|ő
36812011. (xII.3l.) koľmányrendelet, és az á|Ianhźztartás szervezeteí beszámolási és
ktinywezetési kcĺtelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. Cŕ'II.24.) koľmĺĺny-
rendelet, a szakfeladat ľendről és az á||arnháztartási szakágazati rendről sző|ő 56120|I.
(XII.31.) NGM rendelet, a töľzskĺinyvi nyilvlántaľtásról szóló 6120|2.(II.01.) NGM
rendelet

6.1.35. Fővláľosi onkormanyzat és keriileti önkormźnyzatokat osztottan megillető bevéte-
lek foĺrĺĺsmegosztásrához aFőpolgáľmesteri Hivatal általkért adatszolgźitatás elké-
szítése,

o Magyarorszźrykozponti költségvetéséľől szóló mindenkori éves törvény
. Áltamnáztartasrő| sző|ő 2O|1. évi CXCV. tĺirvény, valamint a végrehajtásźtő| sző|ő

368/20|1. CXII.3l.) kormanyrendelet, és az al|anhánaftás szervezeteibeszźtmolási és
könywezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 24912000. (XII.24.) koľmány-
rendelet' a szakfeladat rendről és az á|lanháztar:tási szakágazati rendľől szőIő 56120|1.

CXII.31.) NGM ľendelet, a tĺĺľzskĺinyvi nyilvantartásľól sző|ő 612012.(III.01.) NGM
rendelet

o A fővarosi önkoľmányzat és a kęľületi önkoľmĺĺnyzatok közötti forrásmegosztásról
sző(ő2006. évi CX)O(III. törvény

6.I.6. költségvetés tervezés előkészítése a helyi szabáIyzatban foglaltak alapulvételével,



6.|.7. iĺtézmények költségvetési tervezeténęk feliilvizsgá|ata, javítása, Polgáľmesteľi
Hivatal és az onkormźnyzatköltségvetési tervezetének elkészítése a Hivatal belső
szew ezetinek k<i zľemfü ö dé sével'

6.l.8. keľületi k<iltségvetési terv elkészítése (testületi előterjesĺés, ľendelet-tervezet),

o MagyarországAlaptcirvénye
o Magyarország gazdasźryi stabilitásaľól szóló 20||. évi CXCIV. törvény, va|aĺnint az

adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájaru|ás részletes szabá|yaitől szóló
3 53 l20I 1 . [KII.30) koľmányľendelet

o Nemzeti vagyonĺól szóló 201l. évi CXCVI. Tĺirvény
o Magyarorszźęhe|yicinkormanyzatairő| szőIő 2011. évi CL)O(XIX. tĺiľvény
o Helyi onkormanyzatokról sző|ő |990. évi LXV. Tĺirvény
. Helyi önkoľmanyzatok és szeľveik, akoztźtrsasági megbízottak, valamint egyes centrá-

lis alaľendeltségíi szeľvek feladat- és határköreiľől szóló 199l. évi )o(. törvény
o A polgármesteľi tisztség ellátásĺĺnak egyes kérdéseiľől és az önkoľmźnyzati képviselők

tiszteletdíjaról szóló |994. évi LXIV. töľvény
o Magyaľországkozponti költségvetéséről szóló mindenkori éves törvény
. ĺllaĺ*anaĺtásról szóló 20|t. évi CXCV. töľvény, valamint a végrehajtásĺáľól szóló

36812011. CXII.31.) koľmányrendelet, és az á||anhźr.tartźs szęrvezetei beszámolási és

könywezetési kĺltelezettségének sajátosságairő| szőIő 24912000. (XII.24.) kormany-
rendelet, a szakfeladat ľendről és az á|Ianháztartźsí szakágazati rendről szőIő 56120||.

CXII.31.) NGM rendelet' a törzskĺinyvi nyilvantaľtásról szóló 612012.(II.0l.) NGM
rendelet

o A fővárosi onkormĺĺnyzat és a keľĹileti önkoľmanyzatok közötti foľľásmegosztásról
szőIő2006. évi CX)O(III. törvény

o Szĺímvitelről szóló 2000. évi C. tĺiľvény
o Nemzetiségek jogairól szó|ő 201l. évi CL)O(IX. törvény, valamint a nemzetiségi célú

előirźnyzatokból nyujtott tźmogatások feltételrendszeréről és elszĺĺmolásanak ľenđjé-
tol sző|ő 28 l20I2. ( III.06.) kormányrendelet

o Azáltalános forgalmi adóról sző|ő2007. évi C)O(VII. töľvény,
o A személyi jövedelemadóról sző|ő |995. évi CXWI. törvény,
o Ahelyi adókľól szóló 1990. évi C. törvény,
o A gépjárműadóról szóló l99l. évi DooilI. tĺiľvény,
o Az adőzás renđjéről szőIő 2003. évi XCIL tĺ!ľvény,
o A taľsadalombiztosítás el|átásaľa és a magánnyugdiýajogosultakľól, valamint e szol-

gáltatások fedezetéről sző|ő 1997. évi LX)o(. tĺiľvény,
o A szociális hozzájáru|átsi adóľól sző|ő20|l. évi CLVI. törvény,
o Azegészségügyihozzájarulásról szóló 1998. évi LXVI. ttirvény,
o A megváItozott munkaképességű személyek ellátásáról és egyes tĺiľvények módosítá-

sĺĺról szóló 201^|. évi CXCI. törvény ( 23$-24$)'
. Öregségi nyugdíjľól szóló |997.évi L)O(XI. tĺiľvény,
o Közfogla|koztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb töľvények

módosításaľól szóló 20|| évi. CVI. törvény, valamint a végľehajtásérőI szóló kor-
mányrende1etek

o Közalka|mazottak jogállásĺíról szóló |992. évi )ooilIl. töľvény valamint az ehhez
kapcsolódó ágazati végľehajtási koľmanyrendeletek

o Kĺizszo|gźtlatitisztviselőkľől szóló 20|I. évi CXCIX. töľvény,
o A Munka törvényk<inyvérol sző|ő 20I|. évi I. ttirvény



o Nemzeti köznevelésről szóló 20|I. évi CXC. törvény, valamint a ktiznevelési feladatot
ellátó egyes önkormányzati fewfiartású intézmények állami fenntartásba vételéľő| sző-
|ő 20|2. évi CLXXXVIII. törvény,és annak végrehajtási rendeletei

o A szociális igazgatástől és szociális ellátásokról szóló |993. évi III. törvény, valamint
végľehaj tási rendeletei,

o A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló |997. évi )ooil. tĺirvény
és végrehajtási rendeletei,

o A muzeális intézményekľől, a nyilvános könyvtaľi ellátásról és a közművelődésről
szőIő 1997. évi CXL. ttlrvény és végľehajtási rendelete,

o A munkába jaľással kapcsolatos utazási költségtérítésľől szóló 39l20l0. (II.26). koľ-
mányrendelet,

o A lakások és helyiségek bérletére, valamint az e|idegenítésiikre vonatkozó egyes sza-
bályokľól sző|ő |993. évi LXXWI. tö'rvény,

o A mindenkori minimálbér és gaľantált bérminimumról szóló kormányrendelet
o Adósságkezelési szolgá|tatásľól szóló 3Il20I0.(wI.15.) szźtĺnűhelyi ľendelet,
o A személyes gondoskodást nyujtó szociális ellátások foľmáiról és a térítési díj fizetési

ktĺtelezettségekľől szőIő 25 120|2.( III.29.) helyi ľendelet,
o Bölcsődei térítési díjakľól sző|ő l3l20I2'(II.23.) szźtmuhelyi rendelet,
o A Józsefuĺĺrosi onkormźnyzat által fenntaľtott óvodfüban és iskolfüban ellátottak ét-

kezés téľítési díjaról sző|ő 69l|997.(XII.29.) számú helyi rendelet,
. Polgármester, alpolgáľmesterek illetményéľől és egyéb juttatásairól, valamint az ön-

kormányzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletđíjarő| szól'ő
40/1 998.CXn.0 1 .) szźlmu helyi rendelet

o Józsefuiáľosban adomlányozható kittintetésekről szó|ő, többsztir módosított
I I l2006.(ru. 1 0.) szĺímú helyi rendelet

o Azonkormanyzat költségvetési szerveinél kcjzszo|gá|atijogviszonyban áltók díjazásá-
ról és egyéb juttatásairól szőIő 7I|2012.(XII.13.) szźnrń helyi rendelet

o A lakások és nem lakás céljĺĺľa szo|gźiő helyiségek viz.és csatomahaszná|ati díjának
bérlőkĺe történő áthántásar ől szóló 23 l 2007 .(Iv .2 5 .) szźtmí helyi rendelet

o Lakőház-mfüödtetési és lakóhazfelifiítźls-lebonyolítási szo|gźitatás e|Iátásĺĺľól szóló
64l |99 5.(KI. 1 8.) szání helyi ľendelet,

. onkormźnyzati biĺos kirendelésének és tevékenységének rendjéről sző|o
58 l |999 .(X|I.24.) szán,ű helyi rendelet,

o Képviselő-testiilet és Szervei Szewezeti és Mfüödési Szabá|yzatérőI sző|ő I9l2009.
(V.06)szĺímú helyi ľenđelet,

o Az Ószirőzsa Gondozó Szolgá|at által működtetett beteg.feltigyeleti rendszeľ e|őfize-
tőinek téľítési díj fizetési díj kĺitelezettségéről sző|ő 21l|999.(tv.30.) szźtmű helyi ren-
delet,

o Budapest, Józsefurĺľosi Önkotmányzat vagyonlíľól és a vagyon feletti tulajđonosi jo-
gok gyakorlásáľól szőIő 66l2012.CxII.l3.) szrĺmú helyi rendelet,

o Józsefuáľosi onkotmźnyzatmindenkoľi átmeneti gazdá|kodásĺĺľól szóló helyi rendelet,

6.|.9. éves költségvetési rendelet elfogadása utiín a KGR programmal a költségvetési
nyomtatvrĺnyok kitöltése Hivatalra és Önkoľmźnyzatra, azintézmények felé intéz-
kedés, kitöltött nyomtatványok, jóváhagyott előirányzatok ellenőľzése, javitása,

. Áľamnźzhrtásrő| sző|ő 20|1. évi CXCV. törvény, valamint a végľehajtásáról szóló
368120ll. CXII.3l.) kormĺĺnyrendelet, és az źt||an.hźztartás szewezetei besziímolási és
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könywezetési kötelezettségének sajátosságaiľól szóló 249/2000. (XII.24.) koľmány-
rendelet, a szakfeladat rendről és az á||aĺ.nháztartási szakágazati rendľől szőIő 561201|.
(XII.31.) NGM rendelet, a törzskĺinyvi nyilvántaľtásľól szóló 612012.(II.01.) NGM
rendelet

o Józsefuarosi onkormáĺyzatmindenkori átmeneti gazdá|kodásaľól szóló helyi rendelet,
o Józsefuarosi onkoľmźnvzatmindenkoľi költséwetéséről szóló ľendelet

6.1.10. Polgármesteri Hivatal és az onkormźnyzat jőváhagyott kdltségvetési e|őirźnyzata-
inak szervezeti egységenként való részletes (szakfeladatonként, szerkezeti bontrĺ-
son belül soronként) feldolgozása, szenĺezeti egységek kiéľtesítése, aHivatal egy-
séges feldo|gozásakĺĺnyvelésľe történő átaďása,

o Józsefuarosi Önkormźnyzatmindenkori kĺiltségvetéséről szóló rendelet
. Áĺamlráztartásrő| szőLő 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végľehajtásaról szóló

36812011. (XII.31.) kormĺĺnyľendelet, és az éilran:ŕ:ráztaÍtas szervezetęi beszĺĺmolási és
könywezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 24912000. (XII.24.) koľmany-
rendelet, a szakfeladat ľendről és az átllanlháńaftási szakágazati ľendről sző|ő 56120II.
(XII.31.) NGM rendelet, a tĺirzskönyvi nyilvantartásról szóló 6l20I2.(nI.01.) NGM
rendelet

6.1.11. költségvetési és végrehajtási ľendelet többszöri módosításának elkészítése a helyi
szabá|yzatbanfoglaltakfigyelembevételével,

6.1.15. kerületi péĺumarađvány és költségvetési rendelet tervezet elkészítése, feldolgozása
intézményenként,

o Magyarország A|aptörvénye
. Magyarorczág gazdasági stabilitásráľó| sző|ő 20|I. évi CXCIV. töľvény, va|aĺnínt az

adósságot keletkeztető ügyletekhez történo hozzájaralás részletes szabáIyairől szóló
3 53 120|1 . cxII.30) koľmányľendelet

o Nemzeti vagyonĺól szóló 20II. évi CXCVI. Törvény
o Magyaľországhelyi önkormźnyzatairő| sző|ő 20|l. évi CLXXXIX. töľvény
. Helyi onkoľmrányzatokő| szóló 1990. évi LXV. Törvény
. Helyi önkoľmányzatok és szerveik, aköztźtrsasági megbízott.ak, valamint egyes centrá-

lis alaľendeltségrĺ szervek feladat- és hatarköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
o A polgáľmesteri tisztség ellátásanak egyes kérdéseiről és az önkormźnyzati képviselők

tiszte|etđijáĺól szóló |994. évi LXIV. t<iľvény
o Magyaľorszźĺgközponti költségvetéséről szóló mindenkoľi éves toľvény
. Áĺamnáztartźstő| szőIő 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végľehajtásań| szőIő

368120ll. CXII.31.) koľmányrendelet, és az á||aĺnháztaľtás szervezetei beszámolási és

könywezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 24912000. (XII.24.) koľmány-
rendelet, a szakfeladat ľendľől és az éllanháztaftź.si szakágazati ľendről sző|ó 56120|1'.
(XII.31.) NGM rendelet, a törzskönyvi nyilvantaľtásról szóló 612012.(II.01.) NGM
rendelet

o A fĺívarosi ĺinkormanyzat és a kerületi ĺinkoľmanyzatok kĺizĺitti forrásmegosztásról
szólő 2006. évi C)oo(III. ttirvény

o Szĺĺmvitelľől szóló 2000. évi C. töľvény és végrehajtási rendelete
o Nemzetiségek jogairól szóló 20II. évi CLXXIX. t<irvény, valamint a nemzetiségi célú

előfuźnyzatokból nyujtott támogatások feltételľendszeľéľől és elszĺímolásrĺnak rendjé-
ľől szóló 28120|2. ( III.06.) koľmĺĺnyľendelet
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o Az általános forgalmi adóról sző|ő2007. évi C)O(WI. törvény,
o A személyi jtivedelemadóról szóló |995. évi CXVII. törvény,
o A helyi adókĺól szóló 1990. évi C. tĺirvény,
o A gépjáľműadóról szóló l99l. évi L)ooil. t<iľvény,
o Azadőzás renđjéről sző|ő2003. évi XCII. tĺiľvény'
o A taľsadalombiztosítás ellźtásálra és a magannyugdíjra jogosultakľól, valamint e szol-

gáltatások feđezetéró| szőIő |997. évi LXXX. töľvény,
o A szociális hozzájaru|ási adóról sző|ő2011. évi CLVI. törvény,
o Az egészségügyihozzájźlrulásľól szóló 1998. évi LXVI. tĺirvény,
o A megváltozott munkaképességíĺ személyek ellátasaľól és egyes t<irvények módosítá-

saról szóló 20II. évi CXCI. töľvény (23s-24Đ,
r Öregségi nyugdíjról szóló 1997.évi LX)o(. törvény,
o KözfoBlalkoztatásról és aközfoglalkoztatashoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények

módosításaĺól szóló 20|| évi. CVI. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló kor-
mányrendeletek

o Koza|ka|mazottak jogá||ásaről szóló |992. évi )ooilIl. törvény valamint az ellhez
kapcsolódó ágazati végrehajtási koľmányrendeletek

o Közszo|gźůatitisztviselőkľől szóló 20|1. évi CXCX. törvény,
o A Munka törvénykönyvérő| sző|ő 201-|. évi I. tĺirvény
o Nemzeti köznevelésről szóló 20ll. évi CXC. törvény, valamint a köznevelési feladatot

eL|átő egyes önkoľmĺínyzati fenrltartźlsú intézmények állami fenntaľtásba vételérő| sző-
|ő 2012. évi CLXXXVIII. töľvény,és annak végrehajtási rendeletei

o A szociális igazgatásről és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III. törvény, valamint
végrehaj tási ľendeletei,

o A gyeľmekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló |997. évi )ooil. törvény
és végľehajtási rendeletei,

o A muzeális intézményekről, a nyilvános kcinyvtráľi ellátásról és a közmíĺvelődésről
sző|ő 1997. évi CXL. tĺiľvény és végľehajtási rendelete,

o A munkába jarással kapcsolatos utazási költségtéľítésről szóló 3912010. (II.26). kor-
mányrendelet,

o A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elídegeĺítéstikre vonatkozó egyes sza-
bályokról sző|ő 1993. évi LXXVII. törvény,

o A mindenkoľi minimálbér és gaľantált béľminimumĺól szóló koľmiĺnyrendelet
o Adósságkezelési szo|gźitatźtsľól szóló 3| l20l0.(vll. 1 5.) szálmthelyi rendelet,
o A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról és a téľítési díj fizetési

kötelezettségekľől sző|ő f5 /20I2.(III.29.) helyi rendelet,
o Bölcsődei térítési díjakról sző|ő |3/2012,(II.23.) számtĺhelyi rendelet,
o A Józsefulĺľosi onkormányzat által fenntaľtott óvodfüban és iskolákban ellátottak ét-

kezés téľítési ďijarő| sző|ő 6911997.(XII.29.) számú helyi rendelet,
o Polgrĺľmester, alpolgáľmesterek illetményéről és egyéb juttatásairől, valamint az oĺ-

korményzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletđíjaľő| sző|ő
40 / L998.(XII. 0 l .) szźtmű helyi rendelet

o Józsefuarosban adományozhatő kitĹintetésekľől szőIo' tĺibbszĺir módosított
|| /2006.(m. l 0.) szĺĺmú helyi ľendelet

o Az onkormanyzat költségvetési szeľveinél közszo|gá|atijogviszonyban állók dijazásá-
ľól és egyéb juttatásairól szó|ő 7|l2012.CxII.13.) számú helyi rendelet

o A lakások és nem lakás céljara szolgáló helyiségek víz-és csatornahaszná|ati díjának
bérlőkre töľténő áthźrításźnől szóló 2312007.(Iv.25.) szánű helyi rendelet
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o Lakőház-miĺkĺidtetési és lakóhźzfelíĄítás.lebonyolítási szolgáltatás ellátásáról szóló
64 l I99 5.6II. 1 8.) szttmű helyi ľendelet,

. onkormźnyzati biĺos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló
5 8 l 1 9 9 9 . (X|I.24 .) szttIrÍl he lyi rendelet,

o Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Mfüödési Szabźiyzatárő|, sző|ő I9l2009.
(V.06)számri helyi rendelet,

o Az oszirőzsa Gondozó Szolgálat által működtetett beteg-feltigyeleti rendszer e|őfize-
tóinek téľítési díj fizetési díj kötelezettségéről sző|ő 2Il|999.(Iv.30.) szźlmt helyi ren-
delet,

o Budapest, Józsefuláľosi onkormźnyzat vagyonaról és a vagyon feletti iulajdonosi jo-
gok gyakoľlásaľól sző|ő 66 1201 2. (XII. 1 3.) számű helyi rendelet,

o Józsefurĺľosi onkotmtnyzatmindenkori költségvetésről szóló helyi rendelet,

6.1.18. nemzetiségi önkoľmányzatok átmenti gazđźtlkoďźtsáľól szóló rendelet előkészítése,
a kĺiltségvetési koncepció és a költségvetés készítése az elnĺikökkel egyeztetett módon, az
elemi k<ĺltségvetés elkészítése, a költségvetés módosítás előkészítése, előirányzat nyiIvźtn-
taľtás vezetése,
6.|.20.nemzetiségi önkoľmanyzatok jegyzőkönyveinek pénzügyĹköltségvetési szem-

pontok szerinti ellenőrzése,

o Nemzetiségek jogairól szőIő 2011. évi CL)O(IX. törvény, valamint a nemzetiségi célú
elóirźnyzatokból nýjtott tamogatasok feltételľendszeľéről és elszámolásrínak ľendjé-
ről szóló 28l20I2. ( III.06.) koľmányrendelet

o Az általános forgalmi adóról sző|ő2007' évi C)O(VII. tĺiľvény,
o A személyi jĺivedelemadóról szóló 1995. évi CXVil. törvény,
. Magyaľország gazdasági stabilitásrĺľól szőIő 20|1. évi CXCľV. tĺiľvény, valarint az

adósságot keletkeztető tigyletekhez ffirténő hozzájaru|ás részletes szabá|yafuől szóló
3 53 l20| 1 . (XII.30) kormányrendelet

o Nemzeti vagyonľól szóló 201|. évi CXCVI. Tĺiľvény
. Magyarországhelyi önkoľmźnyzatairő| szőIő 20|l. évi CL)O(XIX. töľvény
. Helyi onkoľmĺányzatokľól sző|ő 1990. évi LXV. Törvény
o Helyi ĺinkormányzatokés szerveik, aköztátrsasági megbízottak, valamint egyes centrá-

lis alĺĺľendeltségű szervek feladat- és hatáľköreirő| sző|ő 1991. évi XX. törvény
o A polgáľmesteń tisztség ę||átźLsának egyes kérdéseiről és az önkormźnyzati képviselők

tiszte|etdíjaről szóló |994. évi LXIV. töľvény
o Magyarorczágkozponti költségvetéséről szóló mindenkori éves tĺiľvény
. n[ałnhanafiásľól szőtő 2O|1. évi CXCV. tĺirvény, valamint a végehajtasárő| sző|ő

36812011. CXII.31.) koľmlányrendelet, és az áIlaĺllháztaÍtas szeĺvezetei beszámolási és
könywezetési kĺitelezettségének sajátosságairól szóló 24912000. Q{.II.24.) kormány-
rendelet, a szakfeladat rendről és az á|IanhánaÍási szakágazati rendről sző|ő 56120||.

CXII'3l.) NGM rendelet, a tdľzskönyvi nyilvantartásról szóló 6l20|2.(nl.01.) NGM
ręndelet

o Józsefuaľosi onkotmányzatmindenkori költségvetéséľől szóló helyi ľendelet,
o Józsefuaľosi onkoľmanyzat mindenkori átmeneti gazdá|kodásaľólszóló helyi rendelet

6.|.24. intézményi havi, féléves, éves sz<iveges beszámolók készítése,
6.|.25. a kĺiltségvetési szervek, gazdasźąi társaságok gazdá|kodźlsanak figyelemmel kis-

érése, elemzések készítése, javaslatok készítése,
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6.|.26. költségvetési szeľvek és gazđasági taľsaságok részére pénzugyi, kĺiltségvetési se-
gítségnyújtás,

Jőzsefvźrosi onkormányzat mindenkoľi költségvetéséľől szóló helyi rendelet,
Józsefuarosi Önkoľmĺínyzat mindenkori átmeneti gazdźikodásárő| szóló helyi rendelet
Magyarország kozponti költségvetéséről szóló mindenkori éves tĺirvény
llla*azinrasról szóló f}I|. évi CXCV. tĺlrvény, valamint a végrehajtásaľól szóló
368120|l. (xII.31.) kormányrendelet, és az államhźztartás szervezetei besziímolási és
könywezetési kĺjtelezettségének sajátosságaiľól szóló 24912000. (XII.24.) koľmany-
ľendelet, a szakfeladat rendről és az źú|amhźztartási szakágazati rendről szőIő 56120II.
(XII.31.) NGM rendelet, a törzskönyvi nyilvlĺntaľtásról szóló 6/20|2.(W.01.) NGM
rendelet
Számvitelľől szóló 2000. évi C. töľvénv

6.1.30. vezętő részétő| átnlhazott hatrĺskĺirben ellenjegyzési jogköľ, valamint bankszĺĺmla
feletti aláírás j ogosultság gyakorlása, vdEY kiadmányo zás gyakor|ása,

A Budapest Józsefulĺľosi onkoľmányzatnak a Polgáľmesteľi Hivatalnak és a helyi
nemzetiségi önkoľmlányzatok<nak a kcitelezettségvállalással, utalványozással, ellen-
jegyzéssel, érvényesítéssel és teljesítésigazolással kapcsolatos eljrĺľási rendjéről szóló
|/20|3.( I.I7 .) szźnrĹl polgĺĺľmesten-jegyzői egytittes utasítasa alapjan uta|vźnyozási,
e||enjegyzési, telj esítésigazolási hatáskör gyakorlása.
Álllaĺnrillanmásľól szóló 20||. évi CXCV. tĺiľvény, valamint a végrehajtásaľól szóló
36812011. (XII.31.) koľmĺĺnyrendelet, és az tůIamháztartás szervezetei beszámolási és
kĺinywezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 24912000. (XII.24.) koľmrĺny-
rendelet, a szakfeladat rendľől és az áIlamhá^artási szakágazati rendľől sző|ő 5612011.

CXII.31.) NGM ľenđelet, a törzskönyvi nyilvantaľtásról szóló 6l20l2,(Iil.01.) NGM
rendelet
Józsefuarosi onkoľmányzatminđenkoľi költségvetésérőlszóló helyi renđelet,
Józsefuaľosi onkoľmrínyzat mindenkoľi átmeneti gazdá|kodásáľól szóló helyi rendelet
Magyarország központi költségvetéséľől szóló mindenkori éves ttiľvény

6.|.3|.testtiletĹbizottsági előterjesztések készítése, véleményezése pénangyi.
költségvetési szempontból,

6.1.32.szabá|vzatokkészítése.aktlla|izá|ása.

A Budapest Józsefuarosi onkormźnyzatnak a Polgármesteľi Hivatalnak és a helyi
nemzetiségi önkoľmlĺnyzatok'nak a kötelezettségvállalással, utalvźnyozássa|, ellen-
jegyzéssel, érvényesítéssel és teljesítésigazolással kapcsolatos eljáľási ľendjéről szóló
|l20|3.(I.I7.) számű polgĺĺľmesteri-jegyzői egyiittes utasítása alapján utalványozási,
e||enjegyzési, telj esítésigazolási hatáskcir gyakorlása.
ĺllal*aztartásľól szóló 20||. évi CXCV. tĺiľvény, valamint a végľehajtásrĺľól szóló
36812011. CXII.31.) koľmlĺnyrendelet, és az állanhánartás szervezetei beszĺĺmolási és
ktinywezetési kötelezettségének sajátosságaiľól szóló 249/2000. 6II.24.) kormĺĺny-
ľendelet, a szakfeladat renđľől és az źl|anhánafiási szakágazatlrenďról szóló 56120I|.
(xII.31.) NGM ľendelet, a t<iľzskönyvi nyilvĺántaľtásról szóló 6l2012.(Iil.01.) NGM
rendelet
Józsefuĺĺľosi onkormlĺnyzatminđenkori kĺiltségvetéséről szóló helyi ľendelet,
Józsefuaľosi onkormanyzat mindenkoľi átmenet i gazdźikodásáľól szóló helyi rendelet

a

a
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Magyarors zág kózponti kĺiltségvetéséről szóló mindenkoľi éves törvény

3.bd) A helyettesítés ľendje és az ezek<heztartozó felelősségi szabályok

A 6.1.l 1.-15-ig, valamint a 6.1.I7. feladatok esetében az ugyan ezze| a
feladattal foglalkozó ld;gyintéző végzi a helyettesítést, a tĺjbbi feladat esetében Mugy-
o sztźůyv ezető he lyette s ít.

3.c) Az üg}iintézők munkakörei és az azokhoz tartozó felađat- és hatáskörök (szemé-
lyenkénti bontásban)
3.c/1 Allami tlámogatasok igénylésével, elszámolásával, költségvetés tervezésével,
módosításával, analitikus nyilvántaľtások vezetésével kapcsolatos feladatok ellátasát
végző ugyintézo
3cl2 Torzsadattárl nyilvantaľtással, bankszámlanyitással, zźtrássa|, megszĹintetéssel,
likviditási ütemterv elkészítésével kapcsolatos feladatok ellátását végzo tigyintéző.
3cl3 Kĺiltségvetési szervek önkoľmányzati támogatásának utalásával, nyilvántartásá-
val, havi beszámolók, pénzügyi elemzések készítésével kapcsolatos feladatok ellátását
végző igyinÍézó.
3.c/4 Nemzeti önkormźĺĺyzatokpéĺungyi-gazďasági tevékenységével összefiiggő fela-
datok ellátását v é gző igyintézŕĺ.
3.cl5. Személyi jelleglĺ kifizetésekkel kapisolatos valamennyi pénnlgyi feladat e||átźy

sátvégző llgyintéző.

3.ca) szakmai feladatellźtására vonatkozó legfontosabb jogszabályok felsoľolása {tör-
vénýől <ĺnkoľmányzati ľendeletig}
Magyarors zág Alaptörvénye
Magyaľország gazdasági stabilitásaról sző|ó 20|1. évi CXCIV. töľvény, valaĺľrint az
adósságot keletkeztető ügyletekhez torténo hozzájaru|ás ľészletes szabźlyairől szóló
3 53 l20 | 1 . CXII. 3 0) koľmányľendelet
Nemzeti vagyonĺól sző|ő20|1. évi CXCVI. Törvény
Magyaľors zág helyi ĺinkoľmányzatairő| sző|ő 20|1. évi CL)O(XIX. tĺiľvény
Helyi onkoľmĺínyzatokrólszóló 1990. évi LXV. Törvény
Helyi ĺinkoľmányzatokés szerveik, akoztźrsasági megbízottak, valamint egyes centrá-
lis alaľendeltségrĺ szeľvek feladat és hataľköreiľől szóló I99|. évi )o(. törvény
A polgĺĺľmesteri tisztség ellátásanak egyes kérdéseiľől és az önkormźnyzati képviselők
tiszteletdíjríról szóló |994. évi LXIV. töľvény
Magyarors zág kozpoĺti kĺiltségvetéséről szóló mindenkori éves törvény
ĺllal*ĺ,ztutásról szóló 2O||. évi CXCV. törvény, valamint a végľehajtásźrőI sző|ő
368120|l. (XII.31.) kormĺĺnyľendelet, és az á||aĺr'hź-ztaľtás szervezetei beszímolási és

kĺjnywezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 24912000. 6II.24.) kormlány-
rendelet, a szakfeladat rendről és az áIlanháztaÍtźLsi szakágazati rendről sző|ő 56120||.
(XII.3I.) NGM rendelet, a törzskönyvi nyilvĺĺntaľtásról szóló 612012.(II.01.) NGM
ľendelet
A fővĺíľosi önkoľmlĺnyzat és a kerületi önkoľmanyzatok kĺizötti foľrásmegosztásról
szőIő 2006. évi C)oo(Iil. törvény
Szĺĺmvitelről szóló 2000. évi C. tĺirvény
Nemzetiségek jogairól szóló 20I|. évi CLXXIX. töľvény, valamint a nemzetiségi célú
e|őirźnyzatokból nyujtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásĺínak rendjé-
tőI szőIő 28 120|2. ( III.06.) koľmĺĺnyľendelet
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. Az általános forgalmi ađóľól sző]'ő 2007. évi C)o(V[. tĺirvény,
o A személyi jĺivedelemadóról szőIő 1995. évi CXVII. t<iľvény,
o A helyi adókĺól szóló 1990. évi C. t<irvény,
o A gépjáľműadórólszóló |99l. évi LX)o(II. töľvény,
o Azadőzás ľendjéľől sző|ő2003. évi XCII. töľvény,
o A tarsadalombiztosítás ellátásźra és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szol-

gáltatások fedezetéről szóIő |997. évi LX)o(. törvény,
o A szociális hozzájaru|ási adóľól sző|ő 2011. évi CLVI. törvény,
o Az egészségügyihozzájérulásról szóló l998. évi LXW. ttirvény,
o A meglźitozott munkaképességíí személyek ellátásĺĺľól és egyes tĺirvények módosítá-

saról szóló 201I. évi CXCI. tĺĺrvény ( 23$-24$)'
. oregségi nyugdíjról szóló |997.évi L)o(X. tĺirvény,
o Közfog|a|koztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények

módosításĺĺľól szóló 20I| évi. CVI. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló kor-
mányľendeletek

o Kĺizalkalmazottak jogállásaľól szóló |992. évi )ooilI. töľvény valamint az ellhez
kapcsolódó źęazati végľehajtłísi koľmányrendeletek

o Közszo|gá|ati tisztviselőkrőlszóló 201|. évi CXCD(. tĺiľvény'
o A Munka törvénykönyvétol szőIő 20||. évi I. tĺirvény
o Nemzeti kĺjznevelésről szóló 20I|. évi CXC. törvény, valamint a köznevelési feladatot

e||átő egyes önkoľmányzati fenntaľtástl iĺtézmények állami fenntaľtásba vételérő| sző-
Iő 2012. évi CL)O(XV[I. törvény,és annak végľehajtási rendeletei

o A szociális igazgatásrőlés szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III. törvény, valamint
végľehaj tási rendeletei,

o A gyermekek védelméľől és a gyĺĺmiigyi igazgatásľól szóló 1997. évi X)oil. töľvény
és végrehajtási rendeletei,

o A muzeális intézményekľől, a nyilvános könyvtari ellátásról és a kĺĺzművelődésről
szőIő |997. évi CXL. ttiľvény és végľehajtási ľendelete,

o A munkába jarassď kapcsolatos utazási költségtéľítésről szóló 3912010. (II.26). kor-
młínyrende1et,

o A lakások és helyiségek bérletére, valamint az e|iďegerutéstikľe vonatkoző egyes sza-
bályokľól sző|ő 1993. évi LXXVII. törvény,

o A mindenkori minimálbér és gaľantalt béľminimumľól szóló kormányľendelet
o Józsefuaľosi onkormźnyzatmindenkori átmeneti gazdá|kodásaról szóló helyi rendelet,
o Józsefuaľosi Önkoľmĺĺnyzat mindenkoľi kĺiltségvetéséľől szóló rendelet
o Adósságkeze|ési szo|gáItatásról szóló 3ll20|0.(v[.15.) szánthelyi rendelet,
o A személyes gondoskodást nyujtó szociális ellátĺások foľmáiról és a téľítési díj fizetési

kötelezettségekĺől sző|ő 25 |2012.(III.29.) helyi renđelet,
o Bölcsődei térítési díjakról sző|ő I3|20|2,(II.23.) szźlműhelyi rendelet,
o A Józsefuĺírosi Önkoľmźnyzat által fenntartott óvodakban és iskolrĺkban ellátottak ét-

kezés téľítési díjáľól sző|ő 69l|997.(XII.29.) szrĺmú helyi rendelet'
o Polgáľmesteľ, alpolgáľmesteľek illetményéľől és egyéb juttatásaiľól, valamint az on-

kormtnyzati képviselők kiesett jĺivedelmének megtéľítéséről és tiszteletdíjań| sző|ő
40 l t998.6II.0 1.) szánű helyi rendelet

o Józsefuĺĺľosban adomźnyozhatő kitĹintetésekľől sző|ő, tĺjbbször módosított
| | l2006.(m. 1 0.) szlĺmú helyi rendelet

o Az onkoľmrínyzat költségvetési szerveinél kĺizszolgálati jogviszonyban á||ők díjazásá-
ról és egyéb juttatásaiľól sző|ő 7|l2012.CX[.13.) számú helyi rendelet
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. A lakások és nem lakás céljara szo|gáIő helyiségek viz-és csatomahasznźůati díjának
bérlőkľe tĺiľténő źúhtlrításáről szóló f3l2007.(Iv.25.) számű helyi rendelet

o Lakőház-mfüodtetési és lakóhazfeltĄitas-lebonyolítási szolgáltatás ellátásaról szóló
64 l |99 5.(XII. l 8.) szźtlnu helyi rendelet,
Önkormányzati biĺos kirendelésének és tevékenységének rendjéről sző|ő
58 l |999 .Q{.II.24.) szźtmű helyi rendelet,
Képviselő-testĹilet és Szervei Szervezeti és Mfüĺidési SzabáIyzatfuőI sző|ő 19/2009.
(V.06)számú helyi rendelet,

o Az Oszirőzsa Gondozó Szolgálat által működtetett beteg-felügyeleti ľendszer előfize-
tőinek térítési díj fizetési díj kötelezettségéről szőIő 2|l|999.(tv.30.) számú helyi ren-
delet,

. Budapest, Józsefuáľosi Önkormźnyzat vagyonaról és a vagyon feletti tulajdonosi jo-
gok gyakorlásáról szőIő 66lf01 2. (xII. 1 3.) szźtmű helyi rendelet,

3.cb) Azigyintéző által gyakoľolt hatáskörök (kiadményozás), a hatásktir gyakorlásá-
nak módja

o Aztigyintézők kiadmanyozási hatásköĺrel nem rendelkeznek.

3 .cc) Az ügyintéző feladatkörei

3.c/l aJlami ttmogatások igénylésével, elszímolásával, költségvetés tervezésével,
módosításával, analitikus nyilvĺĺntaľtások vezetésével kapcsolatos feladatok e||átását
végzó ijgyintéző

6.|.l2. költségvetés módosító ľendelet elfogadása utźn az érintett intézmények és Hivatal
belső szeľvezeti egységeinek éľtesítése a módosításról, a jóvahagyott e|őirźnyzat-
okľól, valamint könyvelésre tĺjľténő átadása,

o Józsefuaľosi onkoľmányzatmindenkoľi költségvetéséről szóló rendelet

6.I.|3. keľĹileti és intézményenkénti - költségvetési szerkezeti bontátsban-költségvetési
e|őir źny zatok analitikus nyilvántaľtása,

o Józsefuláľosi onkormźnyzatmindenkoľi k<iltségvetéséľől szóló rendelet

6.1.5. éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez az állami tĺĺmogatasok keľületi szintű
elszámoltatása, elszámolása,

6.|.36. a helyi szabźiyzat alapulvételéve| az állami támogatás igénylése, a szolgtůtatott
adatok ellenőrzése' kerületi szinhĺ összesítése és továbbítása, évente az Aht.-ban
rögzített időpontokban állami tamogatások feltilvizsgálata (lemondas, pótigénylés),
analitikus nyilvĺíntaľtasą

o Józsefuaľosi Önkormźnyzatmindenkori költségvetéséről szóló ľendelet
o Magyarorszźĺgközponti kĺĺltségvetéséľől szóló minđenkori éves tĺiľvény
. ĺllal*ĺutaľtásról sző|ő 20Il. évi CXCV. tĺirvény, valamint a végľehajtásaľól szóló

368120| 1. CXII.3 1.) koľmlínyrendelet, és az áIlaĺ,ŕrźutartás szervezetei beszámolási és

kĺinywezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 24912000. 6II.24.) koľmĺány-
rendelet, a szakfeladat rendről és az źi|aĺnháztartási szakágazati rendről szőIő 56120II.
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(xII.31.) NGM rendelet, a törzsktinyvi nyilvríntartásról szóló 6l20I2.(nI.01.) NGM
rendelet

o Szĺímvitelről szóló 2000. évi C. tĺiľvény

6.1.11. kĺiltségvetési és végľehajtási ľendelet többszöri módosításĺĺnak elkészítése a helyi
szabéiyzatbanfoglaltakfigyelembevételével'

6.1.l5. kerületi pétumaruďvany és költségvetési rendelet tewezet elkészítése, feldolgozása
intézményenként,

6.|.9. éves k<jltségvetési rendelet elfogadása utźn a KGR progľammal a ktiltségvetési
nyomtatvĺĺnyok kitöltése Hivatalra és onkoľmźnyzafta, az iĺtézmények felé intéz-
kedés, kitöltött nyomtatványok, jóviáhagyott e|őkźtnyzatok ellenőrzése, javitása,

o Józsefurĺľosi onkormźnyzatmindenkori költségvetéséről szóló ľendelet
. Magyarorszźlgközponti költségvetéséről szóló mindenkori éves törvény
. Allamháńartásrő| sző]rő 2O|1. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásaról szóló

368/2011. CXII.31.) koľmányrendelet, és az á||arĺ.háztaľtás szervezetei beszámolási és
könywezetési kĺitelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) koľmĺĺny-
rendelet, a szakfeladat rendről és az źů|anhźztartási szakágazati rendľől sző|ó 56lf0II.
(xII.31.) NGM rendelet, a törzskclnyvi nyilvantaľtásľól szóló 6120|2.(IIJ.01.) NGM
rendelet

3c/2 Törzsadattźlri nyilvántaľtással, bankszĺímlanyitással, zźtrássa|, megszĹintetéssel,
likviditási ütemterv elkészítésével kapcsolatos feladatok ellátását végzó ngyintéző.

6.|.|4. kĺiltségvetési szervek, gazđasági taľsaságok, Polgáľmesteri Hivatal jóváhagyott
költségvetési előiranyzatainak likviditási ütemteľvére bekéľő elkészítése, majd az
adatszolgźitatás utiĺn a keľületi szintíĺ likviditási ütemterv elkészítése, annak ha-
vonkénti kertileti szinttĺ összesítése.

. Áĺamnáúartásró| szőtő 20|1. évi CXCV. töľvény, valamint a végrehajtásárőI sző|ő
368120|1. (XII.3l.) kormányľendelet, és az á||amháztartás szervezetei beszámolási és
könywezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 24912000. (XII.24.) kormĺĺny-
rendelet, a szakfeladat ľendről és az źůIamháztartási szakźlgazati rendről sző|ő 56120||.
(XII.3I.) NGM ľendelet, a törzskönyvi nyilvantartásľól szóló 6|20|2.(II.01.) NGM
rendelet

o Józsefu rĺľosi onko rmányzat mindenkori költségvetéséről szóló ľendelet

6.|.2I. a ktjznevelési törvényben meghataľozott KIR rendszerhez péluugyi adatszo|gáIta-
tas teljesítése,

o Nemzeti köznevelésről szóló 20I|. évi CXC. tĺiľvény, valamint a kciznevelési feladatot
e||átő egyes ĺinkoľmlányzati fenrÍartású intézmények állami fenntaľtásba vételéről szó-
|ő 20|2. évi CL)O(XVIII. törvény,és annak végrehajtási ľendeletei

6.1.17. bankszámlanyitásokkal, megszĹintetésekkel kapcsolatos intézkedések, áfa kör-
be való bejelentés,
6.1.16. kerületi torzsadattilrl nyilvántaľtás (tv-i előírás), alapítő okiľatok, módosítasok be-

jelentése a Mfü felé,

. A||anháaafiásról szó|ő 20Il. évi CXCV. tcirvény, valamint a végrehajtásárő| szőIő
368/2011. (xII.31.) koľmiínyľendelet, és az á||amháztartás szewezetei besziĺmolási és
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könywezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 24912000. (XII.24.) koľmany-
rendelet, a szakfeladat rendľől és az źl||anháztartási szakźryazati rendről sző|ő 56/201l.
(XII.31.) NGM rendelet, a törzskcinyvi nyilvántartásľól szóló 6/20I2.(nL01.) NGM
rendelet

3cl3 Kĺiltségvetési szervek önkormányzati tźmogatásanak utalásával, nyilvántaľtásá-
val, havi beszámolók, pérziigyi elemzések készítésével kapcsolatos feladatok e||átźsát
végzó igyintéző.

6.t.23.kö|tségvetési szeľvek részéreaz ĺjnkoľmányzati tamogatás leutalása szabźiyzatsze-
rint,
6.|.24. intézményi havi, féléves, éves szöveges beszámolók készítése,
6.t.25. a költségvetési szervek' gazdasági társaságok gazdálkodásának figyelemmel kis-

érése, elemzések készítése, javaslatok készítése,
6.1.26. költségvetési szervek és gazđasźryi tarsaságok részéľe péľzugyi, költségvetési se-

gítségnyújtás,
. ÁuamtráztartástőI szőIő 2O|1. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásáľól szóló

36812011. (xII.31.) koľmányľendelet, és az á|Iaľ;'hźztartźs szervezetei beszámolási és
kĺinywezetési kĺitelezettségének sajátosságairól szóló 24912000. 6|I.f4.) koľmány-
rendelet, a szakfeladat rendről és az államháztarĺási szakágazati rendről szőIő 56120|I.

CXII.31.) NGM rendelet, a törzskönyvi nyilvántartásról szóló 6l20|2,(nl.01.) NGM
rendelet

o Józsefuáľosi onkotmáĺyzatmindenkoľi kĺiltségvetéséről szóló ľendelet
o Szĺĺmvitelről szóló 2000. évi C. törvény

3.c/4 Nemzeti önkoľmźnyzatokpérungyi-gazdasági tevékenységével összeftiggő fela-
datok ellźtását v égző ngyintéző.

6,t.28. |ętéti számla kezelése ,hagyatékí pénzügyek iĺtézése,
6.|.2|. nemzetiségi önkoľmanyzatok páIyazatinak benyujtásahoz, szoveges-szakmai el-
számolásához segítség nyújtás, teljes köľÍĺ pénnlgyi feladatellátás,
6,I.|9. a nemzetiségi önkoľmźnyzatok beszámoló készítésével kapcsolatos feladatok ellá-

tása.

ĺllal*anartásról szóló 2OI|. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásĺíról szóló
368120|1. (xII.31.) koľmiányrendelet, és az á||an'hźlnatás szeruezetei beszámolási és

kö,nywezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 24912000. 6II.24.) koľmány-
ľendelet, a szakfeladat rendről és az ź]|amhźztafiási szakágazati rendről sző|ő 56120I|.

CXII.31.) NGM rendelet, a tĺiľzskĺinyvi nyilvantartäsrőL sző|ő 6l2012.(m.01.) NGM
ľendę1et

Józsefuarosi Önkorm ényzatmindenkori kĺiltségvetéséről szóló rendelet
Számvitelľől szóló 2000. évi C. törvény
Nemzetiségek jogaiľól szóló 20I|. évi CL)oilX. törvény, valamint a nemzetiségi célú
előfuźnyzatokból nyújtott tamogatások feltételľendszeľéről és elsziámolásĺínak rendjé-
ľől szóló 2812012. ( III.06.) koľmĺĺnyľendelet

3.cl5. Személyi jellegű kifizetésekkel kapcsolatos valamennyí pérnigyi feladat e||átá-

sáúvégzo ťigyintéző.

a

a

a
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6.l.29. nem rendszeres juttatások, megbízélsi szeruodések bérszámfejtése, egyeztetése a
számviteli nyilvźntaftźlsokkal, feladása a Mak felé. A kifizetésekľől év végi ađó-
igazolások kiadása' jĺivedelem igazolások kiadása,

o Az adőzás rendjéről szőIő 2003. évi XCII. törvény,
o A taĺsadalombiztosítás e||átására és a magánnyugdíjra jogosultakĺól, valamint e szol-

gáltatások fedezetéríll sző|ő 1997. évi LX)o(. törvény,
o A szociális hozzájaru|äsi adóról szőIő 2ÜI l. évi CLVI. törvény,
o Azegészségügyihozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. tĺĺrvény,
o A megvźitozott munkaképességrĺ személyek ellátásaÍól és egyes ttirvények módosítá-

saról szóló 20ll. évi CXCI. tĺirvény ( 23$-24$)'
. oľegségi nyugdíjról szóló 1997.évi L)ofiI. törvény,
o Közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb tĺirvények

módosításríról szóló 2011- évi. CVI. törvény, valamint a végrehajtásĺíĺól szóló koľ-
mányrendeletek

o Közalkalmazottak jogállásáról szóló |992. évi )C(XIII. töľvény valamint az ehhez
kapcsolódó ágazati végrehajtasi kormanyrendeletek

o Kozszolgźiati tisztviselőkľől szóló 20l|. évi CXCD(. törvény,
o A Munka törvénykönyvéről szóló 201-|. évi I. törvény
o A mindenkori minimálbér és garantált béľminimumľól szóló kormlínyrendelet
o Józsefulíľosi onkotmźnyzatmindenkori átmeneti gazdźůkodásríról szóló helyi rendelet,
o Józsefuarosi Önkormźnyzatmindenkori költségvetéséről szóló rendelet
o A polgáľmesteľi tisztség ellátásanak egyes kéľdéseiről és az ĺjnkoľmźnyzati képviselők

tiszte|etdíjaról szóló |994. éví LXIV. töľvény
o Magyarországkőzponti költségvetéséľől szóló mindenkori éves törvény
. łllamháztartásrő| sző|ő 2Ot1. évi CxCv. tĺ!ľvény, valamint a végrehajtásaról szóló

368120|1. CXII.31.) koľmĺányľendelet, és az á||amháztartźs szewezetei beszámolási és
ktinywezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 24912000. (XII.24.) kormĺĺny-
rendelet, a szakfeladat rendről és az áI|aĺnhźztartási szakágazati ľendről sző|ő 56120||.
(XII.31.) NGM ľendelet, a törzskönyvi nyilvantaľtásľól szóló 6/20|2.(nI.01.) NGM
ľendelet

3.cd) A helyettesítés rendje és az eze|dleztartoző felelősségi szabályok

A helyettesítés ľendje a munkaköri leíľásokban szabályozva

Pénztiryi és Számvĺtelĺ lľoda vezető

3.ba) Az iľodavezető szakmai feladatellátásaľa vonatkozó legfontosabb jogszabályok
felsorolása

o 1990. évi LXV. törvény
o 20|l. évi CXCV. törvény
. . ......évi törvénv

a helyi önkoľmĺĺnyzatokľól
az á||anhá^artásról

a Magyar Kĺiztiírsaság mindenkori éves
kciltségvetéséről, valamint az azt mega|apoző jogszabá|yi vá|tozźsokľól szóló törvé-
nvek

o 2000. évi C. törvénv a számvitelľől
o 24912000. (XII.24.) Korm. rendelet az á||amhánartás szeľvezetei beszáĺlolási és

könywezetési k<itelezettségeinek saj átosságairól
o 368120l l. CXII.24.) Koľm. ľendeletaz á||amházlaÍtásľól szóló töľvény végľehajtásáról
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. 2007. évi C)o(VII. töľvény. Altalános forgalmi adóról
o 2011. évi CXCI tĺĺľvény Rehabilitácíőshozzájttrulás és amegvá|tozott

munkaképességiĺ személyek foglalkoztatásának tálmogatásźtrő|
o 2011. évi CMII. törvény akozbeszerzésekľől
o 1995. évi CXV[. törvény a személyi jövedelemadóról
o 2007. évi C)O(VI. töľvény egyes adótĺlľvények módosításaľól
o |993. évi L)O(VII. törvény anemzeti és etnikai kisebbségek jogairól
o 2003. évi XCII. törvény azadózźls ľendjéľől
o 3I4l2009. CXII.28.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknekapénzforgalommal

ĺisszefiiggő módosításaról
o 2008. évi III. törvény az 1 és 2 forintos címlehĺ érmék bevo-

nása kĺivetke ztében szükséges kerekítés szabźiyafuő|
o 2008. évi IV. töľvény az I és 2 foľintos címlettĺ érmék bevo-

nása következtében szükséges kerekítés szabźiyafuől a taľsadalombiĺosítási és szoci-
ális ellátasok megállapítása soriín, tovźlbbá a társadalombiĺosításinyuge||átźlsľól szó-
Iő |997.évi Lx)oil. töľvény módosításaról

o 2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a teľrorizmus finanszíro-
zása mege|őzésér o| és megakad ály ozását őI

o 2003. évi )oilV. töľvény a kozpéĺuek felhaszná|ásźxa|, a kĺiztulajdon
hasznáIatának nyilvĺĺnosságával, źúIźúhatőbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével
összefüggő egyes töľvények módosításáról

o |992, évi LXil. törvény a személyes adatok védelméľől és kĺizérdektĺ
adatok nyilváno ss ágát ő|

o t8l2005. (XII.27.) IHM rendelet akizzétételi listákon szeľeplő adatok kozzété-
teléhez sziiksé ges kozzététell mintfü

o 19312003. (Xl.26.) Koľm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenórzéséró|
. 2006. évi IV. tĺirvény agazdasági taľsaságokľól
. 1997. évi C)oo(V. tĺĺľvény a helyi önkoľmányzatok tlíľsulásaiľól és egyiittműkĺi-

déséľől
o |993. évi L)O(VIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, vala-

mint az elidegenítésiikľe vonatkozó egyes szabályokról
o |993. évi III. törvény a szociális igazgatásről és szociális el-

láĹásokľól
o |997. évi )ooil. Tĺirvény a gyeľmekek védelméľől és a gyrĺmiigyi igaz-

gatásról
. 1990. évi XCIII. tĺĺrvény az illetékekľől
o Józsefrĺĺľosi onkormáĺyzat mindenkori átmeneti gazdźikodásaról szóló helyi ľende-

let,
o Józsefuarosi onkotmáĺyzatmindenkoriköltségvetéséľől szólóľendelet

3.bb) Az irodavezető által gyakorolt hatáskörĺik (kiadmźnyozás), a hatáskĺir gyakorlá-
sának módja

A kiadmanyozás és az alźirás rendjéről szőlő hatáIyos jegyzői utasítás szerinti
hatáskĺjrľel rendelkezik.
A kiadmĺínyozás reĺdjéľől szóló hatályos polgáľmesteri utasításban foglaltak szerinti
hatáskĺirrel rendelkezik.
A kötelezettség-vállalással, utalviínyozással, ellenjegyzéssel, éľvényesítéssel, teljesĹ
tésigazolással kapcsolatos eljaĺási ľendľől szolő hatźiyos polgrĺľmesteľĹjegyzői egyiit-
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tes utasítás szeľint gyakoľolja a polgĺĺľmester és a jegyző által meghatźrozoĺlkörben a
kiad ményozéts| utalványozási, telj esítésigazolási jogot.

Pénzügyi Ügyosaályvezet(5 źl|ta| kiadott kiadmanyozźsi és helyettesítési ľend-
ben meghataľozott hatáskĺjľrel rendelkezik.

3..bc) Az irodavezető feladatkorei
Altalĺĺnossźryban iroda vezetői feladatok ellátiĺsa, az iroda munkájanak koordinálása,
azfuodát érintő feladatok ellátasának megszeľvezése, ellenőtzése.Yezetoí és ügyosztá-
lyi értekezleten való részvéte|, beszámolás.

Feladatkörei

2000. évi C. töľvény a szĺĺmvitelről
249/2000. 6II.24.) Korm. rendelet az á||amháztaľtás szervezetei beszámolási és könyweze-
tési kötelezettségeinek saj átosságairól

.évi tĺlrvény a Magyaľ Köztĺĺľsaság mindenkori éves kdlt-
ségvetéséről, valamint az azt mega|apoző jogszabttlyi vźůtozásokľól szóló törvények a|apjźn:
6.2.2. féléves, éves számszaki kĺiltségvetési beszámoló elkészítése, hivatali, önkormlínyzati,

nemzetiségi önkormanyzatéskeľületi szinten a MÁK felé,
6.2.3 havi, negyedéves, éves egyeztetések, év végi éľtékelések elvégzése Hivatal, önkoľ-

mányzatésnemzętiségiönkoľmźnyzatkönywezetésében,
6.2.4. kĺiltségvetési szervek feléves, éves sziímszaki beszźtmolóinak felülvizsgálata, ellenőr-

zése,
6.2.5. zźĺszźmađás készítése,

6.2.6 egyszenĺsített éves beszĺímoló elkészítése és kozzététele,
6.2.7. negyedéves pénzforgalmi és méľlegjelentés készítése (Hivatal, onkormiĺnyzat, nemze-

tiségi önkoľmányzatok és keriileti szintÍĺ) a MAK felé,
6.2.4I. kapcsolattaľtás a könywizsgálókkal, bankszám|avezeto hitelintéZettel intézményekkel

és egyéb szeľvezetekkel
6.2.22.pźiyázatokbenyújtásĺĺhozađatszo|gá|tatás
6.2.23. költségvetés tervezéséhez ađatszolgáltatás

6.2.24.vezető részétó| átnlhazott hatáskörben utalványozás, e||enjegyzés gyakorlása, teljesíté.
sek igazolása, érvényesítés,

6.2.25. fe|hatalmazott személyek bankszámla feletti aláírás jogosultság gyakorlasa,
6.2.32. havi, féléves, hĺĺromnegyed éves és éves szöveges tájékoztatáskészitése a Hivatali és

az önkorm źnyzati költségvetés telj esítéséről,
6.2.33. havi, féléves, háromnegyed éves és éves szĺímszaki täjékońatás készítése aHivata|, az

tinkormĺínyzati és a kĺiltségvetési szeľvek kĺiltségvetésének teljesítéséről,
6.2.42. bizottsági, testületi előterj esztések készítése,

3 .bd) A helyettesítés rendj e és az ezek'hez tartoző felelősségi szabályok
A munkaköľi leírásban kijeltiltek szeľint

3.c) Az ügyintézők munkakĺjľei és az azokhoz taľtozó feladat- és hatáskörök

3.cl|) onkoľmanyzati és hivatali bankok főkĺinyvi kĺinyvelését eIIźLtő, bérfeladást el-
készitő, áfa-bevallást és egyéb adóbevallásokat elkészitő, érvényesítési feladatokat el-
|źltő ngyintéző
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3.c/2) onkoľmányzati és hivatali péĺlńaruk könyvelését e|végző,pénztári kifizetések
előkészítését, utalványrendeletek előźi|itását e||átő, analitikrĺkat vezetó, és azokat afő-
kĺinywel e gy eztető, tar gyí eszkoz anal itikát v ezetését el|átő llgyíntézó
3.cl3) Uniós pźůyźľatok nyilvantanását ę||átő, elkülönített alszźltiájźnak könyvelését
e\végző, analitikáinak főkönywel t<jľténő egyeztetését el|átő, átmenetileg szabađ
pénzeszkozlekötéséről gondoskodó, érvényesítési feladatokat ellátó ugyiĺtéző
3.cl4) Kisfalu Kft fe1adate||źtásźxa| összefüggő pénziigyi feladatokat e||átő, helyi
adók könyvelését e|végző, vagyonkataszter egyeztetését e|végző, lakáslap és ingatla-
nokat érintő negyedéves állomanyvá|tozások könyvelését e||átő, Teleki téľi piac bevé-
teleinekszátm|ěr;ésátellátő,érvényesítésifeladatokatellátóugyiĺltézo
3.cl5) onkormrĺnyzati és hivatali bankanyagok bontását, könyvelésre való eLőkészité-
sét ellátó, banki jóváírásokľól utalvĺĺnyrendeleteket e|őźl|Iítő, taľtásdíjjal kapcsolatos
feladatokat e|v égzo ngyintézó
3.cl6) onkoľmányzatbaés hivatalbaérkezo szĺĺmlfü ellenőrzésével, iktatasátval,kiađźr
si utalvanyrendeletek e|(5źilításáva|, szźtĺr/rćk és egyéb kiadások utalásával foglalkozó
ugyintézó
3.cl7) Taľsashĺázak felújítási támogatásával kapcsolatos feladatokat ellátó, CSP pľo-
jekttel, Teleki téri projekttel kapcsolatos pénzügyi feladatokat ellátó, munkáltatói köl-
csönnel, helyi támogatással összefiiggő pénzügyi feladatokat elvégzo, támogatások el-
szźmo|źlsźi nyilvantaľt ő ugyintéző
3.c/8) onkoľmĺányzati, hivatali és 11 nemzetiségpénztarával kapcsolatos feladatokat
e||átő, vevőszámlák kiállításźú e|végző, szigoru szĺĺmadású nyomtatványok vezetését
ellátó ngyintéző
3.cl9) Önkoľmányzati és hivatali kĺjtelezettségvállalás nyilvantaľtásźt el|źtő' elkülöní-
tett bankszámlák könyvelését e|végző, nyilvános adatok kózzététe|ét e||źúő, érvényesĹ
tési feladatokat ellátó, hivatali beszlĺmolók elkészítését elvégzó igyintézłĺ
3.c/10) Nemzetiségi bankok és pénztaruk kifizetéseinek előkészítését elvégző, kĺltele-
zettségvá||a|ás rogzítését, könyvelését ellátó, nemzetiségek beszámolóinak összeállítá-
sź:ŕ elvégzó ugyintézo.

3.ca) szakmai feladatel|átásźra vonatkozó legfontosabb jogszabályok felsorolása l ĺin-
koľmĺĺnyzati renđeletig}
1990. évi LXV. töľvény
fDI1.. évi CXCV. törvény

a helyi ĺinkormanyzatokról
az á||aĺnháztaľtásľól

29212009. (XII.19.) Koľm.rendelet az á|Ianháńartás működési rendjéről évi törvény
a Magyar Köztarsaság mindenkoľi éves kĺĺltségvetéséről, valamint az azt megalapoző
j o gszabá|y i v áIto zásokľó l szó 1ó törvények

o 2000. évi C. törvény a szlímvitelről

o

a

a

24912000. fl.II.L4.) Koľm. ľendelet az á|Iamháztartás szervezetei beszĺímolási és

kĺinywezetési kĺitelezettségeinek saj átosságairól
368120||. (XII.24.) Korm. ľendelet azáIlarnháztartásrólszóló töľvény végrehajtásáról
2007. évi C)o(WI. törvény.
2011. évi CXCI törvénv

Általános forgalmi adóról
Rehabilitáciős hozzájáĺu|ás és a megváltozott

munkaképességű személyek foglalkoztatásĺĺnak támogatásaról
o 2011. évi CVIII. töľvénv akozbeszerzésekről
C 1995. évi CXVII. törvény a személyi jöveđelemadóról
c 2007. évi C)O(VI. tĺirvény egyes adótörvények módosításáĺć]
o |993. évi LXXVII. töľvény anemzeti és etnikai kisebbségekjogaiľól
o 2003. évi XCII. tĺiľvény azadózźs rendjéľől

a

a

a
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. 31412009' CXII.28.) Koľm. ręndelet egyes koľmányrendeleteknek a pénzfoľgalommal
clsszefüggő módosításáról

o 2008. évi III. törvény az l és 2 foľintos címlettĺ éľmék bevonása kö-
vetkeztében szfüséges kerekítés szabáIyairő|

o 2008. évi IV. tĺiľvény az | és 2 forintos címletrĺ érmék bevonása kö-
vetkeztében szĹikséges kerekítés szabźiyakől a társadalombiztosítási és szociális ellá-
tasok megá|Iapítása során, továbbá a tlĺrsadalombiztosítási nyugellátástő| sző|ő 1997.
évi LX)O(I. töľvény módosításáról

C 2007. éviC)oo(Vl.törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszíľozésa
megelőzéséről és megakadályozásźrő|

o 2003. évi )oilV. törvény a közpénzek felhaszná|ásáva|, a köztulajdon
haszná|atźnak nyilvánosságával, átláthatőbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével
ĺisszefüggő egyes törvények módosításáról

o 1992. évi LXI[. törvény a személyes adatok védelméről és kĺizéľdekű
adatok nyilvĺĺno s s ágar ő|

o l8l2005. (XII.27.) IHM rendelet aközzétételi listákon szereplő adatok kozzététe|-
éhez szĺiks éges közzétételi minták

o |9312003. (XI.26.) Koľm. rendelet a költségvetési szeľvek belső ellenőrzéséró|'
o 2006. évi IV. töľvény agazdasági tarsaságokról
o 1997. évi C)oo(V. tĺirvény a helyi tinkormlányzatok taľsulásairól és egyĹittmfüö-

déséről
o |993. évi DO(WII. t<irvény a lakások és helyiségek bérletéľe, valamint az ę|-

idegenítésükĺe vonatkozó egyes szabályokľól
o |993. évi III. töľvény a szociális igazgatásről és szociális ellátások-

ról
. 7997. évi )ooil. Törvény a gyermekek védelméről és a gyrĺmiigyi igaz-

gatásról
o 1990. évi XCIII. törvény az illetékekľől
o 6612012. (XII.13.) Budapest Józsefuríľosi onkormányzatvagyoruáľól és a vagyon felet-

ti fulajdonosi jogok gyakorlásáról
o I5l2005. GV. 20.) Az onkormźnyzattulajdonában álló nem lakás céljaľa szolgáló he-

lyiségek elidegenítésének feltételeiről
o |6|2O05.(IV. 20.) Az onkormányzattulajdonában á11ó lakások elidegenítéséről
o |7|2OO5.(IV.20.) Az onkoľmźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljaľa szo|gźůő he-

lyiségek béľbeadásanak feltételeiről
o |fl2007.(II.20.) Egyes vagyongazdálkodással összefüggő jogszabályok módosításáľól

3.cb) Azngyintéző á|ta| gyakorolt hatásköľök (kiadmźnyozás), a hatáskĺjr gyakoľlásá-
nak módja
A kötelezettség-vállalással, utalvěnyozással, ellenjegyzéssel, érvényesítéssel, teljesĹ
tésigazolással kapcsolatos eljaľási rendről szőIő hatá|yos polgáľmesterĹjegyzői egyĹit-
tes utasítás szerint gyakorolja a polgrĺrmester és a jegyző által meghatźrozott kĺiľben a
kiadmanyo zási, utalv ány ozási, telj esítésigazolási j ogot.

3 .cc) Az iigyintéző feladatkörei

3.cll. Önkormĺĺnyzati és hivatali bankok fĺĺkönyvi kĺlnyvelését e||átő, béľfeladást elkészíto,
źfa-bevallźtst és egyéb adóbevallásokat elkészitő, érvényesítési feladatokat ellźltó ĺj;gyintézó
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6.2.I. önkormányzati és hivatali bank kontírozása, fiôkĺinyvi ktinyvelése
- 2000. évi C. torvény a számvitelről
- 249/2000. (XII.24.) Korm, rendelet az óllamhdztartás szervezetei beszámolási és

kônyvvezetési kÓtelezettségeinek saj átosságairól
.....évitorvény a Magłar Koztársaság mindenlrnri éves

koltségvetéséről, valamint az azt megalapozó jogszabĺźlyi változásolcról szóló tdrvé-
nyek
6.2.l3. béľfeladás elkészítése

- 2000. évi C. torvény a számvitelről
- 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és

konyvvezetési kötelezetts égeinek saj óto ss dgair ól
.....évitorvény a Maglar Koztársaság mindenkori éves

kaltségvetéséről, valamint az azt megalapozó jogszabĺźlyi vóltozósolcról szóló törvé-
nyek

6.2.3| áfaés egyéb adóbevallások elkészítése
- 2007. évi CWVil. torvény. Áhatánosforgalmi ądórót
- 2011. évi CXCI torvény Rehabilitációs hozzájárulás és a megváltozott

munlrnképe s s é gű s zemélye k fo gl alkoztat ás ának t ámo gatás ór ól
6.2.fI . kĺiltségvetési fedezetek igazo|ása' éľvényesítés
6.2.1 I hivatal belső szervezeteinek havonta pénzforga|mi adatszolgáltatás

3.cl2 ottkormźnyzati és hivatali péĺutźrak könyvelését elvégző, pénzttri kifizetések e|őkészi-
tését, utalványrendeletek előállítźsźt e|látő, analitikákat vezető, és azokat a főktinywe|' egyez-
tető, térgyi eszkoz analitikát vezetését ellátó Íjgyintéző

6.2.|. pérz,táť' kiťlzetések előkészítése, utalványrendeletek elkészítése önkoľmĺínyzati
és hivatali pénztźrarryagok kontírozása, konyvelése

' 2000. évi C. toľvény a számvitelről
- 249/2000. (XII.24') Korm. rendelet az államhóztartás szervezetei beszámolási és

könyvvezeté si kotelezetts égeinek saj áto s s ágairól
.,,..évitorvény a Magłar Koztársaság mindenknri éves

kÖltségvetéséről, valamint az azt megalapozó jogszabályi változósolcról szóló rcrvé-
nyek

6.f ,9 . targyi eszkoz, készletek analitika vezetése
- 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és

kônyvvezetési kötelezetts é geinek saj áto s ságairól
.....évitörvény a Maglar Köztársaság mindenkoľi éves

lu;ltségvetéséről, valamint az azt megalapozó jogszabólyi változásolcról szóló tÓrvé-
nyek

3.c/3' Uniós pźiyźnatok nyilvĺántaľtźlsźt ellźto, elkülĺjnített alszáĺľiźljźnak kĺĺnyvelését e|végzo,
analitikáinak főkĺjnywel töľténő egyeztetését ellátó, átmenetileg szabadpénzeszkoz lekĺjtésé-
ről gondo sko dó, érvénye sítési feladatokat el|źĺtő lugy intéző
6.2.34 Eu-s pályazatok analitikus nyilvántartása, könyvelése, fokĺlnyv és nyilvlántaľtások

egyeztetése, támogatások leigénylése, abban való közľemfüödés
- 2000. évi C' torvény a számvitelről
- 249/2000. (XII.24,) Korm' rendelet az óllamháztartás szervezetei beszómolósi és

könyvvezeté si kotelezetts é geinek s aj ótos s ágairól
6 .2. I 0 . átmenetil e g szab ad p énzeszkozĺik lek<ité se

6.2.39. felvett hitelek nyilvantaľtása, hitelek lehívásą szĺĺmlak benyrijtása
6.2.2I kciltségvetési fedezetek ígazo|ása, érvényesítés
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3.cl4. Kisfalu Kft feladatellźtź.sź.ľal összefüggő pénziigyi feladatokat ellátó' helyi adók kĺiny-
velését e|végzo, vagyonkataszter egyeztetését e|végző, lakáslap és ingatlanokat érintő ne-
gyedéves állomanyváltozások könyvelését e|IźLtő, Teleki téri piac bevételeinek szémůźľ;ětsáú
el|átő,érvényesítésifeladatokatellátóugyintézo
6.2.17. önkormányzati |akáséľtékesítésbo| szźrmazó bevételek Lakástöľvényben tĺirténő el-

számolása a Fővárosi onkormany zat fe\é
6.2.38. Kisfalu Kft feladate||átźlsáva| összefüggő teljes pénziigyi-számviteli feladatok ellátása(

lakás- és helységbérbeadás, .éľtékesítés,|akőházkarbaĺÍartáls, -tizemeltetés, pénzügyi
kimutatások elkészítése, stb)

. 2000. évi C. törvény a számvitelről
- 249/2000. (XII.24.) Korm' rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és

kÓnyvvezetési kôtelezetts é geinek s aj átos s ágairól
....évitÓrvény a Magłar Köztórsasóg mindenkori éves

löltségvetéséről, valamint az azt megalapozó jogszabólyi változásolcról szóló tÓrvé-
nyek

- 66/20]2. (nI.13.) Budapest Józsefvórosi onkormányzat vagłonáról és a vagłonfelet-
ti tul aj dono s i j o go k g,łakor l ás áról

- ]5/2005. €V. 20.) Az onlmrmányzat tulajdonában ólló nem lalras céljára szolgáló he-
lyis é ge k elide geníté s éne k feltétele iről

- ]6/2005,(IV. 20.) Az onkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről
- I7/2005.QV'20') Az onkormányzat tulajdonóban álló nem lakas céljára szolgáló he-

lyi s é ge k b érb e adás ának feltét el eiről
- 12/2007.(II'20.) Egłes vagłongazdállrodással Ósszelüggő jogszabóIyok módosításáról
- Negyedéves állomźnyvá|tozások könyvelése lakáslap és egyéb ingatlanok, adósok te-

kintetében
- Teleki téri piac bevételi szám|źke|óźt||ítasa
- 2000, évi C. tÓrvény a számvitelről
- 249/2000. (XII.24.) Korm' rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási é

kônyvvezetési kotelezetts é geinek s aj ótoss ógairól
- Kĺĺltségvetési fedezetek igazolása, érvényesítés

3.cl5. onkormanyzati és hivatali bankanyagok bontását, k<inyvelésre való előkészítését e||átő,
banki jóváírásokról utalvlĺnyrendeleteket eIíláIIitő, tartásdíjjal kapcsolatos feladatokat elvégző
lj'gyintéző
6.2.|4. <inkoľmányzati és hivatali bankanyagok bontása

- 2000. évi C' törvény a szómvitelről
- 249/2000. 6rI.24.) Korm' rendelet az államháztartás szervezetei beszámolósi és

I<ĺ)nyvvezeté s i lrĺjt el e ze tts é ge inek s aj óto s s ágairó I
- utalványľendeletekelkészítése ajóváíľásokról
- ftiggő bevételek kítisnázása
- taľtásdíjjalkapcsolatosfeladatokęllátása

- ]997. évi WI. Törvény 22-24s a głermekek védelméről és a głámügłi
igazgatásról
6.2.35. Teľmészetbeni juttatások és reprezeĺtäciős kiadások analitikus nyilvántaľtása

3.cl6. Önkormĺĺnyzatba és hivatalba étkezo szám|źk ellenőrzésével, ikÍatĺĺsáva|,kjadźlsi utal-
viínyľendeletek előállításáva|,szám|ők.és egyéb kiadások utalásával foglalkozó ngyintéző
6.2.18. számlrík ellenőrzése, iktatása

- utalvĺĺnwendelet elkészítése
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- utalás előkészítése, ezzel kapcsolatosan a bizonylatok, altńrások beszerzése, e||enőtzé-
se, pénzügyi ľendezése

- 2000. évi C. törvény a szómvitelről
- 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az óllamháztartás szervezetei beszámolási és

könyvvezetési lútelezettsé geinek saj átoss ágairól

3.c.7. Tarsasházak felújítási támogatásával kapcsolatos feladatokat ellátó, CSP projekttel,
Teleki téri prtljektĹel kapcsolatos pénzügyi felađatokat ellátó, munlráltatói kĺjlcs<jnnel, hclyi
támogatással összefüggő pénzllgyi feladatokat elvégzó, támogatások elszámolé.sźúnyi|vźntar-
óngyintéző

6.2.26. tĺáĺsashĺŁak felújítasával kapcsolatos pénztigyi feladatok e||étása, utalványren-
delet előkészitése, analitikus nyilvantaľtás vezetése, főkönywe| egyeztetése, ígazolźr
sok kiadásanak előkészítése
6.2.29. CSP projekttel kapcsolatos feladatok ellátĺísa, utalványrendelet elkészítése, uta-
lásľa való előkészítés, analitikák egyeztetése főkönywel
6.2.30 Fĺév Zrt bonyolítasábantewezett elóirźnyzatok felhasználásnak analitikus nyil-
vźntartása

6.2.16. munkáltatói kölcsö'nnel összefüggő nyilvantaľtások vezetése, jelzálogtöľlés előkészíté-
se, folyósítrĺsa
6 .2.20 helyi támo gatás nyi lv źntartźsa, j e|zźlo gtor|é s előkészítése

- 2000. évi C. törvény a számvitelről
- 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartós szervezetei beszómolási és

lônyvvezeté s i lrót el e zett s é geinek s aj át o s s ágairól
6.2.|5. átadott pélueszközök tĺĺmogatások analitikus nyilvantartása, elszámolások fi-
gyelemmel kísérése

. 2000. évi C, törvény a számvitelről
- 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartós szeryezetei beszámolási és

kônyvvezeté s i kôtelezett s é ge inek s aj óto s s ágair ól
6.2'19' szociálpolitikai segélyek nyilvrĺntartása, utalása, állami támogatások leigénylése

- 1993. évi III. tt)rvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásolcróI

3.c.l8. Önkormrányzati,hivatali és 11 nemzetiségpéĺlztárźxal kapcsolatos feladatokat ellátó,
vevőszĺĺmlfü kiállításáte|végző, szigoru számadású nyomtatványok vezetését ellátó ngyintézo
6.f.12 önkoľmlínyzatí,hivatali 11 nemzetiségipéĺlztar feladatainak e||áltása

- szigoru szélmadástt nyomtatványok vezetése
- bevételi száłĺúźkkiállítása

. 2000. évi C. törvény a számvitelről
- 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási

é s kĺ) nyvv e z e t é s i kot e l e z e tt s é ge ine k s aj át o s s á ga ir ó l

3.cl9. tnkoľmlínyzatí és hivatali kĺitelezettségvállalás nyilvántartźsźt e||átő, elkülĺinített bank.
száłl;1rźl< k<inyvelését eŁvégzó' nyilvános adatok kozzététe|ét e|Iátő, éľvényesítési feladatokat
ellátó, hivatal i beszámolók elké szíté s ét elv é gző ugyiĺtézó
6.2.36. kötęlezettségvállalások, szerződések analitikus nyilviíntaľtása

- 2000. évi C. törvény a számvitelről
- 249/2000. (XII.24,) Korm. rendelet az államhóztartás szervezetei beszámolási és

kĺ)nyvvezetési kjtelezettségeinek saj átosságairól
- elktilönítettbankszámlákkĺinyvelése
- 2000. évi C. tÔrvénv a számvitelrőI
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- 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezeté si kĺjtelezetts é geinek s aj óto s s ógairól

- szetzőđésekközzététele
- 2007. évi CWW. tôrvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása

megelőzéséről és megakadályozósáról
- 2003. évi WIV. torvény a kôzpénzek felhasználásóval, a kôztulajdon

használątának nyilvánossógóval, átlĺźthatóbbó tételével és ellenőrzésének bővítésével
ossze/üggő eg)/es tÓrvények módosítúsúról

- 1992' évi LXilI. törvény a személyes adatok védelméről és kazérdekű
adat o k nyi lv áno s s ágár ól

- 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet a kazzétételi listólron szereplő adatok kĺzzététel-
éhez szülaéges kCIzzétételi mintók

- Hivatali beszámolók összeáll ításáv a| kapcsolatos felađatok
- 2000. évi C. tĺ)rvény a szómvitelről
- 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolósi és

lńnyvvezeté si kÓtelezetts é ge tnek s aj átos ságairól
6.2.2|. költségvetési fedezetek igazo|ása, érvényesítés

3.cl|O. Nemzetiségi bankok és péĺlztáĺak kifizetéseinek előkészítését elvégzo,kote|ezettség-
vállalás rogzitését, könyvelését ellátó, nemzetiségek beszámolóinak összeállításźú e|végző
igyintézíł

6.2.|.nemzetiségi bankok és pénztarak kifizetéseinek előkészítése, könyvelése
- nemzętiségek kötelezetts égv á||a|ásźnak nyilvantaľtása
- nemzetiségibeszámolókösszeállítása

- 2000. évi C. törvény a számvitelről
- 249/2000, (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolĺźsi és

knnyvvezetési lĺtjtelezetts égeinek saj ótos sógairóI
6.2.8. beruhazasi statisztikai j elentések készítése

- 2000. évi C. tÔrvény a szómvitelről
- 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartós szervezetei beszámolási és

kônyvvezeté s i kötelezett S é ge inek s aj ót o s s ágair ól

3.cd) A helyettesítés rendje és az ezek'heztartoző felelősségi szabályok
A helyettesítési szabályokat a munkaköľi leírások tarta|mazzák.

Adóüryi Iľoda vezetője

3.ac) Az fuodavezetó szakmai feladatellátásĺíra vonatkozó legfontosabb jogszabályok
felsorolása

. a helyi adókról sző|ó |990. évi C. törvény kivéve a kommunális adó és iparíĺzési ađőra
vonatkozó III. és IV. fejezetek

. az adőzás ľendjéről szóló XCII. tĺĺrvény I.-X fejezet
o aközigazgatásí és hatósági eljáľásról sző]'ő 2004. évi CXL. törvény (Aľt. 5 $ (2) bek.

a|apjan Ket-nek az e|jélrás megindításźra, u újrafelvételi eljáľásra, ahatősźtgi szolgá|-
tatásra, valamint - ahatározat jogerőľe emelkedésére vonatkoző szabźiyok kivételével
_ a végrehajtási eljáľásľa vonatkoző szabályait, a kiskoru adőző esetében azigyintézés
soronkívüliségére és határidejére vonatkoző szabźiyait nem kell alkalmazni)

o a mindenkoľi költségvetési tĺiľvény (Magyaľország20|3. évi kcizponti kĺiltségvetésről
szőIő2012. évi CCN. tĺirvény 32-33. $)
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. aszámvitelről szóló 2000. évi C. törvény
o gépjárműadóról szóló 1991. évi L)O(XII. tt!ľvény
o a Jőzsefuáľosi Képviselő-testiilet és Szervei Szewezeti és Mtĺködési Szabá|yzattrő|

szőIő 1'9 l 2009. (V. 6.) önkoľmany zati r endelet
. az illetékekĺő| sző|ő 1990. évi xcru. tĺirvény
o abírósági végľehajtásról szőIő |994. évi LIII. törvény
o źtl|aĺnháztartásról sző|ő2011. évi CXCV. töľvény
. szabáIysértésekľől, a szabźiyséľtési eljĺĺľásról és a szabét|ysértési nyilvlántaľtási rend-

szerről szőIőZ}If. évi II. törvény
. szabá|yséľtésekľől szőIő 1999. évi LXIX. törvény a20I2. ápľilis l5-e előtti szabá|y-

sértések vonatkozásában;
. a gyeľmekek védelméľől és a gyámügyiigazgatásľól szóló 1997. évi XXXI törvény
o a tĺĺľsadalombiztosítás ellátására ás a magánnyugdíjra jogosultakľól, valamint e szol-

gáltatások feďezetéro| szőIő |997. évi LXXX. törvény
o a hulladékról szóló 20If. évi CL)O(XV. töľvény
o hagyatéki eljárásrólszóló 2010. évi )oo(Vlil. törvény
o ingatlan-nyilvlántaľtásľól szóló 1997. évi CXLI torvény
. a csődeljaľásról és a felszĺĺmolási eljĺĺľásľól szóló I991.éví XLIX. tĺiľvény
o a Szerencsejáték szervezéséről szóló |99I. évi )ooilV. törvény
o a ťlata|koruak đohányzásźnak visszaszorításrĺľól és a dohanýermékek kiskeľeskedel-

méről sző|ő 2012. évi C)oo(IV. törvény
o költségmentesség engedé|yezésének alapjául szo|gá|ő körulmények igazo|ásárő|

21 1968.(I.24.) IM. rendelet
o ingatlanok foľgalmi értékaďatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáItatás igaz-

gatási szo|gźůtatási díjĺĺľól sző|ő3312007 (XII.23) PM rendelet
o |49/|997 (IX. 10.) Koľm. rendelet a gyánhatóságokľól, valamint a gyermekvédelmi

és gyĺámügyi elj aľásról
o 63/2006 (III.27 .) Korm. rendelet a pénzbe|i és teľmészetbeni szociális ellátások igény-

lésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabá|yafuőI
o 73l|99l.(V.21.) PM ľendelet a teleptilési önkormźnyzat hataskörébe tartoző adók, és

adók módjĺĺľa behajtandőkoztaĺtozások nyilvrĺntartásárő|, kezeléséľől, elszímolásaról
o a szabźiyséľtésekľőI, a szabáIyséľtési eljarásról és a szabáiyséľtési nyilvĺántaľtási rend-

szenő| szólő f0|2. évi II. töľvény végľehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, va-
lamint allhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáľól szóló f2l20|2 (Iv.13) BM
rendelet

. az egyes elkobzott dolgok közérdekű feIhaszná|ásĺĺról szóló 2000. évi XI[. t:'ĺ., a sza-
bályséľtési eljarás során lefoglalt és elkobzott dolgok kezeléséľől és értékesítéséről
sző|ő 3912009. 6II.22.) PM ľendelet

. a gyfunhatóságokról, valamint a gyeľmekvédelmi és gyĺĺmügyi eljáľásľól szőIő
149 l 1997 . Koľm. renđelet

o a lakáscélú állami támogatásokľól szóló lfl200|. Korm. ľendelet
o |3l|991. (v.2|.) PM ręndelet a települési ĺinkormányzat hatáskörébe tartoző adók, és

adók módjáľa behajtandőkilztartozások nyilvántartásaról, kezeléséről, elszĺmolasaról
o |lf0I3.(I.29) MNB rendelet ajegybanki alapkamat mértékéről
o 44l2O04. (XII.20.) PM rendelet az eljźtrási illeték megfizetésének és megfizetés elle-

nőrzésének ré szlete s szabźůy air őI,
o 368120|1 (xII.3l. ) Korm. rendelet azá||anháztaľtásľól szóló törvény végľehajtásárő|
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. 24912000. (XII.24.) Korm. rendelet az áLlanháztartás szervezetei beszámolási és
kĺinywezetési kötelezettségeinek saj átosságairól

o 35/2008.(XII.31.) PM rendelet az önkoľmźnyzati adóhatóságok által rendszeresíthető
bevallási, bej elentési nyomtatvlínyok tartalmaľól

. az építményadóról szóló 55/2008. CXI.6.) sz. ö'nkoľmźnyzatlrendelet
o a telekadóľól szóló 56/2008.Cŕ'I.6.) sz. önkoľmányzati rendelet
. az idegenforgalmi adóró| szőIő 571201-0. CXII.3O.) sz. ĺjnkoľmtnyzati ľendelet

3.ac) Az irođavezeto által gyakorolt hatáskörök (kiadmźnyozźs), a hatask<ir gyakorlá-
sának módja

A kiadmĺányozás, a kiadmányozás és az aláirás rendjéről sző|ő |l20l3. (1.8.) sz. jegyzői
utasítás III. fejezet 2. pontjźlban foglaltaknak megfelelően tĺjľténik. Az Adótigyi Iľoda veze-
tője önállóan kiadmanyozza az lroda feladat- és hatáskĺiľébe tartozó valamennyi döntést,
intézkedést'
A II. fejezet C) pontja éľtelmébenaz adóügyi végrehajtási és méltanyossági dĺintéseket a
PénzĹigyi Ügyosztáty vezetője az Adőngyi Iroda vezetőjének írásbeli javaslata alapjĺín ki-
admźlnyozza.

3.bcc) Az iľodavezető feladatkörei

Általanosságbanazĺrođavezetői feladatok ellátása, azfuodamunkájrának kooľdinálása, cĺnálló
kiadmányozés az iľodát érintő feladatok tekintetébeĺ,továbbá a helyi adókkal (építményadó,
telekadó, iđegenforgalmi adó) kapcsolatos ügyintézői feladatok ellátása:

Feladatkrirei
6.3.6. adóbevallások alapjan azađő kivetése (előíľása) és feliilvizsgźiata (építmény.,
és telekadó vonatkozásátbar)' kivető, tĺĺrlő és mentességet megállapitő hatźltozatok el-
készítése, jogeľősítése

. a helyi adólcról szóló ]990. évi C. torvény kivéve a kommunális adó és iparűzési adóra
vonątkozó III. és IV. fejezetek

- oz adózás rendjéről szóló XCII. tÔrvény l.-Xfejezet (Art.)
- az építményadóról szóIó 55/2008. (XI.6.) sz, önkormányzati rendelet
- a telelradóról szóIó 56/2008.(XI.6.) sz. Ónkormányzati rendelet
- ingatlan-nyilvóntartásról szóló ]997. évi CXLI rcrvény 17.s (]) bek. r) pont

6.3.7. építmény-, és telekadó oNKADo progľamban tĺjľténő rögzítése (feladatból
adódó)
6.3.8. idegenfoľgalmi adó bevallások feldolgozása, abeťtzetések nyilvántaľtása

- a helyi adólcról szóló 1990. évi C. tÓrvény 34.s
- oz idegenforgalmi adóról szóló 57/20]0. (XII.30.) sz. önkormdnyzati rendelet

6.3.9. folyószĺmlźl< (szálm|aegyenlegek) kibocsátásával kapcsolatos munkálatok el-
végzése

- az adózás rendjérőI szóló XCII. tôrvény a3,S (8) bek.
6.3.10. méltĺányossági eljĺíľások lefolýatása, a kedvezmények e|bírá|ását követően ha-
tározat készítésejogerősítése (az engedélyezett részletfizetés teljesítésének folyamatos
e lI enő r z é s e, ne m t e lj e s ít é s e s e t é n b e haj t ó s i c s e l e lvn é ny fo ganat o s ít á s a)

- ąz ądózós rendjéről szóló XCII. tÓrvény I33-134.s
- az illetékelĺről szóIó 1990. évi XCIII. tÔrvény 29.s, 33's O 23. pont, IX, fejezet 73 $
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- ąz építményadóról szóló 55/2008. (XI.6.) sz, t)nkarmányzati rendelet
- a telekadóról szóló 56/2008.(XI.6.) sz. tjnlarmányzati rendelet

6.3.11. a tulťrzetési kéľelmek f,rgyelemmel kísérése, adőző kérelmére azok visszauta-
lásra töľténő előkészítése

- adózás rendjéről szóló 2003. évi XCil. tÓrvény 43. s.
6.3.|2. köľnyezettanulmiínyi eljaľások lefolytatása adókedvezmény, helyi adő méItá-
nyosság esetén,

- az épĺtményuúiról szólú 55/2008, (XI6') sz. Únlwľľľlťłnyzuli ľendelet
- a telelrndóról szóló 56/2008'(XI.6,) sz, önlrormányzati rendelet

6.3.13. helyi adóban félévente behajtási cselekmények foganatosíüĺsa (/izetésifelszólí-
tós küldése hátralékos lista alapján, munkabérből letiltós kezdeményezése, banlazóm-
I ór a inlrns szó kib o c s átás)

- adózás rendjéről szóló 2003' éviXCil. torvény ]50.s (I)' 146. s G), ]44.s,
- a bírósógi végrehajtásról szóló ]994. évi LIil. törvény 7.s (I), 58.s (1)-(3)' 65. s (])-

(2)

6.3.|4. hátralékos tigyekben _ szĺikség szerint _ az iratok előkészítése és továbbítása
önálló bírósági végrehajtóknak, felsziĺmolási eljáľás alatt lévő tigyekben követelés fel-
szźtmo|ő felé toĺénő bejelentése

- adózás rendjéről szóló 2003. évi XCil, tÖrvény ]45.s, 146.s G)
- a csődeljórásról és afelszámolási eljórásról szóló I991.évi XUX torvény 10.s Q)

6.3 .| 5 . adőe||enőrzések lefolytatása
- adózás rendjéről szóló 2003. évi XCil. törvény Art. 86.s-I43.s

6.3.|6 telekadó és építményadő hatźrozat minték megszerkesztése az oNKADo
progrÍrm szĺivegszerke sztője segítségéve| (fel adan é gz é shez lrap c s ol ó dó)

- a lüzigazgatási és hatósági eljárásról szóló 2004, évi CXL. törvény 72' s
6.3.36. onkormźnyzati adóhatóság által rendszeresített foľmanyomtatványok előkészĹ
tése

- 35l2008.CxII.31.) PM rendelet az önkoľmźnyzati adóhatóságok által ľendszeresíthető
bevallási, bejelentési nyomtatvĺĺnyok taĺalmárő| ]. sz. mell. (építményadó), 3. sz. mell.
(telekndó), 7' sz. mell, (idegenforgalmi adó)
6.3.37. havonta oNKADo programból adóslista készítése, helyben szokásos módon
tĺiľténő közzététe|e'

- tinlarmányzati adóhatóság vezetőjének döntése alapjĺźn Jiglelembe véve az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XaI. firvény ArL 55/B $-át

- a Józsefvárosi Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló ]9/2009. (V'6.) onkormányzati rendelet 75, s (I) bek. a) pontja

6.3.38. egyes adónemek megszűnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos kampány-
feladatok elvégzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni végrehajtási feladatok
ell'źúása,

6.3 .39 . ügyfélfo gađás.

3.bdc) A helyettesítés rendje és az ezek,hęztartoző felelősségi szabá|yok

Építményadó, telekadó, idegenforgalmi adóval kapcsolatos feladatok e||átása tekintetében az
ugyanezen feladattal foglalkozó ugyiĺtézó végzi a helyettesítést.
Az irodavezető Kadmźnyozźĺsijogkörével kapcsolatosan tigyosztályvezeto végzi a helyettesí-
tést.

3.c) Az tigyintézők munkakörei és az azokhoz tartozó feladat- és hatískörök (szemé-

lyenkénti bontásban)
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3.c./1 Adók módjáľa behajtandó koztartozásokat behajtó; lefoglalt és elkobzott dol-
gokkal kapcsolatos adóhatósági feladatokat ellátó és ingatlan értékbecslést végző ügy-
intéző
3.c.l2. Adók módjĺára behajtandó könarrczásokat behajtó; lefoglalt és elkobzott dol-
gokkal kapcsolatos adóhatósági feladatokat ellátó és ingatlan éľtékbecslést végző ügy-
intéző
3.c.l3. Adók nlódjár.a behajtandĺ5 ktjztar.tozásokat belrajtó; lefoglalt és elkobzott dol-
gokkal kapc so l ato s adóható sági feladatok at e||źtő ĺj;gy intéző
3.c.l4. Adók módjáľa behajtandó konarbzásokat behajtó; lefoglalt és elkobzott dol-
gokkal kapcsolatos adóhatósági feladatokat ellátó llgyiĺtéző
3.c.l5. Helyi adókkal (építményadó, telekadó, idegenfoľgalmi adó) kapcsolatos felada-
tokat eIIátő és saját szabźl|yséttési hatźrozatokban kimutatott tartozások behajtását
végző ngyintéz(5
3.c.ĺ6. Ađókĺinyvelő és adóigazo|ássa|, költségmentességgel, vagyoni bizonyítvánnya|
kapc s o lato s feladatok at ellttő ngy iĺtézłl
3.c.l7. Gépjĺĺľműadóval kapcsolatos feladatokat e|Iátő és adőigazolással, költségmen-
tességgel, vagyoni bizonyítvánnyal kapcsolatos feladatokat ellátó ngyiĺtézł|
3.c./8. Gépjáľműadóval kapcsolatos feladatokat e|Iźĺtő és aďőigazolással, költségmen-
tességgel, vagyoni bizonyítvánnyal kapcsolatos feladatokat ellátó ngyintéző
3.c.l9. Gépjáľműadóval kapcsolatos feladatokat ellátó és adőigazolássď, költségmen-
tességgel, vagyoni bizonyítvánnyal kapcsolatos feladatokat ellátó ngyintéző

3.ca) szakmai feladatel|źtáséra vonatkozó legfontosabb jogszabályok felsorolása {ttĺr-
vénytől önkoľmányzati rendeletig}

o a helyi adólcról szóló 1990. évi C, tÓrvény kivéve a kommuruźlis adó és iparűzési adóra
vonatkozó III. és IV. fejezetek

. az adózás rendjéről szóló XCII. tÓrvény I.-Xfejezet
o a kłjzi4azgatósi és hatósági eljárásróI szóló 2004. évi CXL. torvény (Art. 5 $ (2) bek.

alapján Ket-nek az eljárás megindítására, az újrafelvételi eljárósra, a hatósógi szol-
gáltatásra, valamint - a határozat jogerőre emelkedésére vonatkozó szabályok kivéte-
lével - a végrehajtási eljárásra vonatlazó szabályait, a kiskorú adózó esetében az
iigłintézés soronkívijliségére és határidejére vonatkozó szabályait nem kpll alknlmaz-
ni)

o a mindenlrori laltségvetési torvény (Magłarország 2013. évi kÓzponti kżltségvetésről
szóló 20]2. évi CCU. tt)rvény 32-33. s)

o a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
o gépjárműadóról szóló ]99]. évi LWII. törvény
o a JózseÍvórosi Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Műkĺjdési Szabályzatáról

szóló ] 9/2009. (I/.6.) önkormányzati rendelet
. az illetékelcről szóló 1990. évi XCilI. tĺ)rvény
o a bírósági végrehajtásról szóló ]994. évi LIII. nrvény
o óllamháztartásról szóló 20I ]. évi CXCV. törvény
o szabólysértéselcről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rend-

szerről szóló 2012. évi II. torvény
o szabálysértéselcről szóló I999. évi I,XIX. törvény a 20]2. óprilis ]5-e előtti szabálysér-

tések vonatkozásában;
. a g|ermekekvédelméről és a glómiłgli igazgatásról szóló ]997. évi WI tÓrvény
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o a társadalombiztosítás ellátására ás a magánnyugdíjra jogosultalcról, valamint e szol-
góltatósokfedezetéről szóló I997. évi I'WX. törvény

o a hulladélcról szóló 20]2. évi CLWĺ/. törvény
o hagłatéki eljárósról szóló 20]0. évi XXXWil. tôrvény
C ingatlan-nyilvántartásról szóló ]997. évi CXLI nrvény
o a csődeljárásról és afelszámolási eljárásról szóló 1991.évi XLIX. rcrvény
. a szerencsejáték szervezéséről szóIó ]991. évi WIV. törvény
o a rtafulkorúak dohányzásának vissząszorítósáról és a dohánytermékek kiskereskedel-

méről szóló 20]2. évi CMXIV. tĺ)rvény
o kaltségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló lôrülmények igazolásáról

2/ I 968. Q. 24.) IM. rendelet
o inTatlanok forgalmi értékadatainak szolgóltatási rendjéről és az adatszolgáltatás

igazgatási szolgóltatási díjĺźról szóló 33/2007 (XII.23) PM rendelet
C 149/1997 (IX. 10.) Korm. rendelet a głámhatóságoĺcról, valamint a glermelwédelmi és

glámüg,li eljárásról
C 63/2006 (III.27.) Koľm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellótások igény-

lésének és megállapításának, valamintfolyósításának részletes szabályairól
o ]3/l99I.(v.21.) PM rendelet a települési önkormányzat hatáskÓrébe tartozó adóh és

adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről, elszómolásá-
ról

. a szabólysértéselcről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 20]2. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezéselĺről,
valamint ahhoz lrapcsolódó eg/es rendeletek módosítósĺźról szóló 22/20]2 QV.]3) BM
rendelet

. az eg/es elkobzott dolgok lúzérdekű felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. tv., a sza-
bólysértési eljárĺźs során lefoglak és elkobzott dolgok kezeléséről és értéIresítéséről
szóló 39/2009. (XII,22.) PM rendelet

. a' glámhatóságolĺról, valamint a glermekvédelmi és głámügli eljárásról szóló
I 49/1 997. Korm. rendelet

o a lalrnscélú állami tómogatásolcról szóló ]2/200]' Korm. rendelet
o 13/]99]. (V.2l.) PM rendelet a telepiłlési Ónkormányzat hatásköľébe tartozó adóh és

adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről, elszámolásá-
ról

o l/20]3.(I.29) MNB rendelet a jeg,łbanki alaplramat mértékźről
o 44/2004, (XII.20') PM rendelet az eljárási illeték megftzetésének és megfizetés ellenőr-

zé s éne k r é s zlete s s zab ály air ó l,

o 368/20] ] (XII.3 ]. ) Korm. rendelet az óllamháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
o 249/2000. (XII,24.) Korm. rendelet az államháztartós szervezetei beszámolási és

lĺonyvvezetési lrĺjtelezetts é geinek s aj átos s ágairól
C 35/2008.(XII.3]') PM rendelet az onkormdnyzati adóhatósógok óltal rendszeresíthető

b ev all ás i, b ej el e nt é s i ny o mt atv ány o k t ar t almór ó l
. az építményadóról szóló 55/2008. (XI.6.) sz. onkormányzati rendelet
o a telekadóról szóló 56/2008.(XI'6') sz. Ónlrormónyzati rendelet
. az idegenforgalmi adóról szóló 57/20]0. (XII,30.) sz' Ónkormónyzati rendelet

3.cb) Azugyintézo által gyakorolt hatáskĺirök (kiadmźnyozás), a hatásköľ gyakorlásá-
nak módja
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A kiadmĺĺnyozás, a kiadmányozás és az alźúrás rendjéről szől'ő |120|3. (1.8.) sz. jegy-
zői utasítas IV. fejezet I.) pontjában foglaltaknak megfelelően toľténik.
Az ügyintézok _ M ĺj;gy érdemében hozott hatáĺozat kivételével _ általános kiadmá-
nyozási joggal rendelkeznek az a|ábbiak szerint:
- eljĺĺľásmegindítása,
- sza|ĺ'hatősági megkeľesések,
- helyszíni szemle kitűzése, éľtesítése,
- a lrelyszínen jegyzőkĺinyvbe foglalt lrelyszíni ideiglenes intézkedések,
- ídézés, éľtesítés,
- az első _ áltďános _ hianypótlási felhívás,
- akézbesítési vélelem
- éľtesítésjogerőľe emelkedésről,
- a Hivatalon beltili irat-átadás kísérő levelei. adatkéľés tekintetében.

3 .cc) Az ngyintézłĺ feladatkörei

3.c./l.Adók módjára behajtandó köztartozásokat behajtó; lefoglalt és elkobzott dolgokkal
kapcsolatos adóhatósági feladatokat e||átő és ingatlan éľtékbecsléstvégzó ĺj;gyintéző

6.3.1. idegenben kimutatott, adók módjaľa behajtandó ktiztaľtozások (közigazgatási
bírság, pénzbírság, helyszíni bírság, igazgatási szolgáltatási díj, hulladékgazdálkodási
díj)' saját szabályséľtésihatźlrozatokban kimutatott tartozások, gyeľmektaĺtásdíj behaj-
tźsa, ťlzetési felszólítás kiküldése, a behajtási eredmény visszajelentése, oNKADo
progľamban ľögzítése' fizetések folyamatosan e|lenórzése, munkabérek, jiírandóságok
és egyéb kĺivetelések letiltasa;

- adózás rendjéről szóló 2003. évi XCil. tt)rvény 144-]53. $ 1ól. s
- államháztartásról szóló 20]]. évi CXCV. törvény 42. s (3) bek.,53, f (2) bek,' 92, $

(6) bek, 93. S A bek., 99. S;
- szabálysértéselcről, a szabálysértési eljárásróI és a szabálysértési nyilvántartósi rend-

szerről szóló 20I2. évi II. tÓrvény 142. s (]0) bek.
- szabólysértéseltrőlszóló 1999' éviLXIX, tôrvény 11] s., ]35. S G) bek. a2012. ápri-

lis ] 5-e előtti szabálysértések vonatkozásóbąn;
- a glermelrekvédelméről és a głámüg,li igazgatásról szóló 1997. évi WI tórvény 24.

$ (8) bek., l33/A $ (7) bek., ]54. s (Đ bek.
- a társadalombiztosítós ellátásóra ás a magánnyugdíjra jogosultalcról, valamint e szol-

gáltatásokfedezetéről szóló ]997. évi LW. tÓrvény 43. s (I) bek, b) pontja
- a hulladékról szóló 20]2. évt CI'Wĺ/, törvény 52, s (]) bek., 86. S O bek,
- ]49/]997 (IX. 10.) Korm. rendelet a głómhatósógoĺvól, valamint a g,,ermelwédelmi és

glámĺig,li eljárásról
. 63/2006 QII'27') Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátósok igény-

lésének és megállapítósának, valamint folyósításának részletes szabáIyairól
- ]3/l99].(I/.21.) PM rendelet a települési Ónkormónyzat hatóskörébe tartozó adók, és

adók módjára behajtandó lilztartozások nyilvántartósóról, kezeléséről, elszámolásáról
- bírósági végrehajtásról szóló ]994. évi LIII' tÓrvény 7. s (]) bek., 58' s (1-3) bek,, 73.

E (1) bek.
. ą szabálysértéselrről, a szabálysértési eljárósról és a szabálysértési nyilvóntartási

rendszerről szóló 20I2. évi II. torvény végrehajtásdval kapcsolatos rendelkezéselcről,
valamint ahhoz kapcsolódó eg/es rendeletek módosításáról szóló 22/2012 (IV.I3) BM
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rendelet 10. $

6.3.2. helyszíni behajtás, foglalási jegyzőkönyv (ingóvégrehajtas végzése és a lefoglalt
ingóságok énékesítése (rĺľverés) _ önálló bíľósági végrehajtó szerzódés szeľinti meg-
keľesése),

- adózás rendjéről szóló 2003, évi XaI, ffirvény ]45-]46, ]54-]58. s
- bíróságivégľehajtósról szóló ]994. évi LIII. rcrvény 84. s,89-96/b s, ]00. s, ]04-]05.

s
s.s.z. szabálysértési hatóság tevékenysé géhezkapcsolódó feladatok ellátása (lefoglalt,
illetve elkobzott dolgok nyilvĺĺntartása, orzése, értékesítése, visszaadása, megsemmisĹ
tése stb.),

- az eg)es elkobzott dolgok közérdekű felhasznólásáról szóló 2000. évi XIII. tý., a sza-
bálysértési eljdrás során lefoglak és elkobzott dolgok kezeléséről és értékBsítéséről
szóló 39/2009' (XII.22.) PM rendelet;
6.3.11. atűlrfizetési kérelmek Íigyelemmel kísérése, ađóző kéľelméľe azok visszauta-
lásra töľténő előkészítése

- adózás rendjéről szóló 2003. évi XaI. ffirvény 43' s., ]64. s
6.3.4. adó-és értékbizonyítvźny kiállítása (ingatlan értékbecslések készítése), helyszíni
szemle lefolytatasa

- bírósógivégrehajtásról szóló ]994. évi LIII. tÓrvény I40. s (I) bekezdés,.
- hagłatéki eljdrásról szóló 20]0. évi WWil. tÓrvény ]6. s (]) bekezdés,
- a głámhatósógokról, valamint a glermekvédelmi és głámüg,,i eljórásról szóló

]49/I997. Korm. rendelet 153. $ (I) bekezdés b pont.
. a lakáscélú állami támogatásolcról szóló I2/200I. Korm. ľendelet 5' s o bekezdés
- k)zigazgatási hatósági eljárds és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

CXL rcrvény 83. $,.,

- illetékelcről szóló 1990. évi XCilI. torvény ]01. s és a XIX. számú melléklet
6.3.5. ö'sszehasonlító értékadat megkérése Nemzeti Adó- és Vámhivataltól

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCil. törvény 10. s @ bekezdés a pontja
- ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgóltatás

igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 33/2007 (XII.23) PM rendelet l. s (5) belrpzdés

6.3.38. egyes adónemek megszíinésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
kamprányfeladatok elvégzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni végľehajtási
feladatok el|źltása,
6.3 .39 . Ĺigyfelfogadás

3.c.l2 Adók mőďjźra behajtandó köńartozźtsokat behajtó; lefoglalt és elkobzott dolgokkal
kapcsolatos adóhatósági feladatokat ę||źiő és ingatlan éľtékbecsléstvégző ngyintéző

6.3.1. idegenben kimutatott, adók módjĺĺľa behajtandó kĺjĺaĺtozások (kozigazgatásí
bírság, péĺubítság, helyszíni bírság, igazgatási szo|gá|tatási díj' hulladékgazdálkodási
díj), saját szabźiysértésihatfuozatokban kimutatott tartozások, gyeľmektaľtásdíj behaj-
tása, ťtzetési felszólítás kikĹildése, a behajtási eredmény visszajelentése, oNKADo
pľogramban rögzítése, fizetések folyamatosan e||enőrzése, munkabérek, jĺĺľandóságok
és egyéb kĺivetelések letiltása;

- adózós rendjéről szóló 2003. éviXCil. törvény 144-I53. $ /ó1. $
- államháztartásról szóló 20]]. évi CXCV. tÓrvény 42. s (3) bek., 53. $ (2) bek.' 92. s

(6) bek., 93. S (2) bek, 99. S;
- szabálysértéselcről, a szabálysértési eljárásróI és a szabálysértési nyilvántąrtási rend-

szerről szóló 20]2. évi II, torvény ]42. s (I0) bek.
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- szabálysértéselcről szóló ]999. évi LXIX' tôrvény ]II s., I35. S G) bek a 2012. ópri-
lis ] 5 -e előttt szab ólys értés ek vonatkozás ában ;

- a g/ermekBk védelméről és a głámiigli igazgatásról szóló ]997. évi XWI tÓrvény 24.

S (8) bek., 133/A $ (7) bek., Is4. S @ bek.
- a tórsądalombiztosítás ellátására ás a magánnyugdíjra jogosultalcról, valamint e szol-

gáltatásokfedezetéről szóló ]997. évi IXW. törvény 43, s (I) bek. b) pontja
- a hulladéIcról szóló 20]2. évi CLWXI/. tÓrvény 52. s (D bek., 86. $ (7) bek.
- ]49/]997 (IX. 10.) Korm. rendelet a głómhatóságolcról, valamint a g,lermelwédelmi és

glámügłi eljárásról
- 63/2006 QII.27.) Korm' rendelet a pénzbeli és természetbeni szociólis ellátások igény-

lésének és megźllapítósának, valamint folyósításának részletes szabályairól
- ]3/1991.(V.21.) PM rendelet a települési Ónkormónyzat hatóSkÓrébe tartozó adók, és

adók módjára behajtandó kôztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről, elszámoldsáról
- bírósógivégrehajtásról szóló ]994. évi LIII. törvény7.s u) bek.,58. s (]-3) bek.,73.

$ (I) bek.
- a szabályséľtéselcről, a szabálysértési eljárásról és a sząbálysértési nyilvántartósi

rendszerről szóló 20I2. évi II. törvény végrehajtásával knpcsolatos rendelkezéselĺről,
valamint ahhoz kapcsolódó egles rendeletek módosításáról szóló 22/20]2 (IV.I3) BM
rendelet 10. $
6.3.2. helyszíni behajtás, foglalási jegyzőkönyv (ingóvégľehajtás végzése és a lefoglalt
ingóságok értékesítése (arverés) _ önálló bíľósági végrehajtó szerzóđés szerinti meg-
keresése),

- adózás rendjéről szóló 2003. évi XCil. törvény ]45-]46, 154-]58. s- bírósógi végrehajtdsról szóló ]994. évi LIII. tÓľvény 84. s, 89-96/b s, 100. s' l04-]05.
t
e .l.g. szabźiysértési hatóság tevékenysé géhezkapcsolódó feladatok ellźtása(lefoglalt,
illetve elkobzott dolgok nyilvántaľtása, őrzése, értékesítése, visszaadása, megsemmi-
sítése stb.),

- az eg/es elkobzott dolgok kôzérdekű felhasználásáról szóló 2000' évi XIil' tv., a sza-
bálysértési eljárós során leÍOglalt és elkobzott dolgok kezeléséről és értékesítéséről
szóló 39/2009. (XII.22.) PM rendelet;
6.3.11. atűIťlzetési kérelmek figyelemmel kísérése, adőző kérelméľe azok visszauta-
lásra tĺiľténő előkészítése

- adózás rendjéről szóló 2003. évi XCil. törvény 43' s., ]64. s
6.3.4. adó-és éľtékbizonyítvány kiállítása (ingatlan éľtékbecslések készítése), helyszíni
szemle lefolytatása

- bíróságivégrehajtásról szóló ]994. évi LIII. törvény I40. s (I) bekezdés,.
- hagłatéki eljárásról szóló 20]0. évi WWil. törvény 16. s (1) bekezdés,
- a głámhatóságolcról, valamint a g/ermelwédelmi és g,,ámüg,,i eljárásról szóló

I49/1997. Korm' rendelet 153. $ (I) bekezdés bpont.
- a ląkáscélú óllami támogatásolcról szóló 12/200]. Korm. rendelet 5. s (3) bekezdés
- kozigazgatósi hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairóI szóló 2004. évi

CXL tĺ;rvény 8.í. .f.,
- illetékelcről szóló ]990. éviXCilI. tôrvény ]0], s és aXIX. számúmelléklet

6.3.5. ĺisszehasonl ftő értékadat megkérése Nemzeti Adó- és Vámhivataltól
. az adózds rendjéről szóló 2003. éviXCII. torvény 10. s @ bekezdés apontja
- ingatlanok forgalmi értélĺadatainak szolgóltatási rendjéről és az adatszolgáltatás

igazgatósi szolgáltatósi díjáról szóló 33/2007 (XII.23) PM rendelet ]. s (5) belrezdés
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6.3.38. egyes adónemek megsziĺnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
kampányfeladatok elvégzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni végľehajtási
feladatok e||átása,
6.3 .39 . iigyfélfogadás

3.c.l3. Adók mődjára behajtandó könartozásokat behajtó; lefoglalt és elkobzott dolgokkal
kapcsolatos adóhatósági feladatokat ellátó ugyintéző

6.3.l. idegenben kimutatott, adók módjara behajtandó kĺjztartozások (kozigazgatási
bírság, pélubírsźą, helyszíni bíľság' ígazgatási szo|gáItatási díj, hulladékgazdálkodási
díj), saját szabá|ysértésihatźrozatokban kimutatott taľtozások, gyermektartásdíj behaj-
tása' ťlzetési felszólítás kikiildése, a behajtási eľedmény visszajelentése, oNKADo
programban ňgzítése, fizetések folyamatosan ellenőľzése, munkabérek, jarandóságok
és egyéb követelések letiltása;

- ądózás rendjéről szóló 2003. évi XaI. ffirvény 144-]53. s, ]61. s
- államháztartósról szóló 20]1' éviCXCV. törvény 42. s (3) bek.,53. $ (2) bek.' 92.s

(6) bek., 93. S A bek., 99. S;
- szabálysértéselcről, a szabálysértési eljárósról és a szabálysértési nyilvóntartási rend-

szerről szóló 20I2. évi II. tÓrvény 142. s (]0) bek.
. szabálysértéselłől szóló 1999. évi LXIX. tt)rvény ]l1 s. , ]35. s (Ą bek. a 2012. ápri-

l i s ] 5 - e e l őt t i s z ab ály s ér t é s e k v o natlro z ós áb an ;
- a glermekek védelméről és a glámügłi igazgatásról szóló 1997. évi WXI törvény 24.

$ (8) bek., 133/A $ (7) bek, Is4. S G) bek
- a társadalombiztosítás ellótására ás a magánnyugdíjra jogosultal;ról, valamint e szol-

gĺźltatĺźsokfedezetéről szóló ]997. évi LXW. törvény 43. s (I) bek, b) pontja
- a hulladéból szóló 2012. évi CI'WĺI. törvény 52, s (]) bek., 86. S O bek.
- I49/1997 (IX, 10.) Korm. rendelet a głámhatóságolcról, valamint a głermelĺvédelmi és

głómtigli eljárásról
- 63/2006 (III,27.) Korm' rendelet a pénzbeli és természetbeni szociáIis ellátások igény-

lésének és megźllapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
- ]3/I99I.(V.2].) PM rendelet a települési onkormányzat hatáslrôrébe tąrtozó adók, és

adók módjára behajtandó koztaľtozások nyilvántartásóról, lrezeléséről, elszámolásóról
- bírósógivégrehajtásról szóló ]994. évi LIII. tÓrvény 7. s (I) bek., 58. s (]-3) bek.,73.

S (I) bek
- a szabálysértéselĺről, a szabólysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartósi

rendszerről szóló 20]2. évi II. tÓrvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezéselcről,
valamint ahhoz kapcsolódó eg/es rendeletek módosításáról szóló 22/2012 (V.l3) BM
rendelet 10. S
6.3.2. helyszíni behajtás, foglalási jegyzőkönyv (ingóvégrehajtás végzése és a lefoglalt
ingóságok éľtékesítése (aľveľés) _ önálló bírósági végľehajtó szerződés szerinti meg-
keresése),

- adózós rendjéről szóló 2003. éviXCil. torvény I45-]46, ]54-I58. s
- bírósĺźgi végrehajtásról szóló ]994. évi LIII. rcrvény 84. s' 89-96/b s, ]00. s, ]04-]05.

$
6.3.3. szabźiysértési hatóság tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátása (lefoglalt,
illetve elkobzott dolgok nyilvĺĺntaľtása, őrzése, értékesítése, visszaadása, megsemmisí-
tése stb.),

- az eg/es elkobzott dolgok lu;zérdekíi felhasználósĺźról szóló 2000' évi XIII. n', a sza-
bálysértési eljárĺźs során lefoglalt és elkobzott dolgok lrpzeléséről és értékesítéséről
szóló 39/2009. &II.22.) PM rendelet;
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6.3.11. atű|ťlzetési kérelmek figyelemmel kíséľése, ađőző kéľelmére azok visszauta-
lásra ttiľténő előkészítése

- adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tt)rvény 43. s., I64. s
6.3.38. egyes ađónemek megszúnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
kampanyfeladatok elvégzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni végrehajtási
feladatok ellátása,
6.3.39. ügyfélfogadás

3.c.l4. Adók módjara behajtandó konartozźsokat behajtó; lefoglalt és elkobzott dolgokkal
kapcsolatos adóhatósági feladatokat ellátó iigyintéző

6.3.|. idegenben kimutatott, adók módjźra behajtaĺldó köztaľtozások (kłjzígazgatási
bírság, pénzbírság, helyszíni bírság, igazgatási szo|gźitatási díj, hulladékgazdálkodási
díj)' saját szabálysértésihatfuozatokban kimutatott taľtozások, gyermektaľtásdíj behaj.
tása, ťtzetési felszólítás kikĹildése, a behajtási eredmény visszajelentése, oNKADo
programban ľögzítése, fizetések folyamatosan e||enőrzése, munkabérek, jaľandóságok
és egyéb követelések letiltása;

- ądózás rendjéről szóló 2003. éviXCil. tÓrvény I44-]53. s' ]61. s
- államháztartósról szóló 20]]. évi CXCV. törvény 42. s o bek.,53. $ (2) bek.' 92. s

(6) bek., 93. S O bek., 99. E;
- szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabólysértési nyilvóntartási rend-

szerről szóló 20I2. évi II' tÓrvény I42. s (10) bek.
- szabálysértéselcről szóló 1999. évi I.XIX. törvĺźny 1]1 s,, ]35. S G) bek. a 2012. ápri-

lis ] 5 -e előtti szab álys értések vonatkozás óban ;
- a glermekek védelméről és a głámügli igazgatásról szóló ]997. évi WI tÓrvény 24.

$ (8) bek.' ]33/A $ (7) bek.' ]54. s (Ą bek.
- a társadalombiztosítás ellótósdra ás a magónnyugdíjra jogosultalcról, valamint e szol-

gáltatásokfedezetéről szóló 1997. évi LWX. tôrvény 43. s (1) bek. b) pontja
- a hulladéIíról szóIó 2012. évi CLWĺ/. törvény 52. s (1) bek., 86. ý Q bek'
- ]49/I997 (IX. I0.) Korm. rendelet a glámhatóságolľól, valamint a glermelwédelmi és

g,lámügi eljórósról
- 63/2006 (III.27.) Korm' rendelet a pénzbeli és természetbeni szociólis ellátdsok igény-

lésének és mególlapításánah valamint folyósításának részletes szabáIyairól
- ]3/1991.(ĺ/.21.) PM rendelet a települési önkormányzat hatásk)rébe tartozó adóh és

adók módjáľa behajtandó köztartozósok nytlvántartásáról, kezeléséről, elszámolásóról
- bírósági végrehajtósról szóló ]994. évi LIII. rcrvény 7, s (I) bek., 58. s (I-3) bek., 73.

S (1) bek
- a szabdlysértéselcről, a szabáIysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási

rendszerről szóló 20]2. évi II. tÓrvény végrehajtósával kapcsolatos rendellrezéselľől,
valamint ahhoz kapcsolódó egles rendeletek módosításáról szóIó 22/20]2 (V.]3) BM
rendelet 10. $
6.3.2. helyszíni behajtas, foglalási jegyzőkönyv (ingóvégľehajtás végzése és a lefoglalt
ingóságok értékesítése (áľveľés) _ önálló bírósági végrehajtó szerzóďés szerinti meg-
keľesése),

- adózás rendjéről szóló 2003' évi XCil. törvény ]45-]46, ]54-158. s
- bírósógivégrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tÓrvény 84. s,89-96/b s, I00. s, ]04-I05.

$
6.3.3. szabályséĺtési hatóság tevékenységéhez kapcsolódó feladatok e||źtása (lefoglalt,
illetve ęlkobzott đolgok nyilvlĺntaľtása, orzése, értékesítése, visszaadása, megsemmi-
sítése stb.),
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- az eg/es elkobzott dolgok kłzérdekűfelhasznólásáról szóló 2000. évi XIII. tv., a sza-
bálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzox dolgok kezeléséről és értékesítéséről
szóló 39/2009' (XII.22.) PM rendelet;
6.3.l l . a tűIfizetési kérelmek figyelemmel kísérése, adőző kérelméľe azok visszauta-
lásra töľténő előkészítése

- adózás rendjéről szóló 2003. évi XCil, torvény 43. s., l64. s
6.3.38. egyes adónemek megszúnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
kampányfeladatok elvégzése és a fokĺrzcltt behajtás itlőszakábarr lrelyszíni végľelrajtási
feladatok e||źúása,
6.3.39. ügyfelfogadás

3.c.l5. Helyi adókkal (építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó) kapcsolatos feladatokat
ellátó és saját szabálysértésihatfuozatokban kimutatott taľtozások behajtását végző ngyíntézil

6.3.6. adóbevallások alapjan az adő kivetése (előírása) és felülvizsgá|ata (építmény-'
és telekadó vonatkozásában), kivető, törlő és mentességet megállapítő hatálrozatok el-
készítése, jogerősítése

- a helyi adókról szóló 1990. évi C' törvény kivéve a lammunális adó és iparűzési adóra
vonatkozó III. és IV' fejezetek
az adózós rendjéről szóló XCII. törvény I.-Xfejezet (Art.)

- aZ építményadóról szóló 55/2008. (XI.6.) sz. onkormányzati rendelet
- a telelradóról szóló 56/2008.(XI 6.) sz. ônkormányzati rendelet
- ingatlan-nyilvóntartósról szóló ]997. évi CXLI tÓrvény ]7.s (]) bek. r) pont

6.3.7. építmény-, és telekadó oNKADo pľogramban történő rögzítése (feladatból
adódó)
6.3.8. idegenforgalmi adó bevallások felđolgozása, abeťlzetések nyilvántartźsa

- a helyi adólcról szóló ]990. évi C, tÔrvény j4,$
- az idegenforgalmi adóról szóló 57/2010. (XII'30.) sz. önkormányzati rendelet

6,3 .9 . folyószáml źk (szám|aegyenlegek) kibocsátásával kapcsolatos munkálatok el-
végzése

- az adózás rendjéről szólóXCII. torvény a3.š (8) bek.

6.3.l0. méltányossági eljĺĺrások lefolytatása, a kedvezmények elbírálását kĺivetően ha-
tározat készítése, jogerősítése (az engedé|yezett részletťlzetés teljesítésének folyama-
tos ellenőľzése, nem teljesítés esetén behajtási cselekmény foganatosítása)

- az adózás rendjéről szóló XCII. tÓrłény ] 33-I34.s
- oz illetékelcről szóló ]990. évi XCilI. törvény 29.s, 33.s O 23' pont, IX. fejezet 73 $
- az építményadóról szóló 55/2008' (XI.6,) sz. önkormdnyzati rendelet
- a telelradóról szóló 56/2008'(il.6.) sz. önkormónyzati rendelet

6.3.|l. a túlfizetési kéľelmek figyelemmel kísérése, adoző kéľelmére azok visszauta-
lásra töľténő előkészítése

- adózós rendjéről szóló 2003. éviXCil. tÓrvény 43.s.
6.3.|2. kciľnyezettanulmanyi eljaľások lefolytatasa adókedvezmény, helyi adó mé|ttt-

nyosság esetén,
- az építményadóról szóló 55/2008. (XI,6.) sz. ônkormónyzati rendelet
- a telekadóról szóló 56/2008.(XI.6,) sz. Ónkormónyzati rendelet

6.3.t3. helyi adóban félévente behajtási cselekmények foganatosítása (fizetési felszólí-
tás küldése hátralékos lista alapjĺĺn, munkabéľből letiltás kezdeményezése, bankszám-
lara inkasszó kibocsátás)
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- adózás ľendjéről szóló 2003. éviXCII. tÓrvény ]50.s (D, ]4ő. s G), 144,s,
- a bírósági végrehajtásról szóló I994. évi LIII. tÓrvény 7.s G), 58.s (])-(3)' 65. s u)-

(2)

6.3.|4. hátralékos ügyekben _ szfüség szerint _ aziratok előkészítése és továbbítása
önálló bírósági végrehajtóknak, felszámolási eljárás alatt|évó ügyekben követelés fel-
számo|ĺi felé töľténő beje|entése

- ądózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. torvény ]45,s, 146,s G)- a csődeljórásról és afelszámolási eljárásról szóló I99I.évi XLIX. nrvény ]0.s Q)
6.3. 1 5. adóellenőrzések lefolytatása

- ądózós rendjéről szóló 2003. évi XCil' törvény Art, 86.s-143.s
6.3.|6 telekadó és építményadó hatarozatmintźk megszerkesztése az oNKADo prog-
ľam szĺivegszerkesztője segítségével (feladatv égzéshez kapcsolódó)

- a kozigazgatási és hatósági eljárásról szóló 2004, évi CXL törvény 72. $
6.3.36. önkormányzati ađőhatőság által ľendszeľesített foľmanyomtatványok előkészĹ
tése

- 35l2008.(xII.31.) PM rendelet az <jnkormźnyzati adóhatóságok által rendszeresíthető
bevallási, bejelentési nyomtatviínyoktarta|mźtrő| I. sz. mell. (építményadó), 3. sz. mell.
(telekadó), 7. sz. mell, (idegenforgalmi adó)
6.3.37. havonta oNKADo programból adóslista készítése, helyben szokásos módon
tĺĺľténő kozzététele,

- önlrnrmónyzati adóhatóság vezetőjének döntése alapjón tigłelembe véve ąz adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCil. törvény Art' 55/B $-át- a Józsefvárosi Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és MűkÓdési Szabólyzatĺźról
szóló I9/2009. (V.6.) onkormányzati rendelet 75. s (]) bek, a) pontja
6.3.|. sajźt szabályséľtési hatźlrozatokban kimutatotttntozźsok behajtása, fizetési fel-
szólítás kiküldése, a behajtási eredmény visszajelentése, oNKADo programban r<ig-

zítése, fizetések folyamatosan ellenőľzése, munkabérek, jĺírandóságok és egyéb köve-
telések letiltása;

- adózás rendjéről szóló 2003, éviXCil. törvény 144-]53, $ 1ó1. s- szabólysértéselcről, a szabálysértési eljórásról és a szabálysértési nyilvántartási rend-
szerről szóló 20]2. évi II. tôrvény I42. s (]0) bek,

- szabálysértéselĺrőI szóló ]999. évi I'XIX. törvény ]I1 s. , ]35. S @ bek. a 2012. ápri-
lis ] 5 -e előtti szabálys érté s ek vonatlazós ában ;
6.3.38. egyes adónemek megszűnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
kamprányfeladatok elvégzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni végrehajtási
feladatok ellátása,
6.3.39. ügyfelfogadás

3.c.l6 Adókönyvelő és adőigazo|assal, költségmentességgel, vagyoni bízonyítvźtnrlyal kapcso-
latos feladatokat ellátó ügyintéző

6.3.19. analitikai és könyvelési napló készítése
- adózás rendjéről szóló 2003.évi XCil. tÔrvény 44 s,
- számvitelről szóló 2000.évi C törvény

6.3 .20. elévült adőhźúra|ékok t<irlése,
- adózás rendjéről szóló 2003. évi XCil. torvény 164 s

6.3.2|.l00 Ft alatti tételek rendezése
- adózós rendjérőI szóIó 2003. évi törvény XCII. törvény 2-es szómú mellékletének II.

pontja
6.3.22. oNKADo pľogram-módosításainak átvezetése (verzió betöltés)
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] 3/ 1 99 I . (T.2 ] .) PM rendelet a települési ĺjnkarmányzat hatáskarébe tartozó adóh és

adók módjára behajtandó köztartozósok nyilvántartásáról, kezeléséről, elszámolásó-
ról ]3.s Q)
]/20]3.(I.29) MNB rendelet a jeglbanki alaplramat mértékźľől

6.3.23. gépjarmťiadó, építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó' bírság, késedelmi
pótlék beszedési szźm|źk-łabeérkezett pénzforga|om lekĺinyvelése, idegenben kimuta-
ĺott tartozźtsok bef,rzetéseinek lekĺinyvelése, illeték szźm]fuabęérkezett pénzfoľgalom
lekĺĺnyvelése, tovább utalása
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCil. törvény 35. $ - 44. s, 53. s' ]24. s
mindenlrori kahségvetési tĺ)rvény (Magłarország 20] 3' évi lazponti kźkségvetésről
szóló 2012. évi CCU. torvény 32-33. s)
44/2004. (XII.20') PM rendelet az eljárási illeték megftzetésének és megftzetés elle-
nőrzé s é nek r é s zl ete s s zab ályair ól,

368/201] (XII31, ) Korm. rendelet az államháztartósról szóló tôrvény végrehajtásá-
róI

6.3.24. a nem azonosítható befizetések átfutó nyilvrĺntaľtásbahe|yezése, az ismeretlen
tételek rendezése' rendeltetési helyéľe töľténő továbbítása, átfutó-napló vezetése
(u;nyv e l é sb ő l adó dó fe l ada)
6.3.25. adóbevételek utalása az önkoľmányzati kĺiltségv etési szětmltra
368/20I ]. (XII. 3]') Korm, rendelet az államhĺźztartási törvény végrehajtásáról l45. s,
6.3.26. az évközi változások adónemenként (visszautalás, visszatérítés, tdrlés) töľténő

lekönyvelé se (könyvelé sb ől adódó feladat)
6.3.27. az adőhátalékosokról, előírásokról, befizetésekről adónemenkénti megbontás-
ban felévenk ént zźtrási összesítő készítése, :

13/1991.(ĺ/.21.) PM rendelet a települési önkormányzat hatáskarébe tartozó adók, és

adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről, elszámolásáról
r4.s,
249/2000. (XII.24') Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és

könyvvezetési k)telezetts égeinek saj ótoss ágairól, 1 0, s, 1 -9 pontig
6.3.28. zarási feladatok: havonkénti zár|ati összesítő, negyedévenként infoľmációs je-

lentés,félévenként eredmény-kimutatás készítése, :
I3/I99I.(ĺ/.21,) PM rendelet a telepiilési önlrnrmónyzat hatóskÓrébe tartozó adók, és

adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, Irezeléséről, elszámolósóról
r4 .s,
249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartós szervezetei beszámolási és

könyvvezetési kôtelezetts égeinek saj átosságairól, I 0. s, ] -9. pontig
6.3.29. a M.A.K. áIta|kért listfü hatáńdőben töľténő továbbítása
249/2000. (XII.24.) Korm' rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és

kônyvvezetési kotelezetts égeinek saj ótossógairó[ l 0. s, I -9. pontig
6.3.30. kiadási napló vezetése,
a számvitelről szóló 2000' évi C. törvény,
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCil. ti)rvény 44. s,
6.3 .3 I . kivonatok, bizonylatok őrzése' selejtezése
6 .3 .32. tulfi zeté sek utalása a me gfele lő szźm|áľ a határ o zat alapjźn
adózás rendjéről szóló 2003. éviXCII. tÓrvény 43. $
6.3.|7. adőigazolźtsok kiadása (szerencsejáték engedé|yhez, ingatlan vásánláshoz, pá-
Iy ázatokhoz, Iakásv ásáľl áshoz, stb. )
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCil. tórvény Art.8S/A.$,
a szerencsejóték szervezéséről szóló ]99]. évi XWU. törvény 2.$ b) és d),
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- a Jiatalkarúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedel-
méről szóIó 20]2. évi CWU. tÓrvény ]3. s (5) bek. a)
6.3.18. adőigazolás kiadása bírósági eljarás személyes költségmentesség, illetve ille-
ték-feljegyzési jog engedélyezése iránti kéľelemhez,

- a k)ltségmentesség engedélyezésének alapjĺźul szolgáló kôrülmények igazolásóról
2/1968,(I.24.) IM. rendelet ]. sz. melléklet
6.3.38. egyes adónemek megsziĺnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
kampányfeladatok elvégzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni végľehajtási
feladatok e||átása,
6.3.39. ügyfelfogadás

3.c.l7 . Gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat ellátó és adőigazolással, költségmentességgel,
vagyonibizoĺyítvánrlyalkapcsolatosfeladatokatellátóugyintéző

6.3.9. folyószámlźů< (szźm|aegyenlegek) kibocsátásával kapcsolatos munkálatok el-
végzése,

- aZ adózás rendjéről szóló XCII' törvény a3.$ (8) bek.

6.3.10. méltiínyossági eljrĺľások lefolytatása, a kedvezmények elbírálását követően ha-
tározat készítése, jogerősítése (az engedélyezett részletfizetés teljesítésénekfolyamatos
e I l e nő r z é s e, ne m t e lj e s ít é s e s e t é n b e haj t ds i c s e l e lcrné ny fo ganat o s ít ó s a)

- clz adózás rendjéről szóló XCII. töľvény ]33-134.s
- az illetéIrBlcről szóló ]990. évi XCilI. tÓrvény 29.s, 33.s O 23. pont, IX. fejezet 73 $

6.3.11. a túlfizetési kéľelmek figyelemmel kísérése, ađőzo kérelméľe azok visszauta-
lásra tĺiľténő előkészítése

- adózás rendjéről szóló 2003' éviXCil. törvény 43. s.
6.3.|4. hátľalékos ügyekben _ szfüség szeľint _ aziratok előkészítése és továbbítasa
önálló bírósági végrehajtóknak, felszĺímolási eljĺĺľás alatt lévő ügyekben kovetelés fel-
sziĺmoló felé töľténő bejelentése

- adózás rendjéről szóló 2003. évi XCil. torvény ] 45.s, ]46.s (4)
- a csődeljárósróI és afelszámolási eljárásról szóló 199].évi XLIX. rcrvény ]0.s Q)

6.3.|6. gépjfum(nđő hatźnozatok megszerkesztése az oNKADo program szövegszer-
kesztőj e segítségével,

- a k)zigazgatási és hatósógi eljórásról szóló 2004. évi CXL. törvény 72. s
6.3.|7. adőigazolźlsok kiadása (szeľencsejáték engeđélyhez, ingat|an vásétr|áshoz, pźt-

|y źzatok'hoz, Iakásv ásaľlásho z, stb. )
- adóztźs rendjéről szóló 2003' évi XCil. tt)rvény Art.95/A.$,
- a szerencsejóték szervezéséről szóló I99]' évi WIV. tôrvény 2.$ b) és d)'
- a Jiatallrorúak dohányzásónak visszaszorításóról és a dohánytermékek kiskereskedel-

méről szóló 20]2. évi CWIV. rcrvény ]3. s O bek. a)
6.3.18. adőigazolźts kiadása bírósági eljáĺás személyes költségmentesség, illetve ille-
ték-fe|jegyzési jogengeďéIyezéseiľarrtikéľelemhez,

- a kaltségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló kôrtilmények igazolásáról
2/]968.(I.24.) IM. rendelet l. sz. melléklet
6.3.33. KekKH adaíĺá|tozás feldolgozása és rogzítése, az adat|apok folyamatos fel-
do|gozása, az évközi változások áNezetése, előíró és tciľlő hatźrozatokkészítése, moz-
gáskorlátozottak mentességéľe vonatkozó hatźnozatok készítése (gépjáľműadó vonat-
kozásában)

- adózás rendjéről szóló 2003' évi XCil. törvény ]76.s (1) a)'
. gépjárműadóról szóló ]99]. évi I'Wil. tórvény I. fejezet, II' fejezet, V. fejezet
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6.3.34. gépjárműadő, hźtttalékos adózók behajtasi eljarás megindításának kezdemé-
nyezése (fizetési felszólítas küldése hátralékos lista alapjan, munkabérből letiltás kez-
deményezése, bankszámlaľa inkasszó kibocsátás) gépjármti forgalomból ttiľténő kivo-
nása, végrehajtási jog töľzskönyvbe történő bejegyzése

- adózás rendjéről szóló 2003. évi XCil. tĺ)rvény ]50.s (]), ]46, s G), ]44.s'
- a bírósági végľehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 7.s Q), 58,s (I)-(3)' 65. s (])-

(2)
- gépjórmĺładóról szóló I99]. évI I.XÄTII. tÖrvény 9.$ (! bek.

6.3 .3 5 . ONKAD o pro gram-módo sításain ak źúv ezetése (verzió betoltés),
- ]3/]99]. (I/.2].) PM rendelet a települési ĺ)nkormányzat hatáskörébe tartozó adóh és

adók módjóľa behajtandó lrnztartozások nyilvántartásáról, lĺezeléséről, elszámolásáról
ts.s Q)

- ]/20]3.(I.29) MNB rendelet a jegłbanki alapknmat mértékeről
6,3.36. önkormiínyzati ađőhatőság źůta| rendszeresített formanyomtatványok előkészí-
tése

- 3512008.(XII.31.) PM ľendelet az ĺjnkormányzati adóhatóságok által rendszeľesíthető
bevallási, bejelentési nyomtatványok taľtalmarő| ] 3. sz. mell. (gépjárműadó)
6.3.37. havonta oNKADo progľamból adóslista készítése, helyben szokásos módon
történő kozzététe|e

- onkormdnyzati adóhatóság vezetőjének dantése alapján fig,,elembe véve az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XaI. ffirvény Art. 55/B $-át

- a Józsefvárosi Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló ]9/2009. (I/.6.) Ónkormányzatirendelet 75. E (1) bek. a) pontja
6.3.38. egyes adónemek megszúnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
kampányfeladatok elvégzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni végrehajtási
feladatok ellátása,
6.3,39. ügyfelfogadás

3.c.l8. Gépjáľműadóval kapcsolatos feladatokat ellátó és adőigazolással, költségmentességgel,
vagyonibizonyíNánrlyalkapcsolatosfeladatokatellátóugyintéző

6.3.9. folyószámlźk (szźlmlaegyenlegek) kibocsátásával kapcsolatos munkálatok el-
végzése,

- az adózós rendjéről szóló XCII' torvény a3'S (8) bek.

6.3.10. méltányossági eljáĺások lefolytatása, a kedvezmények elbírálását kôvetően ha-
tározat laźszítése, jogerősítése (az engedélyezett részletfizetés teljesítésénekfolyamatos
e l l e nőr z é s e, ne m t e lj e s ít é s e s e t én b e haj t á s i c s e l e lcrn é ny fo ganat o s ít ás a)

- az adózás rendjéről szóló XCII. tÓrvény 133-I34.s
- az illetékelcről szóló 1990, évi XCilI. töľvény 29.s, 33.s O 23' pont, IX. fejezet 73 $

6.3.11. a túlfizetési kéľelmek figyelemmel kíséľése, adőző kérelmére azok visszauta-
lásra töľténő előkészítése

- adózás rendjéről szóló 2003. éviXCil' törvény 43. s.
6.3.I4. hátralékos tigyekben _ szfüség szenĺt _ az iratok előkészítése és továbbítása
önálló bírósági végľehajtóknak, felszrímolási eljarás alatt lévő iigyekben kĺjvetelés fel-
szĺĺmoló felé töľténő bejelentése

- adózás rendjéről szóló 2003. évi XCil. törvény I45.s, ]46.s G)
- a csődeljórósról és afelszámolósi eljárásról szóló ]991.évi XUX. tÓrvény 10.s Q)
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6.3.16. gépjĺíľmiĺadő hatźrozatok megszerkesztése az oNKADo program szövegszer-
kesztője segítségével,

- aközigazgatási és hatósági eljórásról szóló 2004. évi CXL. törvény 72. $
6.3.|7. adőigazolások kiadása (szerencsejáték engedélyhez, ingatlan vásarláshoz, pá-
|y źzatokdloz, Iakásv ěsáľláshoz, stb. )

- adózás rendjéről szóló 2003. évi XCil. torvény Art'85/A.$,
. a szerencsejáték szervezéséről szóló I99]. évi MXIV. törvény 2.$ b) és d),

- a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermélrek kiskereskedel-
mérőI szóló 20I2' évi CWIV. rcrvény I3. s (5) bek. a)
6.3.18. adőigazolás kiadása bírósági eljĺáľás személyes kĺiltségmentesség, illetve ille-
ték-felj egyzési j og engedéIyezése iranti kérelemhez,

- a kžltségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló kt;ralmények igazoldsáról
2/]968,(I.24.) IM. rendelet I. sz. melléHet
6.3.33. KekKH adatvá|tozěts feldolgozása és rcgzitése, az adat|apok folyamatos fel-
đolgozása, az évkozi változások átlĺezetése, előíľó és törlő hatérozatokkészítése, moz-
gźskor|źtozottak mentességére vonatkozó hatźtrozatok készítése (gépjáľmúadó vonat.
kozásábarl)

- ądózás rendjéről szóló 2003. évi XCil. tÓrvény ]76.s (1) a)'
- gépjdrműadóról szóló 199]. évi LWII. törvény I, fejezet, II. fejezet, V. fejezet

6.3.34. gépjĺáľműadő, hźLtÍaLékos adózók behajt.ĺsi eljaľás megindításanak kezdęmé-
nyezése (fizetési felszólítas kĹildése hátralékos lista alapjan, munkabérből letiltás kez-
deményezése, bankszámláľa inkassző kíbocsźúźls) gépjáľmű foľgalomból történő kivo-
nása, végrehajtlási j og töľzskönyvbe töľténő bej egyzése

- adózás rendjéről szóló 2003. évi XCil. törvény ]50.s (])' ]46. s (4)' ]44.s,
- a bírósági végrehajtásról szóló ]994. évi LIII. torvény 7.s (]), 58.s (1)-(3), 65. s (1)-

(2)

- gépjárműadóról szóló 1991. évi LWII. törvény 9.s (a) bek.

6.3.3 5, oNKADo pľogram-módosításain ak źtwezetése (verzió betöltés),
- 13/]99]. (I/.2].) PM rendelet a települést ônlrnrmónyzat hatóslrorébe tartozó adóh és

adók módjĺźra behajtandó köztartozósok nyilvóntartósóról, lrezeléséről, elszómolásáról
r3.s (2)

- I/20]3.(I.29) MNB rendelet a jegłbanki alapkamat mértékéről
6.3.36. ĺinkoľmanyzati ađőhatőság á|ta| rendszeresített formanyomtatványok előkészĹ
tése

- 35|2008.(XII.31.) PM rendelet az önkormźnyzati adóhatóságok által rendszeresíthętő
bevallási, bejelentési nyomtatványok taľtalmáľóI ] 3. sz. mell. (gépjárműadó)

6.3.37. havonta oNKADo pľogramból adóslista készítése, helyben szokásos módon
tĺiľténő kozzététele

- Ónlarmányzati adóhatóság vezetőjének dtĺntése alapjĺźn figelembe véve az adózds
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény Art' 55/B $-ót

- a Józsefvdrosi Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Műlúdési Szabályzatóról
szóló 19/2009. (I/.6.) ônkormányzati rendelet 75. s (I) bek. a) pontja
6.3.38. egyes adónemek megszíĺnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
kampányfeladatok elvégzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni végľehajLĺsi
feladatok ellátása,
6.3 .3 9 . iigyfelfo gadás

3.c.l9. Gépjáľműadóval kapcsolatos feladatokat ellátó és adóigazolással, ktiltségmentességgel,
vagyonibízonyítvźtllrtyalkapcsolatosfeladatokatellátóiigyintézíS
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6.3.9. folyószĺĺmlák (számlaegyenlegek) kibocsátásával kapcsolatos munkálatok el-
végzése,

- az adózós rendjéről szóló XCII. törvény a3.$ (8) bek.
6.3.l0. méltányossági eljarások lefolytatásą a kedvezmények elbírálását követően ha-
tźtrozat készítése, jogerősítése (az engedélyezeÍt tész|etťlzetés teljesítésének folyama-
tos ellenőrzése, nem teljesítés esetén behajtási cselekmény foganatosítása)

- az adózás rendjéľől szóló XCII. tÓrvény I33-]34.s
. ąz illetékelcről szóló ]990, évi XCilI. torvény 29.s' 33.s O 23. pont, IX. fejezet 73 $

6.3.11. a tulfizetési kérelmek figyelemmel kíséľése, ađőző kérelmére azok visszauta-
lásľa töľténő előkészítése

. adózás rendjéről szóló 2003. éviXCII tÓrvény 43.s.
6.3.14. hátralékos ügyekben _ szĺikség szerint _ az iratok előkészítése és továbbítása
önálló bíľósági végrehajtóknak, felszámolási eljĺĺľás alatt lévő ügyekben követelés fel-
számoló felé töľténő bejelentése

- adózás rendjéről szóló 2003. évi XaI, ftrvény ]45's, ]46.s G)
- a csődeljárásról és afelszámolósi eljárásról szóló I99I'évi XLIX. törvény 10.s Q)

6.3.16. gépjármuadő hatźrozatok megszerkesztése az oNKADo progľam szövegszer-
kesztője segítségével,

- a k)zigazgatási és hatósági eljórásról szóló 2004. évi CXL. tôrvény 72. $
6.3.|7. adőigazolrźĺsok kiadása (szerencsejáték engedéIyhez, ingatlan vásárláshoz, pźr
|y źzato|dloz, Iakäsv ásárláshoz, stb. )

- adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény Art.95/A.$,
- a szerencsejáték szervezéséről szóló ]99]. évi XWIV. tÓrvény 2.s b) és d)'
- a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorítósáról és a dohónytermékek kiskereskedel-

méről szóló 2012' évi CXWIV. rcrvény ]3. s (5) bek. a)
6.3.18. adőigazo|ás kiadása bírósági eljaľás személyes kĺiltségmentesség' illetve ille-
ték-feljegyzési jog engedélyezése iranti kérelemhez,

- a lróltségmentesség engedélyezésének alapjĺźul szolgáló kÓrtłlmények igazolásáról
2/I968.(I.24.) IM. rendelet ]. sz' melléklet
6.3.33. KekKH adatvźitozźls feldolgozása és rcgzítése, az adat|apok folyamatos fel-
do|gozása, az évkozi változások źttvezetése, előíró és törlő hatźrozatokkészitése,moz-
gáskorlátozottak mentességéľe vonatkozó hatáľozatok készítése (gépjárműadó vonat-
kozásában)

- adózás rendjéről szóló 2003. évi XCil. törvény I76.s (I) a)'
- gépjárműadóról szóló 199I. évi LWil. törvény I.fejezet, II.fejezet, V.fejezet

6.3.34. gépjáľműadő, hźttralékos adózók behajtási eljaľás megindításanak kezdemé-
nyezése (fizetési felszólítás kiildése hátralékos lista alapjrín , munkabérből letiltás kez-
đeményezése, bankszámlríra inkasszó kibocsátás) gépjármii forgalomból töľténő kivo-
nása, végrehajtási jog tĺiľzskönyvbe töľténő bejegyzése

- adózás rendjéről szóló 2003. éviXaI. ftrvény 150.s (1), 146. s G)' ]44.s'
- a bírósógi végrehajtásról szóló ]994. évi LIil. tÔrvény 7.s (]), 58.s Q)-(3), 65. s (1)-

(2)
. gépjárműadóról szóló 1991. évi I'WII. tÓrvény 9.S (Đ bek'

6.3.3 5. oNKADo program-módosításainak átvezetése (verziő betdltés),
- ]3/]99I. (V.2l.) PM rendelet a telepiilési Ónkormányzat hatáslĺÓrébe tartozó adók, és

adók módjára behajtandó kÓztartozások nyilvántartásáról, kpzeléséről, elszómolósáról
13.5 Q)

- ]/20]3.(I.29) MNB rendelet ajegbanki alapkamat mértélreről
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6.3.36. ĺinkormányzati adóhatóság áLta| rendszeľesített formanyomtatványok előkészí-
tése
35|2008.(XII.31.) PM rendelet az önkoľmźnyzati adóhatóságok által rendszeresíthető
bevallási, bejelentési nyomtatviínyok taĺalmátőI ] 3. sz. mell. (gépjárműadó)
6.3.37. havonta oNKADo programból adóslista készítése, helyben szokásos módon
történő kozzététe|e
Ónkormányzati adóhątóság vezetőjének dontése alapján figłelembe véve az adózás
ľendjéről szóló 2003, évi XCII. tôrvény Art' 55/B s-át
a Józsefvárosi Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Műkĺldési Szabólyzatóról
szóló ]9/2009, (I/.6,) onkormányzati rendelet 75. s (I) bek. a) pontja
6.3.38. egyes adónemek megszúnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
kampányfeladatok e|végzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni végľehajtási
feladatok ellátása,
6.3 .39 . tigyfélfo gadás

3.cd) A helyettesítés rendje és az ezek'heztartoző felelősségi szabá|yok

A helyettesítés rendjét a munkakĺiľi leíľások tarta|mazzźů<.

4. A szeľvezeti egvség szeruezeti ábľáia (grafikus)

5. Az ütvosztály munkarendie (a Hivatal dolgozóinak általános munkaľendie szeľint):

hétfĺĺn
kedden
szerdźln
csĹitĺjľtĺikĺin
pénteken

0800 _ 1800 óráig
0800 _ 1600 óľáig
0800 - 1630 óráig
0800 _ 1600 óráig
0800 _ |330 őrźig

A ledolgozott munkaidő nyilvantaľtása és ellenőľzése céljából az iigyosztźiy je|eĺléti naplót
vezet. A jelenléti naplóban fel kell tĹintetni a munkába állás és a munkábó| tźĺvozás pontos

idejét. A jelenléti napló vezetéséértazÍigyosztá|yvezető źl|ta|megbízottszemély felelős.
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Az id;gyosztźtly ďolgozói a Hivatal épületében a munkaidőn túl az igyosztéiyvezetó engedé-
lyével, héwégén _ előzetes írásbeli bejelentés mellett _ a jegyzo engedélyével tartózkodhat-
nak.

A munkahelyéľől önhibáján kívĹil távol taľtózkodó dolgozó akadźiyoztatásának tényéľől hala-
déktalanul kĺiteles az igyosńá|yvezetőt éľtesíteni.

A betegségről szóló orvosi igazo|źst a do|goző munkába źi|ása első napján köteles a személy-
zeti vezetónek átadni. Az źúadás előtt az utolsó munkába tÓltött nap időpontját az ügyosztály-
vezetőnek atáppénzes lapon le kell igazo|rua.

ó.Az ütvosztály titvfélfogadási rendie

Ügyfélfogadás ideje:
hétfőn 0815 - 1800

őráůq-

kedden o8ls - 1600

. őráip
szerdán 0815 - 1630

őráiq-
csůĺttirtöktin 0815 _ 1600

őráůp
nénteken 0815 - 1130

ó'łláip

Ügyfélfogadás helye: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.

Soron kí\,iili ügyfélfogadás rendj e:

A PénzĹigy i IJ gy oszta|yon soron kívül kell fogadni az ügyfelet, ha az ügyfét :
- |4 év alatti gyermek,
- súlyos fogyatékos koľhatĺĺrra tekintet nélkül,
- mozgássérült korhatálľa tekintet nélkül,
- vĺírandós,
- babakocsival érkezik,

abban az esetben biztosítani kell Ĺigyének soľon kíviili intézését, vźnakozásí idejének a lehető
legrĺividebb időre történő lecsökkentését.

7.Éľtekezletek ľendje:
AzigyosztáIy,irodaértekezLet szfüség szerint, felfogadási időn kívĺil keľül lebonyo|ítźsta, az

ügyosztályvezeto vagy azirodavezető hívja össze az a|ábbí témfü megvitatása érdeké-
ben:
- a résztvevőknek kiadja a feladatokat, instrukciókkal segíti a megértést, biztosítja a

döntések előkészítésének, végrehajťásanak feltételeit,
. a résztvevőkkel áttekinti a feladatok végrehajtásźnak á|lźsźfi'
- éľtelmezi az tlj jogszaběllyokat, a képviselő-testiileti, bizottsági, polgáľmesteri és

jegyzői dĺintéseket, valamint meghatáĺozzaaz azokból következő feladatokat,
- tisztźzza az okokat és meghataľozza a sziikséges intézkedéseket,
- szakmai megbeszélést,té$ékoďatőttaÍt új módszerek bevezetése, a munkamódsze-

rek fej lesztése érdekében,

46



- feltrírja a konfliktus helyzeteket és fel- vagy mego|đjaazokat.
Az irodaéľtekezletről emlékeztető készül, arésńlĺevok névsora a melléklet. Az értekez|eten az
ügyosztályvezető, az irođavezető, valamint az iroda munkatarsai vesznek részt. Az ĺigyosztá-
lyi értekezletre meghívót kap ajegyzo.

8.Külső kancsolattaľtás :

Az ügyosztáLy ďo|gozőit az állampolgfuohka|, az önkoľmányzati és más külső szervekkel,
intézményekkel és gazdasźryi tarsaságokkal való kapcsolattaľtásban a kulturált, hatékony,
gyors ügyintézésre való törekvés, valamint a segítő szandék kell' hogy j e||emezze.

A hivatali dolgozók külső kapcsolattaľtásának körét és renđjét _ ideértve a képviselő-
testiilettel, a bizottságokkal való kapcsolattaľtást is _ a jegyző źilapitja meg és az igyosztáIy
ügyľendjében, illetve a munkaköri leírásokb an szabá|yozza.

Az igyosztźtlyvezető feladatkörében eljárva kĺĺzvetlen kapcsolatban állhat az önkoľmźnyzat
intézményeivel', gazdasági taľsaságaival. Ennek során jogszabá|yban, önkormányzati hataro-
zatban, munkáltatói döntésben meghatáľozottađatszolgáltatást kéľhet és adhat.

Az ellenőrzésre jogosult feltigyeleti és külső szeľvekkel, a jegyző és a polgármester tartja a
kapcsolatot, illetve esetenként dönt a kapcsolattaľtó személyéről.

9. Záró rendelkezések

Jelen iigyľend a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi onkoľmtnyzat Képviselő-
testĹilete á|tal ...l20I3. (.....) szźtnűhatćrozatta| elfogadott, a Budapest Fővaros VIII. keľület
Józsefuarosi Polgáľmesteri Hivatal Szeľvezeti és Műkĺĺđési SzabáIyzatźnak l. szźtmű fiiggelé-
ke.

A szewezeti egység aktaa|izáIt tigyľendjét az abban sztikségessé vá|t váItoztatást követő 60
napon beltil csatolni kĺjteles a fuggelékhez.

Jelen ügyrend a jóvahagyását kĺĺvető napon lép hatályba, és a szervezetí egységnek illetve
jogelődj einek koľábbi ügyľendj e hatźiyćú veszti.

Budapest,2013

Ugyosztá|yvezetó

A Pénzügy i Ü gy osn.ály ügyrendj ét j óváhagyom:

Rimán Edina
jegyző
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Készítette: dr Hencz Adrienn, Gaźi Ikisńián



1.a) Szeľvezeti egység megnevezése:

Budapest Fővrĺros VIII. kerület Józsefuaľosi Polgáľmesteri Hivatal Vagyongazđálkodási
és Üzemeltetési Ügyo sztá|y

l..b) A szervezeti egység címadataĺ:

Mfüĺ'dési helye: 1082 Budapest, Baross u.63-67.

Levélcíme: 1082 Budapest, Baross u.63-67.

Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztźiy, telefon: 459-2567, fax szźlm: 333.
17 65, e.mail cím: gazđaIkodas@jozsefu aľo s.hu

Gazdálkodási koda, telefon: 459-2567, fax szźtm:.333-1765' e-mail cím:
gazda|ko đas @j ozsefu aro s. hu

Létesítményiizemeltetési Iľoda, telefon: 459-2567, fax sziím: 333-1765, e-mail cím:
vagyonkezeles@j ozsefuaros.hu

1.c) A szeľvezeti egvsée iogállása:

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály nem önálló jogi személy.

2. A szeľvezetĺ egvsée általános feladat. és hatásktiľe:

Az önkormźnyzatí vagyonnal va|ő gazdźilkodas jogszabályoknak megfelelő gyakoľlásának
biztosítása, az önkoľmányzat részesedésével miiködő gazdasźryi táľsaságokkal illetve egyes
önkoľmányzati költségvetési szervekkel való kapcsolattaľtás.

3. A Vaevongazdálkodásĺ és Üzemeltetésĺ Üwosztálv eneedélyezett létszáma
tevékenységek szeľinti bontásban. az azokhoz tartozó feladat. és hatáskiĺrtikkel

3.a) Az lđ;e>r osztźiry ezet(5

3.aa) Az ügyosztályvezeto szak'tlai feladate||źiásara vonatkozó legfontosabb jogszabályok
felsorolása

Töľvény:
1. katasztrőfavédelemről és ahozzá kapcsolódó ęgyes töľvények módosításĺĺľó| sző|ő 20|I.

évi CXXWII. törvény
2. Honvédelemľől és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogľendben

bevezethető iĺtézkedésekĺől sző|ő 20| 1. évi CX[I. tĺiľvény
3. Atűz elleni védekezésről' a műszaki mentésľől és tíĺzoltóságľő| szőIő 1996. évi )oo(.

törvény

Koľmányľendeletek:
1. ijzszerészetí mentesítési feladatok e||atźsźtrő| szóló |42lI999. (Ix.18.)

Kormĺínvľendelet



2. az éIetvéđelmi létesítmények egységes nyilvantaľtási és adatszo|gáltatási rendjéľől
szőIő 37 / |995. (N.5.) kormĺĺnyrendelet

3. az országos nukleárisbaleset-elhláľítási rendszerľől szőIő 167l20I0. (V.11')
kormĺínyľendelet

4. 29012011. (XII. 22.) Korm. rendelet a honvédelemről és a Magyar Honvédségről,
valamint a külö,nleges jogrendben bevezethető intézkedésekľől szőIő 2011. évi CXIII.
törvény egyes rendelkezéseinek végľehajtásáról

5. 234l20ll. (XI. 10.) I(orm. ľendelet akataszttőfavédelemľől és a hozzá kapcsolódó
egyes tĺirvények módosításáról szóló 20l|. évi CXXWII. törvény végrehajtásĺíľól

Miniszteľi rendeletek:
1. a kataszttőffü elleni védekezés és a polgáľi védelem źęazati feladataiľól szóló

4412007. (XII.29.) oKM ľendelet
2. a katasztrőffü elleni védekezés egyes szabá|yairől szóló 6fl20|1. (XII. 29.) BM

rendelet
3. az orczźlgos Tűzvédelmi SzabályzatrőI szćiő 281201 1. (IX. 6.) BM rendelet

3.ab) Az iigyosztályvezető által gyakoľolt hatásk<irök (kiadmánvozás). a hatáskĺir
gyakorlásának módia

AztigyoszÍa|yvezető a kiadmányozás jogát eseti jelleggel magĺáhozvonhatja.

3.ac) Az ügyosztálwezető feladatktirei

Tiĺzvédelemmelkapcsolatos önkoľmźnyzati feladatok kooľdinálása(5.2.6. pont)
Honvédeleĺnhez kapcsolódó ĺinkoľmányzati fe|adatok koordiná|ása (5.2.5. pont)

- |996. évi X)oil. törvény I.fejezet
Polgari védelemmel, illefue a lakosság védelemével kapcsolatos ĺinkoľmźnyzatí feladatok

koordinálása (5.2.7 . pont)
- 20||. évi C)O(WII. törvény II. fejezet ||. a|fejezet. IV. fejezet,Y. fejezet, VI. fejezet

Katasztrófavédelemmel kapcsolatos ĺinkoľmlĺnyzati fe|adatok koordiná|ása (5.2.8. pont)
- 20I| . évi C)OíVIII. törvény II. fejezet 1| . alfejezet,IY . fejezet, V. fejezet,
- |67120|0. (V.1 1.) Koľmĺĺnyrendelet 3. fejezet,
- 4412007. (X11.29.) OKM rendelet

3.ad) A helyettesítés rendje és az ezekhez taľtozó felelősségi szabályok
Az ügyosztźiyvezetot taľtós tavollétében a Gazdálkodási irodavezető helyettesíti. Tanós
távollét a|att az l napot meghaladó távollét tekintendő. Az igyosztźůyvezető szakmai
feladataira tekintettel ettől eltérő helyettesítési rendről is rendelkezhet, me|yet minden esetben
írásba kell foglalni.
A helyettesítést ellátó személy a helyettesítés soľlín tett intézkedésekért olyan felelősséggel
tartozik, mint az ügyo sztályv ęzetó.

3.b) Az iľodavezetők

3.ba) Az irodavezeto szakmai fe|adate||átźlsźxa vonatkozó legfontosabb jogszabályok
felsoľolása

1. Gazdálkodási Iľoda vezetője
a) Magyarországhelyi önkormányzatafuő| szőIő 20|1. évi C)oo(IX. törvény
b) Nemzeti vagyonĺól sző1ő20I1. évi CXCVI. tĺiľvény



c)
d)

A' gazdasági társaságokĺól szóló 2006. évi IV. torvény
Az Európai Uniós csatlakozással ĺisszeftiggő egyes törvénymódosításokľól, tĺiľvényi
renđelkezések hatályon kívĺil he|yezéséró|, valamint egyes törvényi ľendelkezések
megállapításráról sző|ő 2004. évi )oilX. törvény

e) Azá|IamhazÍartasról szóló 20||. évi CXCV. törvény

2. Létesítményüzemel tetési Iroda v ezetőj e
a) Azźl||amhánartásľól szóló 2011. évi CXCV. töľvény
b) Az Európai Uniós csatlakozással ĺisszefiiggő egyes tĺiľvénymódosításokról, törvényi

ľendelkezések hatályon kívĺil helyezéséről, valamint egyes törvényi ľendelkezések
megállapításaról sző|ő 2004. évi )o(X. törvény

c) Nemzeti vagyonľól sző|ő2071. évi CXCVI. törvény
d) Magyaĺország helyi ĺinkormányzatairól sző|ő 2011. évi C)C(XIX. törvény

3.bb) AZ irodavezető által gyakorolt hatáskĺiľök (kiadmźnyozás), a hatáskĺir gyakoľlásanak
módja

Az irodavezeto kíadmányozási joggal rendelkezik az Irođa feladatkcirébe tartoző iratok
kiadmiĺnyozása tekintetében, kivéve ha az igyosztáiyvezető magźúloz vonja a
kiadmányozást.

3 .bc) Az fu o dav ezető feladatkörei

1. Gazdálkodási Iroda vezetője:
a) Tulajdonosi jogkörből eredő feladatok koordinálása a Közteľiilet-felügyelet, Józsefuarosi

Vĺĺrosiizemeltetési Szolgálat, valamint az egyéb, önkormányzati fulajdonű gazdasági
tĺĺĺsaságok tekintetében (5. 1. 1 3.)
2006. évi IV. törvény IX. fejezet, 201|. évi CXCV. törvény II. fejezet
19 l 2009 . (V. 06. ) önkoľmríny zatí rende|et VII. fej ezet
6612012. CXII.13.) tinkormányzati rendelet VI. fejezet3|. alfejezet

b) A szęrvezęti egység feladatait érintően közbeszerzési eljarásokban és kiĺzbe-szeruési
értékJnatźrt el nem éto beszetzési elj rírásokban való részvétel (5. 1 . 1 4.)
A Józsefuarosi onkoľmźnyzatKozbeszętzési és Beszerzési Szabá|yzata (68l20lf. (II.16.)

számí képvi s e lő -testĺil eti batfu ozat)
c) Az á|IaÍnhtLztartásról szóló törvényben megfogalmazott, az irźnyíto szerv feladatkörének

gyakoľlásához szfüséges hatáskĺiröket az irányitő szeÍv ezen szervezeti egységen
keresztül |áýa eI a KĺizteľĹilet-felügyelet és a Józsefuaľosi Viĺľosüzemeltetési Szo|gáIat
tekintetében' a pénnjgyi-gazdasági ellenőrzés kivételével (5.1.I2.)
fD|l. évi CXCV. törvény II. fejezet

d) JKH NKft-s pľogľamok szakmai felügyelete (5.1.11.)
e) Rév8 Zrt. á|ta|készített előterjesztések szakmai felügyelete (5.l.3. pont)

2. LétesítményĹizemeltetési Iľoda vezetője
a) A vagyongazdá|kodással megbízott gazdasági tĺĺľsaséą Megbízási szerzodése alapjĺín

ellátott műszaki jellegrĺ feladat ellátás ellenőrzése aMegbízási szerződésben foglaltak, és

a hatályos j ogszabá|yi rendelkezések alapjan (5.f.|. pont)
|959. évi IV. törvény

b) Az önkoľmlĺnyzatkizźtrő|agos tulajdonában ál1ő gazdasági táĺsasźtgok működésének nem
péĺlťugyí és jogi szempontú ellenőrzése, kĹilönös tekintettel az izeme|tetés kĺirében
végzettberuhlízásokkoordináciőja(5.2.2.pont)



c) A Polgármesteri Hivatal és telephelyei tekintetében az épi|et fenntartással kapcsolatos
tizemeltetői felađatok ellátása (5 .2.3 . pont)

d) A szervezeti egység feladatait érintően közbeszeruési eljárásokban és közbeszerzési
értékJnatárt el nem étobeszerzési eljaľásokban való ľészvétel (5.2.|7. pont)
A Józsefuarosi onkormányzatKozbeszerzési és Beszeľzési SzabáIyzata (6812012. (II.16.)
számĹĺ képvi s elő -te stül eti hatźr ozat)

3.bd) A helyettesítés rendje és az ezek'hez tartoző felelősségi szabályok

Az irodavezetőt távo|léte esetén szakmai feladataiban az á|ta|a kijelölt szeméIy helyettesíti,
azza| a megkĺitéssel, hogy teljesítésigazo|ást azigyosztá|yvezeto írhat a|á.

3.c) Az ĺievintézők munkakörei és az azokhoz tartozó feladat- és hatáskörtik
(személyenkénti bontasban)

3.ca) szakmai feladatel|źttásźra vonatkozó legfontosabb jogszabályok felsorolása
1. ktizteľület.hasznosítással foglalkozĺó tigĺintéző
- 20|1. évi CL)O(XIX. törvény
- 2004. évi II. töľvény
- 59l|995. Cx.20.) főváľosi közgyrĺlési rendelet
- 2412009. N.2I.) tinkoľmanyzati renđe|et

2. varyon.nyĺlvántartásĺ tigyĺntéző:
- 20|1. évi CLXXXIX. törvény
- 20t1. évi CXCVI. töľvény
- I47 l|992. C{.I. 6.) kormányrendelet
- 66120|2. (xII.13.) önkoľmrányzati rcnde|et

3. varyongazdálkodási és táľsasházi ůiryekkel foglalkoző ilgyintézőz
- 2011. évi CL)O(XľX. törvény
- 20|1. évi CXII. törvény
- 2004. évi XXIX. törvény
- 66/2012. (X[.13.) önkormányzati ľendelet
- 712008. (II.27.) ĺinkoľmányzati ľendelet

4. telj es ítés igazo lá s s a |, p á'Jy ánato kkal fo gla lkozĺí íig1ĺ intéző z
- 2011. évi CXCV. törvény
- 368120l l. (X[. 31.) kormányrendelet

5. eryes kiizbiztonságĺ ľefeľensi feladatokat ellátó és a váľosüzemeltetéssel foglalkozĺí
üryintéző:

- katastrófavédelemľől és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításárő| sző|ő 201-I.
évi C)O(V[I. töľvény VI. fejezet

- 1988. évi I. törvény
- 20If. évi CL)O(XV. töľvény
- 30l20l0. (VI. 04.) fővĺĺľosi kiizgyÍĺlési rendelet
- 26120|0' (VI.l8.) önkormĺínyzati rendelet

6. közűtkezelő ĺ fela d ato kat ellátó íigĺ intéző z
- 1988. évi I. törvénv



- 30/1988. (IV.21.) MT rendelet
- 512004. (I.28.) GKM rendelet

7 . kiirnyezetvédelmi üryekkel, bĺztosítással foglalko ző iigĺintéző z
- 2012. évi CLXXXV. törvény
- 2011. évi CXCV. törvény
- f004. évi )oilX. töľvény
. 1959. évi IV. ttiľvénv

8. a d m ĺnĺsztľá cĺó s fela dato ka t e||ńtő íigĺ intéző z
- 2004. évi XXIX. törvény

3.cb) Az ngyintézó által gyakorolt hatáskörök (kiadmźnyozás), a hatáskör gyakorlásanak
módja

Az ügyintézőknek kiadmanyozási joga nincs.

3 .cc) Az ngyintéző feladatkörei
Kiizteľĺilet.hasznosítással foglalkozĺí ťlg5ĺintéző
KözterĹilet haszná|ati engedélyekkel kapcsolatos feladatok ellátása. (5.1.1. pont)
- 20|1. évi CL)o(xx. tĺiľvény III. Fejezet
- 2004. évi II. törvény IV/A. fejezet
- 59ĺ1995. Cx.20.) fővárosi kiizgyulési ľendelet
- 24ĺ2009. (V.21.) tĺnkormányzati rendelet

Vagyon-nyilvántartási ügĺintéző :
Ingatlanvagyon nyilv ántartźs vezetése, kezelése (5. 1 . 6. pont)
A vagyonkeze|ői szerzőďésekben foglaltak teljestilésének ellenőrzése (5.l.8. pont)
- 20|1. évi CL)O(XIX. törvény VI. fejezet
- 20|1. évi CXCVI. törvény III. fejezet
- |47 l|992. C{.I. 6.) Koľmĺĺnyľendelet
- 6612012. CXII.l3.) önkoľmlĺnyzati ľendelet I. fejezet 6. a|fejezet, II. Fejezet I0-|4 alfejezet

Vagyongazdálkodási és táľsasházĺ ĺiryekkel fo glalkoz ő iigyintéző z
Tĺáľsashazi felújítási feladatok ellátása (5.|.4. pont)
onkoľmanyzatiaiajdonosi hozzájáľalásokkal kapcsolatos feladatok (5.1.5. pont)
lť1tůlźzas, he lyi trĺmo gatás s al kapc solato s ugyintézés ( 5 . 1 . 7. p ont)
- 2004. évi XXIX. tĺirvény XIII. fejezet
- 201-1. évi CX[. törvény IV. fejezet
. 66ĺ20|2. CXII.13.) ĺĺnkormĺínyzati rendeletlI. fejezet 10-14. Alfejezet
- 7 12008. (II.27.) önkoľmĺĺnyzati rende|et

Teljesítésigazolással,páiyázatokkalfoglalkozőiigĺintézőz
A Rév8 Zrt. źita| folytatott kifutó projektek szakmai feltigyelete (5.1.2. pont)
A Kisfalu Józsefuarosi Vagyongazdźůkodő Kft. szĺĺmláinak ellenőrzése, teljesítésigazo|ás
elkészítése amegbizási szerződésben foglaltak teljesülése ftiggvényében (5.1.9. pont)
A szewezeti egységen keletkezett szerződések esetén a teljesítés igazo|źs elkészítése (5.1.10.
pont)
- 2011. évi CXCV. törvény IV. Fejezet
. 36812011. (x[. 31.) koľmanyrendelet IV. fejezet



- ahatźiyos Budapest Józsefuarosi onkoľmányzatnak, a Polgáľmesteri Hivatalnak és a helyi
nemzetiségi ĺjnkormźnyzatoknak a kötelezettségvállalással' utaLvźnyozással,
ellenjegyzéssel, érvényesítéssel és teljesítésigazolással kapcsolatos eljáľási ľendjéľől szóló
utasítás

Egyes ktizbiztonsági refeľensi feladatokat e||áúő és a városÍizemeltetéssel foglalkozĺó
ügyĺntéző:
Polgáľi védelemmel, illetve a lakosság védelerrrével kapcsolatos ĺillkoľlrrźnyzati feladatatok
ellátása (5.2.7 . pont)
Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása (5 .2.9 . pont)
Paľkolóhel y megv éitással kapcsolatos feladatok ellátása (5 .f .I 0. pont)
Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása (5.2.I 4. pont)
Egyéb varosüzemeltetéssel összefüggő feladatok ellátása (5.2. 1 8. pont)
- katasztrófavédelemľől és a hozzá kapcsolódó egyes tĺirvények módosításáľól szóló 2011.

évi C)O(VIII. törvény VI. Fejezet
- 1988. évi I. tĺĺrvény 8. $ (1) bek. c) pont, 9/D. $, 15/A-15/E. $- 2012. évi CLXXXV. ttirvény V. fejezet, VII. fejezet
- 30l20I0. (VI. 04.) fovaľosi kiizgyíĺlési rendelet
- 26/2010. (vI.18.) önkormanyzati ľendelet

Kőzűtkezelői feladato kat ellátó iigĺintéző z
Könltkeze|őihozzájźlrulások kiadásával kapcsolatos feladatok ellátása (5.2.15. pont)
Forgalomtechnikai elj aľásokban v aIő résnł éte| (5 .2.| l . pont)
Utca névtáblfü cseľeje, pótlása (5.2.|2. pont)
- 1988. évi I. törvény 36-43. $- 30l|988. (IV.21.) MT ľendelet27.39. $- 5/2004. (I.28.) GKM rendelet

Köľnyezetvédelmi ĺiryekkel, bĺztosítással foglalko ző iigintézőz
Zöldfelületekkel, zöldterĹiletekkel kapcsolatos feladatok ellátása (5.2.|3. pont)
Hulladékgazdálkodassal kapcsolatos feladatok ellátása (5 .2.I 4. pont)
Fűtési rendszeľek (Főv. Gazművek ZÍt. és aZ RFv) üzemeltetése, szakcégge| valő
kapcsolattaľt ás (5 .2.4. pont)
onkoľmĺányzati feladate||átást szo|gáIo vagyon (ideéľtve a gépjármúveket is) binosításáva|,
kátr endezésével kapc solato s fel adatok e||átása (5 . 2. 1 6. pont)
- 20|2. évi CL)O(XV. töľvény Y. fejezet, VII. fejezet
- 2004. évi )oÜX. törvény XIII. fejezet
. 2011. évi CXCV. törvény II. fejezet
- |959. évi IV. tĺirvény XLV. fejezet

Ad min ĺsztľá ciĺó s fela d ato ka t e||átő ĺi ryĺntéző
A Rév8 Zrt. áita| folytatott kifutó pľojektek szak<nai felügyelete (5.|.2.)
Emlékeztet őt készít az ugyosztá|yv ezetó által taľtott énekezletekĺől;
Y ęzeti a szab adsźtg-nyilvántaľtást;
Igény esetén más szervezeti egységek ľészéľe fulajdoni lapok kiadása;
Szeweziazugyosztźt|yvezetőá|ta|tartottértekezleteket.

3.cd) A helyettesítés rendje és az ezek'heztartoző felelősségi szabźůyok
KöZteľĹilet-hasznosítással foglalkozó lJlgyintéző a teljesítésigazolással, pźiyźuzato|&al

foglalkozó Íigyintézőt, és fordítva.



A vagyon-nyilvantaľtási iigyintéző helyettesíti a vagyongazdálkodási és ttrsashtui ügyekkel
foglalkozó lJ;gyintézot, és fordítva.

Egyes közbiztonsági ľeferensi feladatokat eIIátő és a vaľosĹizemeltetéssel foglalkozó
ugyintézot a környezetvédelmi ügyekkel, biĺosítással foglalkoző td;gyintéző helyettesíti és

foľdíwa.
Křjz,6tkeze1ői feladatokat ellátó ugyintézót a I'étesítményĹizemeltetési Irodavezetóhe|yettesíti,

azirodavezető szakmai feladataitakoziÍkezelői feladatokat ellátó ngyiĺtéző helyettesíti.

Az adminisztľációs feladatokat ellátó igyintézőt távolléte esetén az igyosńá|yvezető á|tal
kijeltllt személy helyettesíti.

4. A szeľvezetĺ egység szelvezetĺ ábľáia (graÍikus)



5. Az iiwosztálv munkarendie (a Hivatal dolsozóinak á|talános munkarendie szeľint):

hétfőn 0800_ 1800 óľáis
kedden oSoo - rcoo drai!
szerdán 0800 _ 1630 óľáig
csütöľtökö,n 0800 - 1600 óráig
pćntckcn 0800 - 1330 óľáig

A ledolgozott munkaidő nyilvántartása és ellenőrzése céljából az ügyosztáIy je|enléti naplót
vezet. A jelenléti naplóban fel kell tĹintetni a munkába állás és a munkábó| tźxozás pontos
idejét. A jelenléti napló vezetéséért az adminiszttźpiős feladatokat e|látő ugyintézó a felelős.

Az ügyosztály dolgozói a Hivatal éptiletében a munkaidőn tul az ugyosztá|yvezető
engedélyével, héwégén _ e|őzetes íľásbeli bejelentés mellett _ a jegyző engedélyével
taľtózkodhatnak.

A munkahelyéről önhibáján kívül távol taľtózkodó dolgozó akadźiyoztatásanak tényérő|
haladéktalanul kĺiteles az igyosżtáIyvezetőt értesíteni.

A betegségről szóló orvosi ígazo|ást a đolgoző munkába á||źsa első napjĺĺn köteles a
szemé|yzeti vezetőnek átadni. Az átadás e|őtt az utolsó munkába töltött nap időpontját az
ügyosztályvezetőnek atźrypétues lapon le kell igazo|rua.

6.Az ůĺsvos ztáiv iiwÍé|fosadási ľend i e

Ügyfélfogadás ideje: A Polgáľmesteri Hivataláltalanos tigyfélfogadási ideje.

Ügyfélfogadás helye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.III. em. 315-310.

Soron kívüli ügyfelfogadás rendj e:

7.Éftekezletek ľendie:

Az igyosztá|yvezető minden hétfőn tafi értekezletet l0 őrátő|. Az értekezletről emlékeztetőt
készít az adminiszttáciős feladatokat e||átő ngyintézó.

8.Kiilső kancsolattartás:

Az ugyosztźtly dolgozóit az á||ampolgĺľokkal, az önkoľmźnyzati és más kĹilső szervekkel,
intézményekkel és gazdasági taľsaságokkal vďó kapcsolattartásban a kulturált, hatékony,
gyoľs tigyintézésre vďó tcirekvés, valamint a segítő szandék kell, hogy je|Iemezze.

A hivatali dolgozók külső kapcsolattaľtásanak kcirét és ľendjét _ iđeértve a képviselő-
testĺilettel, a bizottságokkď való kapcso|attaĺtást is _ a jegyző á||apítja meg és azigyosztźiy
ügyľendj ében, il letve a munkakĺiri leírásokb arl szabáIy ozza.

Az igyosztéűyvezetó feladatktirében eljáľva kĺizvetlen kapcsolatban állhat az önkormźnyzat
intézményeivel, gazdasźęi társaságaival. Ennek sorĺín jogszabá|yban, önkoľmányzati
hatźrozatban' munkáltatói dĺĺntésben meghatĺírozottadatszo|gá|tatást kérhet és adhat.
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Az ellenőrzésre jogosult feltigyeleti és külső szervekkel, a jegyzo és a polgáľmesteľ taľtja a
kapcsolatot, illetve esetenként dönt a kapcsolattartó személyéről.

9. Záľó rendelkezések

Jelen tigyrend a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuarosi onkoľmanyzat Képviselő-
tosttilete által . ..l?0I3. (.....) számú hatáľozattal elfogadott, a Budapest Fővĺíľos VIII. kerĹilet
Józsefuiĺrosi Polgáľmesteri Hivatal Szervezeti és Miĺkĺjdési Szabźiyzatőnak 1. szźtmĹl

fiiggeléke.

A szervezeti egység aknn|izá|t ügyrendjét az abbarl szfüségessé vźitvá|toztatást követő 60
napon beltil csatolni köteles a ftiggelékhez.

Jel en ügyrend a j óvĺĺha gy ását kĺivető napon Iép hatźiyb a.

Buđapest, 2013. februar 11.

|Jgyosztá|yvezető

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály ügyrendj ét j óvahagyom :

Rimán Edina
jegyző
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2. sz. függelék: szabdlyzatok j eglzéke

Joeszabálvi előíľás SzabáłWzat témakiiľe SzabáWzat neYe
tok

Áľrt. to.E ĺsl
A szervezeti egységekre vonatkozó részletes szabályokat
a szerv ezeti egységek üsyrendi e rö witi.

A szewezeti egységek tigy-
rendiei

Minősésiránvítási ľendsz er szabtivozása
Minőségirányítási kézikönyv és
fi.isselékei

Működéséhez ka ó pénzüeyĺ kĺhatású szabál tok

Áľlt. lo.g (5), Ávr. l3.$(2)
a)

tervezés

A költségvetési koncepció ké-
szítésével, a tfu gyévi költség-
vetés tervezésével, a költségve-
tési rendelet módosítĺásával
kapcsolatos feladatok szabáiy -
zata

sazdá|kodás - különös tekintettel kötvál. utalványozás
PoI gáľmeste ri-jegy zói közös
utasítiás - 4/20|f .(Iil.05.\

eI lenőľzés. adatszolsáltatás

beszámolás

A Józsefu árosi onkorm ány zat
által feltigyelt költségvetési
szeľvek beszámolóvial kapcso-
|atos szabźůvzata

Avr. 13.(2). b) beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eliárásrend
Közbeszerzési és beszerzési
Szabá|vzat

Avr. 13.(2)" c)
belft'ldi és külÍi'ldi kiküldetések elrendelésével és lebo-
nyolításával' elszámolásával kapcsolatos kérdések

Nemzetközi szabźůyzat

Avr. 13.(2). d)
anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem
szabźivozott kérdések

Anyag és eszközgazdálkodási
szabźńvzat

Ávľ. 13.(2). e)
reprezentánióskiadásokf e|osztásźń,azokteljesítésének
és elszámolásának szabálvai

Reprezentĺĺciós kiadások sza-

Avr. 13.(2). fl sépiármiĺvek ieénvbevételének és használatanak rendiét.
Polgármeste ri-jegy zői közös
utasíüás - 5 /20|f .N .05.\

Avľ. 13.(2). s) vezetékes és rádiótelefonok használata
Vezetékes és rádiótelefonok
hasznáilata

Avr. 13.(2). h)

közéľdekű adatok megismeréséľe irányuló kérelmek inté-
zésének, továbbá a kĺjtelezően kozzéteendó adatok nyil-
váno s sápľa hozata|źtnak rendi e

AE-06 Közérdekű adatkérés
teliesítése

A belső kontrollľendszer műktĺdtetéséhez kapcs olód ő szabál

BKľ.6.$(4)
A költségvetési szerv szabźúýa|anságok kezelésének
eliárásrendie

ME-3 6 Szabźiyta|anságok ke-
zelési rendie

BKÍ.7.6íl)
A költségvetési szerv vezetője köteles kockĺízatkezelési
ľendszeľt működtetni.

|vIE-3 7 Kockazatke ze|ési elj ár
rási rend

BKr. 17.$(l) A belső e|lenőrzési tevékenvsés szabáůvozási rendie Belső Ellenőrzési Kézikön





A SZt. törvényben rogzitett alapelvek, éľtékelési e|óírźr
sok alapján ki kell alakítani és írásba kell foglalni a gM-
dálkodó adottságainak, körülményeinek leginkább meg-
felelő - a törvény végrehajtĺásának módszereit, eszkozeit

- számviteli politikát.

Az cszközök ós a forrrísolĺ leltorlĺeszítósi ós leltlírozísi

Az eszközök és a források éľtékelési szabáú

onköltséssz źtmitźs rendiére vonatkozó belső szabá|

A könwezetés és beszámolás készítésének biztosításaSzt. 161.

l995. évi LXVI. Tv. 10.$

2011. évi cxclx. 6. A hivatal foslalkoztatottaiľa vonatkozó

Informatikai rend szeľek hasznźiata

P áúyázatok előkészítéséve|, végrehaj tásź.ľ a| kapcsolatos

Noľmatíva igénylésének, felhaszná|ásának és ellenőrzé-

l993. évi XCilI.tv.2.
|996. évi xxXI. Tv. l9.

Nemdohánvzók védelméről szóló1999. évi XLII. Tv.4/A

2003. évi Cxxv.tv.

Számvitelhez kapcsolódó szabály zatok

Műktidéshezszíi további sza'bál tok

Tervek

Loltlírkészítési és leltározĺísi
szabál

Eszközök és foľrások értékelés]

ítási szabá
Pénz-és
zat

Számlaľend

Felesleges vagyontárgyak
hasznosításának, selej tezésének

lratkezelési szabá

Infoľmatikai Szabźi

i szabźl

Az önkormányzati fenntaľhású
intéznények normatíva igény-
lésének, felhasználásának és
ellenőrzésének

Munkavédelmi szabá

Tíĺzvédelmi szabá

Nemdohányzók védelméľőI
sző|ő szabźl



1.

2.

Polgármesteri Kabinet

3.

Titkársás

4.

KommunikáciÓs Iroda

5.

legvz i Kabinet

6.

A

Torvényesséei és perképvise|eti lroda

Egységek

7.

Szemé|yĹigyi Iroda

8.

Be|só E||átási Iroda

9.

Szervezési és Képvise|ói Iroda

10.

ÜeyviteIi Iroda

Lt.
Belsó E||enórzési lroda

12.

VárosfejIesztési és Fóépítészi Üevosztálv

L3.

Fóépítészi Iroda

Ĺ4.

Vá rosfe i lesztési I roda

15.

Vagyongazdá|kodási és Üzemeltetési Üsvosztálv

16.

Gazdá|kodási lroda

L7.

Andrási-Kovács DÓra dr.

Létesítmény zemeltetési I roda

18.

dr. Pa|otai Péter

PénzĹigyi Ügyosztály

2oĹ3.o2.2o

19.

Ko |tségvetési és Pé nztigyi Fe I i.igve |eti l roda

20.

dr. Mészár Erika

SzámvĺteIi és Pénztigvi Iroda

2L.

dr. Sommer János

AdÓ gyi lroda

22.

MátraházĺJudit

Hatősági ÜsYosztály

23.

Fábĺán Márta

Építési.igyi Iroda

24.

SzedIiczkvné Pekári KaroIina

|gazgatási iroda

25.

KÓsa Edit

ÁlIapot dátuma

Anyak<inyvi lroda

26.

Maierné Bokor Emese

B

Humánszo|gáltatási Üevosztá!v

27.

Fernezelvi Gerse|v Sándor

Csa |ádtámogatási Iroda

IvánviGvĺjngwér

Humánkapcso|ati Iroda

Annus Viktor

3. J ggelék: szervezeti egłsé-

Sz cs Tamás

dr. Hencz Adrienn

vezetói

Gá| Krisztián

Páris Gvuláné

MoInár AntaIné

Gécziné Rácsai T nde

Méres Éva

dr. Kovács Gabrie||a

Bedó K|ára

dr. KÓrÓdi Éva

Sza|Ókné Fekete Anĺko

dr. Boisza Krisztina

KoscsÓné KoIkopf Judit

Kincses lbolya



4. fi)ggelék: az onkormányzat banlrszámlaszámai

A B c

pÉľzrľrÉzET NEvE BANKSZAMLASZAM
IBAN SZAM

(ha van)

1

Költségvetési elszámolási szĺĺmla
14100309-t 0213949-

01000006

HUl4100309-

10213949-

01000006

2.

Egyéb bevételek beszedési szźrĺia
14100309-1 0213949-

02000009

HU2114100309-

10213949-

02000009

a
J.

Gépj áľműadó beszedés i számla
14100309-1 0213949-

03000002

HU6314100309-

10213949-

03000002

4.

Letéti szám|a
14100309-1 0213949-

0400000s

HU2914100309-

10213949-

04000005

3
Allami hozzájźrulások
szźrrůa

14100309-
r0f13949-
05000008

HU92r4100309-

10213949-

05000008

6
Béľlakások értékesítése
szźtmla

14100309-
10213949-
06000001

r1u3714100309-

r02t3949-

06000001

7.

Vegyes elkĹilönített számla
14100309-l 0213949-

08000007

HU6614100309-

10213949-

08000007

8.

Kĺizteľület bírság elktilönített szárĺia
14100309-1 0213949-

09000000

HUI114100309-

10213949-

09000000

9.

Munkapro gľam elkülĺinített szźlm|a
14100309-1 0213949-

10000004

rfu4714100309-

10213949-

10000004

10.

Kisfalu Kft béľbevételeinek

elsz.vegyes elkül<inített számla

14100309-1 0213949-

1 1000007

HU1314100309-

10213949-

1 1000007



n
Bíľság szán|a

14100309-1 0213949-

14000006

HU8414100309-

10213949-

14000006

t2.

Késedelmi pótlék száĺľ/la
14100309-1 0213949-

1s000009

HU5014100309-

10213949-

15000009

13.

Epítményadő szám|a
14100309-1 0213949-

16000002

IIÍ]92I4I00309-

10213949-

16000002

t4.

Telekadó szźmla
14100309-1 0213949-

17000005

HUs814100309-

10213949-

1700000s'

15.

Idegen bevételek elsziímolási szla

14100309-
10213949-
19000001

HU6614100309-

r02t3949-

19000001

t6.

Al|anigazgatási elj ar ás i il l eték b esze-

dési számla

14100309-
10213949-
23000004

|IĺJ7614100309.

10213949-

23000004

17.

AROP-3.A. 1/B-2008-001 8. elk. szla
14100309-1 0213909-

01000008

HU8414100309-

10213909-

01000008

18.

Kompetenciafejl. Józsefu. elk. szla
14100309-1 0213909-

02000001

ÍIU29|4|00309-

102t3909-

02000001

19.

TAMOP-3 .3.2-08 I l -200 8-002. szla
14100309-1 0213909-

03000004

HU92r4r00309-

10213909-

03000004

20.

Magdolna II. pľogram elkülĺĺnített szla
14100309-10213949-

45000002

IJÍJ97I4I00309-

10213949-

45000002

2t.

Euľópa Belvĺĺľosa pľogÍam KMOP-

5.2.218-f008-00 1 5 szla

14100309-1 0213909-

05000000

HU0314100309-

10213909-

05000000

22. KEOP-S.3. 0 I N 09 -2009-00 1 5 szla 14100309-1 0213909- HU6614100309-



06000003 t0213909-

06000003

23.

Bĺilcsődeépítés Józsefuarosban

KMOP-4.5 .2.-09 -2009 -0023 elk. szla.

14100309-1 0213909-

07000006

r1u32r4100309-

10213909-

07000006

24.

Magdolna III. program 14100000-1 0213949-

60000009

HU9314100000-

10213949-

60000009

25.

TAMOP 5.6.1C-l ut-201t-

0002 PÁLyĺzlľ
14100000-1 0213949-

6200000s

HU0414100000

10213949

62000005




