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I'.a) Szeľvezeti egvség megnevezése:

Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuáľosi Polgáľmesteľi Hivatal Vagyongazdá|kodási
és Üzemeltetési Ügyo sztá|y

1.b) A szervezeti egység címadatai:

Miĺködési helye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

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

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztźiy' telefon: 459-2567, fax szźtm: 333-
17 65, e-mail cím: gazda|kodas@j ozsefuaľos.hu

Gazdálkodási koda, telefon: 459-2567, fax szźĺn: 333-1765, e-mail cím:
gazdalkodas@j ozsefu aľo s.hu

LétesítményĹizemeltetési lroda, telefon: 459-2567, fax sztlm: 333-t765, e-mail cím:
vagyonkezeles@j ozsefu aro s. hu

1.c) A szeľvezetĺ egysée iogállása:

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési lJgyosztá|y nem önálló jogi személy.

2. A szervezeti egység általános feladat. és hatásktiľe:

Az önkormźnyzati vagyonnal va|ő gazdźikodás jogszabáIyoknak megfelelő gyakorlásának
biĺosítása, az ĺinkoľmźtnyzat részesedésével múködó gazdasági táľsaságokkal illetve egyes
onkoľmányzati költségvetési szervekkel való kapcsolattaľtás.

3. A Vagvongazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztály engedélvezett létszáma tevékenvsé.
gek szeľĺnti bontásban, az azokhoz taľtozó feladat. és hatásköľiikkel

3 .a) Az ĺJlg>r osztźiyv ezető

3.aa) Az tigyosztályvezeto szakmai feladate||átásźtta vonatkozó legfontosabb jogszabályok
felsorolása {törvénýől cinkormányzati rendeletig}

Tcirvény:
1. katasztrófavédelemĺől és ahozzá kapcsolódó egyes tĺiľvények módosításáról szóló 20II.

évi C)O(VIII. t<iľvény
2. Honvédelemĺől és a Magyaľ Honvédségről, valamint a különIeges jogĺendben bevezethe-

tő intézkedésekľől szőIő 20| 1. évi CX[I. törvény
3. Atíłz elleni védekezésľől, a miĺszaki mentésről és túzoltósétgtő1' sző|ő 1996. évi )ooil.

tciľvény

Koľmányrendeletek:
l. tíizszerészeti mentesítési feladatok ellátásaról szóló t42lt999. (IX.18.) Kormányľen-

delet



2. az éIetvéďelmi létesítmények egységes nyilvántaľtási és adatszo|gá|tatasi rendjéről
szóIő 37 l |995. (N.5.) koľmányľendelet

3. az országos nuklearisbaleset-elhźrítási rendszeľről szóló 16;i7l20I0. (V.11.) koľmány-
rendelet

4. 29012011. cxII. 22.) Korm. rendelet a honvédelemĺől és a Magyaľ Honvédségľől, va-
lamint a kĹilönleges jogrendben bevezethetó intézkedésekľől sző|ő 20Il. évi CXIII.
tcirvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

5. 23412011.cxl. l0.) Koľm. rcndclct a katasztľófavédelemĺől és a hozzćl kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 20|I. évi C)O(V[I. töľvény végľehajtásaról

Mini szteri ľendeletek :

1. a kataszttőffü elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló
44/2007. CXII.29.) OKM rendelet

2. akataszttőflík elleni védekezés egyes szabáIyafuől szóló 62120|1. (XII. 29.) BM ren-
delet

3. azorszźtgos TűzvédelmiSzabźiyzatľól szóló 28l201l. (x. 6.) BM rendelet

3.ab) Az iieyosztĺílyvezető által gyakorolt hatrískdrdk (.kiadmanyozás). a hatáskor gyakoľlásá-
nak módja

Azijgyosztá|yvezetőakiadmányozás jogáteseti jelleggelmagáhozvonhatja.

3.ac) Az ügyosztálwezető feladatkörei

Tűzvédelemmel kapcsolatos önkoľmányzatí fe|adatok koordiná|ása (5.2.6. pont)
Honvédelerľlhez kapcsolódó önkormányzati feladatok koordiná|ása (5.2.5. pont)

- |996. évi X)oil. törvény I. fejezet
Polgrĺri védelemmel, illetve a lakosság védelemével kapcsolatos önkormányzati fela-
datok koorđinálása (5.2.7. pont)

- 20|1. évi CXXVIII. törvény II. fejezet ||. a|fejezet,IY . fejezet,Y . fejezet, VI. fejezet
Katasztrőfavédelemmel kapcsolatos önkormányzati feladatok kooľdinálása (5.2.8.
pont)

- 2011. évi C)O(V[I. törvény II. fejezet lI. a|fejezet,IY. fejezet,Y . fejezet,
- |67 12010. (v.l l.) Kormányľenđelet 3. fejezet,
- 44/f007. (X11.29.) OKM rendelet

3.ad) A helyettesítés rendje és az ezekhez taľtozó felelősségi szabályok
Az igyosztá|yvezetőt tartós távollétében a Gazdálkodási irođavezető helyettesíti. Tartós ta-
vollét a|att az l napot meghaladó távollét tekintendő. Az ügyosztá|yvezeto sza]<ĺnai feladatai-
ra tekintettel ettől e|téró helyettesítési rendről is rendelkezhet, me|yet minden esetbęn írásba
kell foglalni.
A helyettesítést ellátó személy a helyettesítés soľiĺn tett intézkedésekért olyan felelősséggel
tarto zik, miĺt az iigyo sztályv ezető .

3.b) Az irodavezetők (személyenkénti bontásban)

3.ba) Az irodavezető szakmai feladatellátásaľa vonatkozó legfontosabb jogszabályok
felsorolása
1. Gazdálkodási Iľoda vezetóje
a) Magyaľoľszághelyicinkoľmányzatairő| sző|ő 20|l. évi C)O(XIX. tĺirvény



b) Nemzeti vagyonról sző|ő2011. évi CXCVI. törvény
c) A gazdasági táľsaságokĺól szóló 2006. évi IV. tĺĺrvény
d) Az Európai Uniós csatlakozással ĺisszefüggő egyes törvénymóđosításokľól,
törvényi rendelkezések hatályon kívülhelyezéséről, valamint egyes tĺirvényi rendelke-
zések megáI|apításaról szóló 2004. évi )oilX. töľvény
e) AzáIlamházturtásról szóló 2017. évi CXCV. törvény

2. Lćtcsítmónyiizcmeltetési lroda v ezetője
a) Azźi|anháftartásról szőIő2071. évi CXCV. törvény
b) Az Euľópai Uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokľól, törvényi
rendelkezések hatályon kívül he|yezéséről, valamint egyes tĺirvényi rendelkezések
megźi|apitásaról szóló 2004. évi )oilX. törvény
c) Nemzeti vagyonľól szőIő2011. évi CXCVL tĺiľvény
d) Magyarország he|yí önkormĺínyz atairő| szőIő 20I 1 . évi C)oo(IX. töľvény

3.bb) Az irođavezető által gyakorolt hatásköľök (kiadmźnyozźs), a hatáskör gyakorlá-
sanak módja

Az fuodavezeto kiadmźnyozásijoggal rendelkezik azltoda feladatkörébe tartoző iľatok
kiadmlĺnyozása tekintetében, kivéve ha az ügyosztá|yvezető magźůloz vonja a kiadmá-
nyozást.

3 .bc) Az ir o dav ezeto fel adatkĺiľei

1. Gazdálkodási Iľoda vezetője:
a) Tulajdonosi jogkörből eredő feladatok koordinálása a Kĺizterület-felügyelet, Józsefuáľosi

Viírosiizemeltetési Szolgá|at, valamint azegyéb, önkoľmányzati tulajdonú gazdaságitźtr-
saságok tekintetében (5. 1. 12.)
2006. évi IV. törvény IX. fejezet, 20l|. évi CXCV. törvény II. fejezet
|912009. (V.06.) önkormányzati ľendelet VII. fejezet
66 l 20 12. CXII. 1 3 . ) önko ľmĺĺny zati r eĺdelet VI. fej eze t 3 | . a|fej ezet

b) A szervezeti egység feladatait éľintően kozbeszerzési eljĺáĺásokban és k<izbe-

szerzési érté|úatźlrt elnem éróbeszerzési eljarásokban való részvéte| (5.1.13.)
A Józsefuáľosi onkormźnyzat Kozbeszeruési és Beszerzési Szabźůyzata (68120|2.
(II. 1 6. ) szźlmű képvi s elő -te stületi hatfu ozat)
c) Az á||anháńaÍtásról szóló tĺirvényben megfogalmazot, az irźnyitő szerv feladat-
köľének gyakoľlásahoz sziikséges hatĺĺsköröket az irźnyitő szerv ezen szervezeti egy-
ségen keľesztül |átja e| a KözteľĹilet-felügyelet és a Józsefuaľosi Varosüzemeltetési
Szolgálat tekintetében, a péluugyi-gazdasźryi ellenőrzés kivételével (5. 1 . 1 l .)

20||. évi CXCV. törvény II. fejezet
e) Rév8 ZÍt. źL|ta|készitętt előterjesztések szakmai felügyelete (5.1.3. pont)

2. Létesítményüzemeltetési Iroda vezetője
a) A vagyongazdálkodással megbízott gazdasági taľsaság Megbizási szerződése a|apjźn eI|á-

tott műszaki jellegű feladat ellátás ellenőrzése a Megbízási szerződésben foglaltak, és a
hatályos jo gszabá|yi rendelkezések alapján (5.2.|. pont)
1959. évi IV. t<irvény

b) Az önkormźnyzat kizárólagos fulajdonában źi1'ő gazdasági tarsaságok működésének nem
péllzugyi és jogi szempontu ellenőrzése, külĺinĺjs tekintettel az Í:zemeltetés kĺirében vég-
zett beĺvhźaások koordináciőja (5 .2.2. poĺt)



c) A Polgármesteri Hivatal és telephelyei tekintetében az épu|et fenntaľtassal kapcsolatos
iizemeltętői feladatok ellátása (5.2.3. pont) .l

d) A szervezeti egység feladatait érintően közbeszetzési eljáľásokban és közbeszerzési éľték-
hatźrt el nem érobeszerzési eljaľásokban való részvétel (5.2.13. pont)
A Józsefuarosi onkoľmźnyzatKozbeszerzési és BeszerzésiSzabtiyzata(6812012. (II.16.)
számú képvisel ő -te stiileti hattr ozat)

e) Fiitési rendszerek (Főv. GazművekZrt. és az RFV) tizemeltetése, szakcéggel való kapcso-
lattartás (5.2.4. pont)

Đ onkormanyzati feladatok ellátását szo\gá|ő vagyon (ideérrve a gépjfumtiveket is) biĺosĹ
tásźlv a|, kźrr endezés éve l kapc so lato s feladatok ell átása (5 .2. l 2. pont)

3.bd) A helyettesítés ľendje és az eze|<heztartoző felelősségi szabályok

Az irodavezetőttźtvo|léte esetén szakmai feladataiban az áita|akijelölt személy helyet-
tesíti, azza| a megkötéssel, hogy teljesítésigazo|ást azigyosztźllyvezeto írhat a|á.

3.c) közblztons á gi ľefeľens

3.ca) kłizbĺztonsági ľefeľens szakmai feladatellátásiĺľa vonatkozó legfontosabb jogszabályok
felsoľolása:
. 20|1. évi C)O(V[I. tĺiľvény
- |996. évixxx. törvény
. 20|1. évi C)owIII. törvény
- 20|l. évi C)O(VIII. törvény
- 16712010.(V.1 1.) Koľmányrendelet
- 4412007. (X11.29.) OKM rendelet

3.cb) Közbiztonsági ľefeľens által gyakorolt hatlásköľök (kiadmźnyozás), a hatáskö'r gyakoľ-
lásanak módja:

Polgári védelemmel, illetve a lakosság védelemével kapcsolatos önkorményzati feladatatok
e|Iátźsa
Tűzvédelemmel kapcsolatos ĺlnkormányzati feladatok ellátása
Honvédele mhez kapcsolódó önkormany zatĺ fe|adatok ellátása
Katasztrőf avédelemmelkapcsolatosönkoľmányzatif eladatokellátása

- katasztľófavédelemĺől és a hozzá kapcsolódó egyes töľvények módosítĺĺsĺáľól
szőIő2011. évi C)o(Vil. ttirvény VI. Fejezet
- |996. évi )ooil. tĺirvény I. fejezet
- 201l. évi CXXVil. töľvény |I. fejezet I|. a|fejezet, IV. fejezet, V. fejezet,Yl.
fejezet
- 2011. évi C)O(V[I. tciľvény II. fejezet 7l. a|fejezet' IV. fejezet,Y. fejezet,
- |67 lf0|0. (V.1 l.) Kormányrendelet 3. fejezet,
- 4412007. (X11.29.) OKM rendelet

3.d) Az ügvintézők munkakĺjrei és az azokhoz tartozó feladat- és hatásköľök (személyenkénti
bontásban)

{Az ügyintézőket kéťük nevfü helyett a je||emzo feladatktiľiiknek megfelelő elneve-
zéssel illetni}

3.da) szakmai feladate|Iátasara vonatkoző legfontosabb jogszabályok felsorolása {törvénytől
önkoľmiĺnyzati rendeletig }



1. közterůilet-hasznosítással foglalkozĺó íig5ĺintéző
- 20|1. évi CLXXXIX. tĺirvény
- 2004.évi II. torvény
- 59lt995. (X.20.) fővárosi közgytĺlési rendelet
- 1812013. (IV.23.) ĺlnkormanyzatirende|et

2. varyon-nyilvántartási ĺiryintéző :
- ?0I1. évi CLXXXIX. törvény

20|I. évi CXCVI. tĺirvény
- I47l|992. (XI. 6.) koľmányľendelet
- 6612012. (KI.13.) önkoľmźnyzati rendelet

3. va gyongazdálkod ásÍ és társasházĺ ĺi gyekkel fo glalkoz ő iigĺintéző z
- 20|1. évi CLXXXIX. törvény
- 20|1. évi CXil. törvény
- 2004. évi)o(X. törvény
- 6612012. CXII.13.) önkormźnyzati ľendelet
- 712008. (II.27.) önkormányzati rendelet

4. telj esítésigazolással, pá.try ázatokkal foglalkozó iig1ĺintézőz
- 20|1. évi CXCV. töľvény
- 368l20II. (XII. 31.) koľmányľendelet

5. közűtkezelő i fela d atokat ellátĺí ĺiryintéző :
- 1988. évi I. töľvény
- 3011988. (IV.21.) MT rendelet
- 512004. (I.28.) GKM ľendelet

6. kiiľnyezetvédelmiügyekkelfoglalkozĺíüryintéző:
. 20|2. évi CL)O(XV. törvény
- 20|1. évi CXCV. töľvény
. 2004. évi Xxx. törvénv

7. váľosüzemeltetésselfoglalkozĺíügintézőz
- 1988. évi I. töľvény 8. $ (1) bek. c) pont,9lD. $' l5lA-15/E. $
- 20|2. évi CLXXXV. törvény Y. fejezet, VII. fejezet
- 3012010. (u. 04.) fővĺĺľosi közgyulési rendelet
- 2612010. (VI.18.) <inkormanyzati rendelet

8. varyongazdálkodásĺ és adminisztrá ciĺís feladatoka t e||átő ĺiryintéző :
- 2004. évi XXIX. tĺirvény
- 66/2012. (XII. 13.) önkormanyzati rende|et

3.cb) Az iigyintéző által gyakoľolt hatáskĺiriik (kiadmźnyozás), a hatáskör gyakorlásának
módja

Az ügyintézőknek kiadmĺányo zźsí joga nincs.

3 .dc) Az ngyíĺtéző feladatktirei
Kiizteľület-hasznosítással foglalkozó íigĺintéző
Közterület hasznźiati engedélyekkel kapcsolatos feladatok ellátása. (5. 1 . 1 . pont)



- 2011. évi CLXXXIX. törvény III. Fejezet
- 2004. évi II. tĺlľvény IV/A. fejezet
- 59l|995.6..20.)fővárosikĺizgyrilésirendelet
- I8l2013. (Iv.23.) önkormanyzati ľendelet

Varyo n-ny i|v ántartás i ü gyintéző :
Ingatlanvagyon nyilvántartás vezetése, kezelése (5. 1 .6. pont)
A vagyonke zelői szcĺződćsckbcn foglaltak telj esülésének ellenőrzése (5. 1 . 8. pont)
- 20|1. évi CLXxxx. törvény VI. fejezet
- 20|l. évi CXCVI. tĺiľvény III. fejezet
- 147 ll99f. .Cŕ'I. 6.) Kormanyrendelet
- 6612012. CXII.13.) önkoľmanyzati rendeletl. fejezet 6. a|fejezet' II. Fejezet I0-|4 a|fejezet

Vagyon gazdálkodási és táľsasházi üryekkel fo glalko ző íigy intéző :
Trĺľsashazi felújítási feladatok ellátása (5.1.4. pont)
onkormanyzati tulajdonosihozzájárulásokkalkapcsolatos feladatok (5.1.5. pont)
Iť1tlhźzas, helyi támogatással kapcsolatos ügyintézés (5. 1 . 7. pont)
Tulajđonosi jogk<irből eľedő feladatok koordinálása a Közteľület-felügyelet, Józsefuaĺosi Vá-
rosüzemeltetési Szolgá|at, va|arlint az egyéb, ĺinkoľmĺĺnyzati tulajdonű gazdasági társaságok
tekintetében (5. l. l2.)
- 2004. évi )oilX. tĺiľvény XIII. fejezet
- 2006. évi IV. törvény IX. fejezet,20||. évi CXCV. tĺiľvény II. fejezet
- 20|1. évi CXII. tĺiľvény IV. fejezet
- 66lf0l2. (xII.13.) <lnkoľmányzati rendelet II. fejezet 10-14. a|fejezet VI. fejezet 3l. alfe-

jezet
- 712008. (II.27.) önkormányzati rendelet
- |912009. (V.06.) <inkoľmĺĺnyzati rendelet VII. fejezet

Teljesítésigazolással,pá|yáłzatokkalfoglalkozőíigyintézőz
A Rév8 Zrt á|ta| folytatott kifutó projektek szakmai feltigyelete (5.l.2. pont)
A Kisfalu Józsefuláľosi Vagyongazdá|kođő Kft. szĺĺmláinak ellenőrzése, teljesítésigazolás el-
készítése a megbízási szeruődésben foglaltak telj esülése fiiggvényében (5. 1 . 9. pont)
Aszervezeti egységen keletkezett szerzőđések esetén a teljesítés igazo|ás elkészítése (5.l.10.
pont)
- 20|1. évi CXCV. tĺiľvény IV. Fejezet
- 3681201l. (XII. 31.) koľmĺĺnyrendelet IV. fejezet
- ahatá|yos Budapest Józsefuaľosi Önkoľmányzatnak, a Polgármesteri Hivatalnak és a helyi

nemzetiségi önkoľmányzatoknak akotelezeÍIségvállalással, utalványozással, ellenjegyzés-
sel, érvényesítéssel ós teljesítésigazolással kapcsolatos eljrĺľási rendjéről szóló utasítás

Közűtkezelő i fela d ato kat ellátó iigĺ intéző z
Konftkezelőihozzájarulások kiadásával kapcsolatos feladatok ellátása (5.2.|l. pont)
- 1988. évi I. töľvény 36-43. $
- 30/1988. (IV.21.) MT rendelet 27-39. S
- 5/2004. (I.28.) GKM rendelet

Kiĺľnyezetvédelmi üryekkel foglalkozĺó üryintéző:
Zöldfelületekkel, zĺjldtertiletekkel kapcsolatos feladatok ellátása (5.2.9. poĺlt)
Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátasa (5.2. l 0. pont)

Egyéb, városüzemeltetéssel ĺisszefüggő feladatok ellátása (5.2. l 4. pont)



- 20|2. évi CLXXXV. tĺirvény V. fejezet, VII. fejezet
- 2004. évi )oilX. t<irvény XIII. fejezet
- 20|1. évi CXCV. törvény II.fejezet

Váľosüzemeltetéssel foglalkozó iigĺíntézőz
Parkolás iizemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása (5.2. 5. pont)
P aľko lóhel y me gv źitáls sal kapc so lato s feladatok el látísa (5 .2.6 . pont)

Forgalomtechnikai elj rĺľásokban va|ő részv étel (5.2. 7. pont)
Hulladékgazdálkodlĺssal kapcsolatos feladatok ellátása (5. 2. 1 0. pont)

Utca névtáblfü cseréje' pótlása (5.2.8. pont)
E gyéb, váro stizemeltetés sel ö s szefü g gő feladatok el|átása (5 .2. I 4 . pont)
. 1988. évi I. tĺiľvény 8. $ (l) bek. c) pont, 9/D. $' 15/A-15/E. $
- 2012. évi CLXXXV. t<irvény V. fejezet, VII. fejezet
- 30120|0. (VI. 04.) fővarosi közgyulési renđelet
- 2612010. (VI.l8.) önkormányzati ľendelet
- I5l20|1. (III.18.) önkoľmányzati renďelet

Varyon gazdálkodási és adminis ztráciős feladatokat ellátó íigĺ intéző
A Rév8 ZÍt. á|tal folytatott kifutó pľojektek szakmai feltigyelete (5.I.2.)
Em|ékeztetotkészítazugyosztáiyvezetoá|ta|tartottéľtekezletekről;
Y ezeti a szabadság-nyi lvántaľtást;
Igény esetén más szervezeti egységek részére fulajdoni lapok kiadása;
Szervezíazigyosztźúyvezetoá|ta|taĺtottéľtekezleteket.

3.dd) A helyettesítés ľendje és az eze|<heztartoző felelősségi szabályok

KözteľĹilet.hasznosítással foglalkoző ugyintéző he|yettesíti a teljesítésigazolźlssal, pá-
|yázato|<kalfoglalkozőugyintézí5t,ésfordítva.
A vagyon.nyilvántartási iigyintézó he|yettesíti a vagyongazdálkodási és adminisztľá-
ciós feladatokat ellátó ügyintézőt, és fordítva.
A GazdaLkodási irodavezetót szakmai feladatai kĺiľében helyettesíti a vagyongazdéi-
kodási és tĺĺľsashiízi ügyekkel foglalkozó ugyintézo, és az irodavezető helyettesíti a
vagyongazdálkodási és társashiázi ügyekkel foglalkozó ngyintézőt.
A viíĺostizemeltetéssel foglalkozó ügyintéző helyettesíti a ktiľnyezetvédelmi
ügyekkelfoglalkozőiigyintézőt,ésfordítva.
Koztltkezelői feladatokat ellátó ugyintézőt a Létesítménytizemeltetési irodavezető he-
lyettesíti, az irodavezető szakmai feladatai köľében a kiĺztftkezelői feladatokat ellátó
ugyintéző helyette s íti.
Akozbirtonsági referens helyettesítéséľől esetileg azigyosztá|yvezetó gondoskodik.

4. A szervezeti egység szeľvezeti ábľáia (gľafikus)



ffi#

5. Az üg.vosztály munkarendie (a Hĺvatal dolqozóĺnak általános munkaľendie szeľĺnt):

hétfőn 0800 _ 1800 óráig
kedden 0800 _ 1600 óráig
szeľdĺĺn 0800 _ t630 őrźńg
csütĺirtökön 0800 _ |600 őrźig
pénteken 0800 _ |330 őrźig

A ledolgozott munkaidő nyilvantartása és ellenőrzése céljábóI az igyosztály jelenléti naplót
vezet. A jelenléti naplóban fel kell ttintetni a munkába állás és a munkábó| tźxozás pontos
idejét. A jelenléti napló vezetéséért az adminiszttźpiős feladatokat e||átőĺjlgyintéző a felelős.

Az igyosztźůy đo|gozói a Hivatal épiiletében a munkaidőn tul az ugyosztźiyvezeto engedé-
lyével, hétvégén _ előzetes írásbeli bejelentés mellett _ a jegyzó engedélyével tartózkodhat-
nak.

A munkahelyéről önhibáján kívül távol tartózkodó dolgozó akadá|yoztatásának tényéről hala-
déktalanul köteles az ugy osztá|yv ezetőt éľtesíteni.

A betegségről szóló oľvosi igazo|ást a do|goző munkába állása első napján kĺjteles a szemé|y-
zeti vezetőnek átadni. Az átadás e|ótt az utolsó munkába tdltött nap időpontj źtt az igyosztáIy-
vezetőnek atáppétues lapon le kell igazo|nia.

6.Az ĺĺgyosztály ůiqvfélfogadási ľendi e

Ügyfélfogadás ideje: A Polgáľmesteri Hivatal általanos ügyfélfogadási ideje.

Ügyfélfogadás helye: 1 082 Budapest, Baľoss u. 63-67 .III. em. 3 1 5-3 10.

Soron kívĺili ügyfélfogadás rendj e:

7.Éľtekezletek rendje:

Az ugyosztá|yvezető minden hétfőn taft értekezletet l0 őtźúő|. Az értekezletről emlékeztetőt
készítazadminisztrácíősfeladatokatellátóigyintézó.

8.Külső kaocsolattartás :
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Az ugyosztÁ|y dolgozóit az źt|Iampolgárokkal, az önkoľmźnyzati és más külső szervekkel,
intézményekkel és gazdasźryi tátsaságokkal való kapcsolattaľtásban a kultuľált, hatékony,
gyoľs ügyintézésre való törekvés, valamint a segítő szźndékkell, hogy je||emezze.

A hivatali dolgozók külső kapcsolattaľtásanak köľét és rendjét _ ideéľtve a képviselő-
testiilettel, abizottságokkal való kapcsolattaľtlĺst is _ a jegyző á||apítja meg és az igyosztáIy
ügyrendjében, illetve a munkakdri lęírásokb an szabát|yozza.

Az igyosztźt|yvezető feladatköľében eljarva közvetlen kapcsolatban á|Ihat az önkormányzat
intézméĺyeivel, gazdasági taľsaságaival. Ennek során jogszabályban, ĺinkormźnyzati hataro-
zatbarl, munkáltatói dĺintésben meghatźrozott adatszolgáLtatást kérhet és adhat.

Az e||enorzésľe jogosult felügyeleti és külső szeľvekkel, a jegyző és a polgáľmester taľtja a
kapcsolatot, illetve esetenként dĺint a kapcsolattaľtó személyéről.

9. Záľó ľendelkezések

Jelen tigyrend a Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefraľosi Önkormźnyzat Képviselő-
testiilete á|ta| ...12013. (.....) száłrńhatározattal elfogadott, a Budapest Fővaros VIII. kerület
Józsefuarosi Polgáľmesteń Hivatal Szewezeti és Mfüödési Szabályzatźnak l. számú fiiggelé-
ke.

A szervezeti egység akfializá|t ügyrendjét az abban sziikségessé vźůt vźitoztatást követő 60
napon beliil csatolni köteles a függelékhez.

Jelen ügyrend a jóvĺĺhagyását kĺjvető napon lép hatályba, és a szervęzeti egységnek illetve
j o gel ő dj einek korábbi ügyrendj e hatźiy át ve szti.

Budapest, 2013. május ....

Ugyosztźiyvezetó

A Vagyong azdélkođási és Üzemeltetési Ügyosztály ügyrendjét jóváhagyom:

Riman Edina
jegyzó
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BUDAPEST FovÁnos VIII. KERÜLET
ĺózspľvÁnosr PoLGÁRMEsTERI HIvATAL
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PENZTJGYI UGYOSZTALY

Ugyľendje

2013. ..................

Készítette: Páľis Gyuláné, Méľeg Ítrva,Gécziné Rácsai Tiinde, Molnáľ An.
ta|né





1.a) Szeľvezeti egység meqnevezése:

Budapest Fővaľos VIII. keľĺilet Józsefulírosi Polgáľmesteri Hivatal Pénziigyi Ügyosztály

1.b) A szeľvezeti egység címadatai:

Működési helye: Budapest Baross ll. 63-67.

Levélcíme: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. vagy 1431 Budapest, Pf.: 160.

Pénzügyi Ügyosĺály telefonszím:06-I-459-f235
email cím: penzugy@ozsefuaros.hu faxszźnn:06-1-314-0605

KĺiltségvetésiésPénziigyiFelügyeletiIľoda telefonszám:06-|-459-2247
email cím: penzugy@jozsefvaľos.hu faxszám:06-1-314-0605

Számviteli és Pénziigyi Iroda telefonszĺĺm:06-l-459-2242
email cím: penzugy@jozsefvaros.hu fax szám:06-1-313-0438

Adóügyi Iroda telefonszám:06-|-459-2|44
email cím: adougy @jozsefvaros.hu

1.c) A szeruezetĺ egység idgállása:

A PénzĹigyi Ügyosztály nem önálló jogi személy.

2. A szeľvezetĺ egvség általános feladat. és hatáskiiľe:

Az adott szakĘazathoz tartoző több irodát összefogó szervezeti egység, melynek iľanyítója és
vezetője az igyosztéůyvezetó. Az ugyosńá|yvezetó szęrvezi és ellenőľzi az íigyostĺály mun-
kájźft, az igyosztźůyvezetőnek koordinációs tevékęnysége és felügyeleti jogkĺire van a Költ-
ségvetési és Pénzügyi Felügyeleti lroda, Szĺmviteli és Pénzügyi Iroda, Adóĺigyi Iľoda tekinte-
tében.

3. A Pénzĺĺgvĺ Ügyosztálv engedélyezett Iétszáma tevékenvségek szeľinti bontásban. az
azokhoz taľtozó feladat- és hatásktĺľiikkel

Pénzüryi Üryosztály tagozódása :

igyosztźiyvezetó lfió
ugyiĺtéző: 1 fiő

Kiiltségvetési és Pénzü5ri Felüryeleti Iroda
irodavezető helvettęs: 1 fli
ugyintéző: 5 fő
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Számvitelĺ és Pénzügyi lroda
fuodavezető: l fő
igyintézó: 10fr

Adóiiryĺ Iroda
fuodavezeto: 1 fő
igyintézó: 9 fő

3.a) Az ugyosztźiry ezetó

3.aa) Az ügyosztályvezető szakmai feladatellźLtáLsáfra vonatkozó legfontosabb jogsza-
bályok felsoľolása

. MagyarországAlaptĺirvénye
o Magyarország gazdasźryi stabilitásáľól szóló 20||. évi CXCIV. töľvény, va|arrint az

adósságot keletkeztető tigyletekhez ffirténó honájaru|ás részletes szabźiyairő1' szőIő
3 53 l20|l . CXII.3 0) koľmányľendelet

o Nemzeti vagyonľól sző|ő2011. évi CXCVI. Törvény
o Magyarországhelyi önkormźnyzatairól szóló 20I|. évi CLXXXIX. töľvény
o Magyaľországközponti költségvetéséről szóló mindenkori éves törvény
. Áľamtráztafiásrő| sző|ő 2O|1. évi CXCV. töľvény, valamint a végrehajtásáľól szóló

368120|1. (xII.31.) koľmányrendelet, és az źi|amhźztartźs szewezetei beszámolási és

könywezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 24912000. 6II.24.) koľmĺĺny-
rendelet, a szakfeladat rendľől és az á||anlháztartási szakźryazati ľendről sző|ő 561201|.

CXII.31.) NGM rendelet' a töľzskönyvi nyilvrĺntaľtásľól szóló 6120|2.(II.01.) NGM
rendelet

o A főváľosi ĺĺnkoľmanyzat és a keľĹileti önkormĺányzatok közötti forrásmegosztásľól
szőIő2006. éví C)oo(III. törvény

o Számvitelről szóló 2000. évi C. toľvény
o Azáltalános forgalmi adóról szőIő2007. évi C)O(WI. töľvény,
o A szemé|yijövedelemadóľól sző|ő 1995. évi CXWI. t<irvény,
o A helyi adókľól szóló |990. évi C. tĺiľvény,
o A gépjáľműadóról szóló I99|. évi L)ooil. töľvény,
o Azadőzás rendjérőlszóló 2003. évi XCII. töľvény,
o Józsefuáľosi onkormźnyzatmindenkoľi átmeneti gazdá|kodásráľól szóló helyi renđelet,
o Józsefuárosi onko rmány zat mindenkori költségvetéséről szóló rendelet
o Adósságkezelési szolgáItatźtsrólszóló 3ll20|0.NII.15.) szélnuhelyi rendelet,
. azépítményadóľól szóló 5512008. (xI.6.) sz. önkoľmányzati rendelet
. atelekadóľól sző|ő 56l2008.(xl.6.) sz. önkoľmányzati rendelet
. azidegenforgalmi adóról szóló 57l20I0. CXII.3O.) sz. önkormźnyzati rendelet

3.ab) Az ügyosztályvezeto źůtal gyakoľolt hatásk<iľök (kiadmrĺnyozás), a hatásköľ gya-
koľlásának módja

A kiadmányozás és az a|áírás rendjéről sző|őhatá|yos jegyzői utasítás szeľinti hatáskörrel
rendelkezik.
A kiadmanyozás rendjéről szóló hatályos polglírmesteri utasításban foglaltak szerinti ha-
tásköľrel rendelkezik.



A kötelezettség-vállalással, utalvźnyozással, e|Ienjegyzéssel' érvényesítéssel, teljesítés-
igazolással kapcsolatos eljaľási ľendről szőIőhatáLyos polgáľmesteri-jegyzői együttes uta-
sítás szerint gyakorolja a polgáľmester és a jegyző által meghatározot1kĺirben a kiadmá-
ny ozási, utalv źny ozási, telj esítési gazo lás i j o got.

3 .ac) Az ügyosztályv ezetó fe|aďatktĺrei
. az ügyosztály kźtrryitőja és vezetojeként szervezi és ellenőrzi az igyosztá|y munkáját,

koordinációs tevékenysége és felügyeleti jogkĺire van a Költségvetési és Pénzügyi Fe-
ltigyeleti lľoda, a Szĺĺmviteli és Pénzügyi Iroda és az Adóügyi Iroda tekintetében,

. ellátja az ugyosztźt|y dolgozói tekintetében a jegyzo áIta| átruházott munkáltatói jogo-
kat,

o felügyeli az ügyosztá|y iktatási és iľattarozási tevékenységét,
o köteles az egységes polgármesteri hivatal munkáját elősegítő szervezeti egységek kö-

zĺitti folyamatos tájékoztatásra, a szabźiyozotthivatalon belüli és külső kapcsolattar-
tásra,

. folyamatos elemző munkát végez, melynek alapjźtnváItonatást kezdeményez azirodźÍ
érintő feladatok vonatkozásában a hatékonyabb, eľedményesebb, gazdaságosabb, raci-
onálisabb feladatellátás érdekében'

. az ügyosztály feladatait érintő ügyben iigyfélfogadást taľt,
o figyelemmel kíséri az úgy o sztály ügyféls zo|gá|ati tevékenységét,
o a Minőségirĺĺnyítási Rendszerdokumentáciő tészétképezo eljaľásokban foglaltak alap-

jĺán biztosítja a szervezeti egységét érintő szakmai feladatok ęIlrźúźsźú,

o a Polgĺĺľmesteri Hivatal mindenkoľi hatályos Szervezęti és Mtĺködési Szabá|yzata, va-
lamint a belső normák ďapjĺĺn e||átja a szeÍvezeti egységét éľintő vezetói és irrínyítói
feladatokat,

o a hatáIyos belső noľmában foglaltak alapján gyakorolja a kiadmlínyozás, valamint a
kĺitelezettségvállalással, utalvĺĺnyozással, e|Ienjegyzéssel, teljesítésigazolással kapcso-
latos jogköľét,

' o Működteti azigyosztály tekintetében a Minőségirlínyítási Rendszeľt,
o aszeÍvezeti egységeińszére feladataik e||átásźůloz szakmai segítséget nyújt,
o szakterĺiletét érintően gondoskodik a képviselő-testületi/bizottsági előterjesztések el-

készítéséről, a képviselő-testĹiletilbizottsági döntések végrehajtásźtő|,
o tésztvesz aképviselő-testiilet és az illetékes bizottságok ülésein;
. egyeztetéseken, renđezvényeken képviseli a Pénzügyi Ügyos^tiyt.

3.ad) A helyettesítés ľendje és az ezel<hez tartoző felelősségi szabá|yok
Az ugyosztáiyvezetőnek nincs általanos helyettese, az iigyosztá|yvezetót Költségvetési és
Pérungyi Felügyeleti lrodával kapcsolatos feladatkörét tekintve a Költségvetési és Pénzngyi
Felügyeleti Iroda helyettes vezetőj e, a Szźtmviteli és Pénziigyi Irodával kapcsolatos feladat-
körét tekinwe a Számviteli és Pénztigyi Iroda vezetője és az Adóügyi Irodával kapcsolatos
feladatkörét tekintve az Adőiigyi Iroda vezetóje helyettesíti.

3.b) Az irodavezetők

Kiiltségvetésĺ és Pénzĺĺ5rĺ Felügyeleti Iľoda vezetője

3.ba) Az iľodavezető szakmai feladatellátásiĺra vonatkozó legfontosabb jogszabályok
felsoľolása

o MagyarorczágA|aptöľvénye
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Magyarország gazdasági stabilitásĺĺról szőLő 2011' évi CXCN. törvény, va|amint az
adósságot keletkeztető ügyletekhez történo honájaru|ás ľészletes szabélyairől szóló
3 53 120|1. (XII.30) kormányrendelet
Nemzeti vagyonľól szőIő2011. évi CXCVI. T<irvény
Magyarors zág helyi onkormétny zatakő| szóLő 20 I 1 . évi CL)C(XIX. tclrvény
Helyi onkoľmányzatohóI szőIő 1990. évi LXV. Töľvény
Helyi önkormiínyzatok és szerveik, a köztarsasági megbizottak, valamint egyes centrá-
lis aliĺľendeltségu szervek feladat- és határköľeiről szóló 1991. évi XX. töľvény
A polgármesteri tisztség ellátásanak egyes kérdéseiről és az ĺĺnkormányzati képviselők
tiszteletdíjárő| szőlő 1994. évi LXN. ttĺrvény
Magyaroľszág kozpoĺlti költségvetéséľől szóló mindenkori éves törvény
ĺtlal*aztartásľól szóló 2O1I. évi CXCV. töľvény, valamint a végrehajtásáról szóló
36812011. (xII.3l.) kormĺĺnyrendelet, és az á||amháztaľtás szervezetei beszámolási és
könywezetési k<itelezettségének sajátosságaiľól szóló 24912000. (XII.24.) koľmány-
rendelet, a szakfeladat rendľől és az államhćztaĺtźsi szakágazati ľendről szőIő 56120l|.
CXII.31.) NGM rendelet, a tĺirzskönyvi nyilvantartásról szó|ő 612012.(III.01.) NGM
rendelet
A fővaľosi önkoľmányzat és a keľĹileti önkoľmlínyzatok közötti foľľásmegosztásról
sző|ő2006. évi CXXXII. törvény
Szĺĺmvitelrő| szőIő 2000. évi C. töľvény
Nemzetiségek jogairól sző|ő 20| 1. évi CL)oilX. törvény, valamint a nemzetiségi célú
e|őirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszĺímolásanak rendjé-
ről szóló 281201-2. ( I[.06.) koľmányrendelet
Azá|talźtnos forgalmi adóľól sző|ő2007. évi C)O(WI. törvény,
A személyi jövedelemadóról sző|ő 1995. évi CXWI. ttirvény,
Ahelyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
A gépjĺáľmtĺadóról sző|ô I99I. évi Doo(II. tdľvény,
Azadőzás rendjéről sző|őf003. évi XCII. töľvény,
A tĺĺľsadalombiĺosítás ę||átásźtra és a magánnyugdíjrajogosultakĺól, valamint e szol-
gáltatások fedezetéró| szőIő 1997. évi LX)o(. tĺirvény,
A szociális hozzéĄźmLźtsi adóľól sző|ő20|1. évi CLVI. törvény,
Az egészségtigyi hozzźtjánu|ásról szóló 1998. évi LXu. törvény,
A megváltozott munkaképességrĺ személyek ellátásĺĺľól és egyes törvények módosítá-
sĺáľól szóló 2011-. évi CXCI. törvény ( 23$-24$)'
Öľegségi nyugdíjról szólő |997.évi Doo(I. tĺiľvény,
KözfoglalkoztatásrőI és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáľól szóló 20II évi. CVI. törvény, valamint a végrehajtásárő| szóló kor-
mányrendeletek
Közalkalmazottak jogállásáľól szóló 1992. évi )ooilIl. tciľvény valamint az eŁlhez
kapcsolódó źryazati végrehajtási koľmányrendeletek
Kozszolgźiati tisztviselőkľől szőlő 201- 1 . évi CXCIX. tĺiľvény,
A Munka tĺiľvénykönyvéről sző|ő 20|1. évi I. törvény
Nemzeti kĺjznevelésrő| sző|ő 201|. évi CXC. törvény, valamint a kĺiznevelési feladatot
ellátó egyes önkoľmányzati fenntaľtású intézmények á||arni fenntaľtásba vételéľől szó-
lő 20|2. évi CDO(XVIII. törvény,és annak végrehajtási rendeletei
A szociális igazgatásről és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. töľvény, valamint
végrehajtási ľendeletei,

o
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a
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o
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o

o

a

o
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a
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. A gyermekek védelméről és a gyámiigyiígazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tĺirvény
és végrehajtási rendeletei,

o A muzeális íntézményekről, a nyilviĺnos kiinyvtari ellátásľól és a közművelődésről
szőIő 1997. évi CXL. tcirvény és végĺehajtási rendelete,

o A munkába jarással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39l20I0. (II.26). kor-
mányrendelet,

o A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítéstikľe vonatkoző egyes sza-
bályokról szóló 1993. évi LXXVII. törvény,

o A mindenkori minimálbér és garantált bérminimumľól szóló kormányrendelet
o Józsefuárosi Önkormźnyzatmindenkori átmeneti gazdźůkodásĺĺról szóló helyi ľendelet,
o Józsefuárosi onkormźnyzatmindenkori kĺlltségvetéséről szóló rendelet
o Adósságkezelési szolgá|tatásról szóló 3ll201O.(VII.15.) száműhelyi rendelet,
o A személyes gondoskodást nffitó szociális ellátasok formáiról és a térítési díj fizetési

kötelezettségekĺől szőLő 25 l20I2.( III.29.) helyi rendelet,
o Btilcsődei téľítési díjakÍól sző|ő I3|20|2'(II.23.) szám,űhelyi rendelet,
o A Józsefuarosi Önkoľmźnyzat által fenntaľtott óvodakban és iskolfüban ellátottak ét-

kezés térítési díjárő| szőIő 6911997.Q{.II.29.) szźműhelyi rendelet,
. Polgármester, alpolgáľmesteľek illetményéről és egyéb juttatásairól, valamint az on-

kormźnyzati képviselők kiesett jtivedelmónek megtérítéséről és tiszteletdíjarőI sző|ő

40l L998.(XII.0 1 .) szźlmű helyi ľendelet
o Józsefuaľosban adomtnyozhatő kitiintetésekĺől szőIő, többszöľ módosított

I t l2006.(Iil. 1 0.) szźlmű helyi ľendelet
o Azonkoľmányzat kclltségvetési szeľveinél közszolgálati jogviszonyban á||őkđýazásá-

ľól és egyéb juttatásairól szőIő 7||2012.CXII.13.) számű helyi ľendelet
o A lakások és nem lakás céljara szolgáló helyiségek víz.és csatomahasznźiati díjĺának

bérlőkĺe tĺirténő źfihtlritásźről szóló 2312007.(Iv.f5.) száműhelyi rendelet
o Lakőhaz-működtetési és lakóhĺĺzfelújítás.lebonyolítási szo|gátrtatźts ellátásaľól szóló

64 l |995.Cí.II. 1 8.) szźtmű helyi rendelet,
. onkormtnyzatí biĺos kirendelésének és tevékenységének rendjéről sző|ő

5 8/ 1 999. CXII.L4.) szźlmű helyi rendelet,
o Képviselő-testĺilet és Szervei Szewezeti és Mfüĺidési Szabályzatfuő| sző|ő |912009.

(V.06) számű helyi ľendelet,
o AzoszitőzsaGondozó Szo|gźlat ákal működtetett beteg-feltigyeleti rendszer eIőfize-

tőinek téľítési díj fizetési díj kötelezettségéről sző|ő 2I/|999.(IV.30.) szźmÍl helyi ľen-
delet,

o Budapest, Józsefuaĺosi onkormányzat vagyonaľól és a vagyon feletti tulajdonosi jo-
gok gyakorlásáľól szőlrő 66 l20l 2.(x[. 1 3.) szźmű helyi rendelet,

3.bb) Az irodavezető által gyakorolt hatáskĺirök (kiadmźnyozźls), a hatáskĺir gyakorlá-
sĺĺnak módja

A kiadmĺĺnyozás és az a|źlírás rendjéről sző|óhatá|yos jegyzői utasítás szerinti
hatáskörľel rendelkezik.
A kiadmányozźs rendjéről szóló hatályos polgaľmesteri utasításban foglaltak szerinti
hatáskorľel rendelkezik.
A kdtelezettség-vállalással, utalvĺĺnyozással, ellenjegyzéssel, érvényesítéssel, teljesí-
tésigazolással kapcsolatos eljarási rendről szőIő hatźt|yos polgármesterĹjegyzői egyĹit-

tes utasítas szeľint gyakorolja a polgáľmester és a jegyző á|ta|meghatźttozott kĺjľben a
kiadmanyo zásí, utalvźny ozźsi, telj esítésigazolási j ogot.
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Pénzügyi Ügyosztályvezetó áIta| kiadott kiadmányozźsi és helyettesítési rend-
ben meghatźttozot1 hatáskörrel rendelkezik.

3 .bc) Az fu odav ezető feladatkĺjrei
Általanosságban iroda vezetői feladatok e||éúása, az irođa munkájanak koordinálása, az
irodát érintő feladatok ellátásának megszeľvezése, ellenőrzése.Yezetőí és ügyosztályi ér-
tekezleten v a|ő ńszv étel. beszámolás.

Feladatktirei:
6.I.33. a helyi szabźlyzat ďapulvételével a keľĹileti költségvetési koncepciőhoz adat és in-

foľmáció bekérése, koncepció tervezet ĺisszeállítasa, testtileti előteľjesztés elkészíté-
S€'

o Magyarországhelyi ĺinkoľmanyzatairő| sző|ő 2011. évi CLXXXIX. törvény
o Helyi onkormányzatokról sző|ő 1990. évi LXV. Tĺ!ľvény
. Helyi önkormanyzatok és szeľveik,akoztźrsasági megbízottak, valamint egyes centrá-

lis alarendeltségű szeľvek feladat- és hatáľköreiről szóló |99|. évi )oĹ törvény
o A polgáľmesteľi tisztség ellátásanak egyes kérdéseiről és az önkoľmźnyzati képviselők

tiszteletdíjĺáľól szóló 1994. évi LXIV. törvény
o Magyarországkozponti költségvetéséľől szóló mindenkori éves törvény
. Áĺamtráztartasrő| sző|ő 20|1. évi CXCV. tĺirvény, valamint a végrehajtásárő| szőIő

36812011. CXII.31.) koľmányrendelet, és az źi|amhánaftás szeľvezetei beszámolási és

könywezetési ktitelezettségének sajátosságairól szóló 24912000. 6II.24.) kormlány-
rendelet, a szakfeladat rendről és az źtllaľľ'hź.ztartási szakáryazati rendľől szőIő 561201l.
(XII.31.) NGM rendelet, a t<irzskö'nyvi nyilvantaĺásról szóló 6l20|2.(nl.01.) NGM
ľende1et

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

. łllamtráztartástő| sző|ő 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásaľól szóló
368120|l. CXII.3l.) kormányrendelet, és az áI|amhźztartás szervezetei besziímolási és
könywezetési kötelezettségének sajátosságaiľól szóló 24912000. Q{.II.24.) koľmany-
rendelet, a szakfeladat ľendről és az źi|an:ŕĺráztartási szakágazati rendről szőIő 56120ll.
(xII.31.) NGM rendelet, a tĺirzskĺinyvi nyilvántanásról szóló 6120|2.(II.01.) NGM
rendelet

6.1.35. Fővaľosi onkoľmányzat és keľületi önkoľmányzatokat osztottan megillető bevéte-
lek fonásmegoszĺísĺĺhoz aFopo|gármesteri Hivatal áIta| kért adatszo|gá|tatás elké-
szítése,

o Magyarorczágközponti k<iltségvetéséről szóló mindenkoľi éves tĺirvény
. łllamnáńartásrő| sző|ő 2OI1. évi CXCV. töľvény, valamint a végrehajtásáľól szóló

368120|l' cxII.31.) kormányrendelet, és az á|lanhánaľtás szervezeteibeszámolási és

könywezetési kötelezettségének saj átosságairól szóló 249 12000. 6II.24.) kormany-
rendelet, a szakfeladat rendről és az á||an.háztartási szakágazati rendről szőIő 5612011.

CXII.31.) NGM rendelet, a tĺirzskönyvi nyi|vźntaĺtasľól szóló 6/20|2.(II.0l.) NGM
rendelet

o A fővaľosi önkoľmányzat és a kerületi önkoľmanyzatok közĺjtti foľrásmegosztásról
sző|ő2006. évi C)O(XI[. tĺirvény

6.I.6. kĺiltségvetés tervezés előkészítése a helyi szabá|yzatban foglaltak alapulvételével,



6.|.7. intézmények koltségvetési tervezetének felülvizsgá|ata, javitźtsa, Polgármesteri
Hivatal és az Önkormźnyzatkĺiltségvetési tervezetének elkészítése a Hivatal belső
szerv ezetínek közľeműkö désével'

6.1.8. kerületi kĺiltségvetési terv elkészítése (testiileti előterjesztés, rende1et-tervezet),

. MagyarorczágAlaptörvénye
o Magyarorczźtg gazďasźąi stabilitásáról szóló 20|1. évi CXCIV. töľvény, valarnint az

adósságot keletkeztető tigyletekhez történo hozzájáĺu|ás részletes szabá|yaíről szóló
3 53 1201 1 . (XII.3 0) kormiĺnyrendelet

o Nemzeti vagyonľólszóló 201'I. évi CXCVI. Tĺirvény
o Magyarország helyi önkoľmányzatairő| sző|ő f0I1. évi CLXXXIX. törvény
. Helyi Önkoľmanyzatolr.łő| szóló 1990. évi LXV. Tĺiľvény
o Helyi önkormanyzatokés szerveik, aköztérsasági megbízottak, valamint egyes centrá-

lis alaľendeltségiĺ szervek feladat- és határköľeiről szóló 1991. évi XX. törvény
o A polgármesteri tisztség ellátásanak egyes kérdéseiről és az önkoľmányzati képviselők

tiszteletdíjaľól szóló |994. évi LXIV. törvény
o Magyarctszágkĺizponti költségvetéséľől szóló mindenkori éves tĺirvény
. łllamnźlztartástő| szőIő 2011. évi CXCV. tĺiľvény, valamint a végľehajtźsárő| szőIő

368120|1. (XII.31.) koľmányľendelet, és az tilatlhźztartás szervezetei beszĺmolási és
könywezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 24912000. 6II.24.) koľmány-
rendelet, a szakfeladat rendről és az á||anhźztaľtási szaktryazati ľendről szćió 56120||.

CxII.3l.) NGM rendelet, a törzskönyvi nyilvántaľtásľól szóló 6l20I2.(Iil.01.) NGM
rendelet

o A fbvaľosi önkoľmányzat és a kerĹileti ĺinkoľmanyzatok közötti forrásmegosztásról
szőIő2006. évi C)oo(III. töľvény

. Számvitelről szőIő2000. évi C. törvény
o Nemzetiségek jogairól szóló 20II. évi CL)oilX. törvény, valamint a nemzetiségi célú

e|óirźnyzatokból nyújtott tźlmogatások feltételrendszeľéľől és elszámolásĺĺnak rendjé-
ről szóló 28lf0If. ( III.06.) kormányľendelet

o Az általános foľgalmi adóról szőIő 2007. évi C)o(V[. t<irvény,
o A személyi jĺivedelemadóľól szóló l995. évi CXVII. törvény,
o Ahelyi adókľól szóló 1990. évi C. törvény,
o A gépjármuadóľól szóló 1991. évi LX)oilI. töľvény,
o Azađőzás rendjéľől szőIó2003. évi XCIL törvény,
o A tĺĺľsadalombiztosítas ellétźsára és a magánnyugdíjľa jogosultakról, valamint e szol-

gáltatások fedezetérő| szőló |997. évi LX)o(. törvény,
o A szociális hozzájaľulási adóľól sző|ő20|1. évi CLVI' törvény,
C Azegészségügyihozzźtjźtrulásľól szóló 1998. évi LXVI. törvény,
o A megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról és egyes töľvények módosítá-

saľól szóló 20||. évi CXCI. törvény ( 23$-24$)'
. Öregségi nyugdíjľól szóló t997,évi Lx)oil. töľvény,
o Közfoglalkoztatásról és a kĺizfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb töľvények

módosításáróI sző|ő 20|I évi. CVI. törvény, valamint a végľehajtásáról szóló koľ-
mányrendeletek

o Kĺjzalka|mazottak jogállásrĺról szóló |992. évi xxXIII. töľvény valamint az e|lhez
kapcsolódó ágazatí végľehajtási kormanyrendeletek

o Közszo|gá|ati tisztviselőkről szóló 20l 1. évi CXCIX. tĺirvény,
o A Munka törvénvkönwérőL sző|ő 20l|. évi I. tcirvény



o Nemzeti kĺiznevelésľől szóló 20||. évi CXC. töľvény, valamint a kĺjznevelési feladatot
ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények á||ami fenntaľtásbavétęIérol sző-
Iő20|2. évi CLX)O(V[I. törvény,és annak végľehajtási rendeletei

o A szociális ígazgatásről és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III. t<irvény, valamint
végrehaj tasi rendeletei,

o A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásľól szóló |997. évi X)oil. tĺirvény
és végrehajtási rendeletei,

o A muzeális intézményekről, a nyilviĺnos kĺinyvtari ellátásról és a kĺizmúvelődésről
szőIő 1997. évi CXL. tĺirvény és végrehajtási rendelete,

o A munkába jarással kapcsolatos utazási kĺiltségtérítésről szóló 39l20I0. (II.26). kor-
mányrendelet,

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

o A mindenkori minimálbér és gaľantált bérminimumľólszóló kormányrendelet
o Adósságkezelési szo|gát|tatásľól szóló 3Il20I0.(wI.15.) szźrĺń helyi rendelet,
o A személyes gondoskođást nyújtó szociális ellátások formáiról és a téľítési díj Íizetési

kötelezettségekĺől sző|ő 25 120|2.( III.29.) helyi ľendelet,
o Bölcsődei téľítési díjakľól sző|ó |3/20I2'(II.23.) számíshelyi ľendelet,
o A Józsefuaľosi onkoľmanyzat á|ta| fenntartott óvodakban és iskolakban ellátottak ét-

kezés térítési díjárő| sző|ó 69 l 1997 .(XII.29 .) számí helyi rendelet,
. Polgáľmesteľ, alpolgáľmesteľek illetményéről és egyéb juttatásairól, valamint az ön-

kormányzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjaľól szóló
40/1 998.Cx[.0 1 .) számű helyi rendelet

o Józsefuaľosban adomźlnyozható kitĹintetésekľől sző|ő, többszö'ľ módosított
I| l2006.(m. 1 0.) számú helyi renđelet

o Az onkoľmĺĺnyzat költségvetési szeľveinél közszolgźiati jogviszonyban á||őkdíjazásá-
ľó1 és egyéb juttatásaiľól sző|ő 7|l2012.(X[.l3.) szĺĺmú helyi ľendelet

o A lakások és nem lakás céljaľa szo|gźĺ|o helyiségek víz-és csatoľnahasznáIati díjának
bérlőkre tĺiľténő áthttritásarőI sző|ő 2312007.(\I.25.) számíhelyi rendelet

o Lakőhaz-miĺködtetési és lakóhazfeltĄítźs-lebonyolítási szolgáltatás e|Iźtásĺĺľól szóló
64l |99 5.6II. 1 8.) szźml helyi rendelet,

. onkoľmányzati biztos kiľendelésének és tevékenységének rendjéről szóIő
5 8/ 1 999. CXII.L4.) szźmű helyi rendelet,

o Képviselő-testület és Szervei Szewezeti és Mfüödési Szabáiyzatáró| szćiő |912009.
(V.06)számú helyi rendelet,

o Az oszirőzsa Gondozó Szo|gá|at által mfüĺidtetett beteg-feltigyeleti ľendszeľ e|őfize-
tőinek térítési díj fizetési díj kĺitelezettségéről sző|ő 2I||999.(IV.30.) szálĺrń helyi ľen-
delet,

o Budapest, Józsefuĺíľosi onkormányzat vagyonaról és a vagyon feletti fulajdonosi jo-
gok gyakorlásáľól sző|ő 66l20l2.(XI,13.) szźmű helyi ľendelet,

o Józsefvárosi onkormźnyzatmindenkoľi átmeneti gazdźikodźlsáľól szóló helyi rendelet,

6.I.9. éves költségvetési rendelet elfogadása után a KGR progľammal a költségvetési
nyomtatványok kitöltése Hivatalra és onkoľmźlnyzatra, azintézmények felé intéz-
kedés, kitöltött nyomtatvĺĺnyok, jóvahagyott e|őirźnyzatok ellenőtzése, javítása,

. Allanĺanafiásról szó|ő 20Il. évi CXCV. törvény, valamint a végtehajtásárő| szőlő
368120ll. CXII.31.) kormanyľenđelet, és az á||anhźztartás szervezetei beszámolási és



könywezetési kĺjtelezettségének sajátosságairól szóló 24912000. C{.II..24.) kormány-
rendelet' a szakfeladat rendről és az źilamhźvtartási szakágazati rendről sző|o 56120ll.
(XII.31.) NGM rendelet, a törzskĺinyvi nyilvántartásról szóló 6l2012.(xl01.) NGM
rendelet

o Józsefuarosi onkorményzatmindenkori átmeneti gazdá|kođźtsaľólszóló helyi rendelet,
o Józsefuláľosi Önkormźnyzatmindenkoľi költségvetéséľől szóló rendelet

6.l.10. Polgáľmesteri Hivatal és az onkormźnyzat jóváhagyott költségvetési e|őirényzata-
inak szervezeti egységenként való részletes (szakfeladatonként, szerkezeti bontá-
son belül soronként) feldolgozása, szervezeti egységek kiéľtesítése, a Hivatal egy-
séges feldolgozása kĺinyvelésre töľténő źÍađása,

o Józsefurĺrosi Önkotményzatmindenkori kĺiltségvetéséről szóló ľendelet
. ,łllamĺáztartásrő| sző|ő f}|l. évi CXCV' törvény, valamint a végrehajtásárőI sző|ő

368/20|1. CXII.3l.) koľmányľendelet, és azáIlanhźztaľtás szeľvezetei beszámolási és

ktinywezetési kĺitelezettségének sajátosságaiľól szóló 24912000. 6II.24.) kormány-
rendelet, a szakfeladat ľendről és az á||anhźztartási szakźęazati ľendľől szőIő 56ĺ20||.
(XII.31.) NGM rendelet, a törzskönyvi nyilvantartasról szóló 6l2012.(nl.01.) NGM
rendelet

6.1.11. ktiltségvetési és végľehajtísi ľendelet többszöri módosításĺának elkészítése a helyi
szabá|yzatbanfoglaltakfigyelembevételével,

6.1.15. keriileti pélumarudvĺĺny és költségvetési rendelet tervezetelkészítése, felđolgozása
iĺtézményenként,

o Magyaroľszág A|aptörvénye
o Magyarorczág gazdasági stabilitásĺĺľól szóló 20||. évi CXCIV. tĺiľvény, va|amint az

adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájźtralás részletes szabźt|yairől szóló
3 53 /2011 . CXII.3 0) koľmrínyrendelet

o Nemzeti vagyonľól szóló 201-|. évi CXCVI. Tciľvény
o Magyarországhelyi önkoľmáĺyzatafuő| sző|ó 201-l' évi CLXXXIX. törvény
o Helyi onkormĺínyzatok'rő| szóló 1990. évi LXV. Törvény
. Helyi tinkoľmányzatok és szerveik, aköztźtrsasági megbízottak, valamint egyes centtá-

lis alĺĺrendeltségű szeľvek feladat- és határkö'reiről szóló |99l. évi )o(. törvény
o A polgármesteľi tisztség ellátásának egyes kérdéseiľől és az önkoľmźnyzati képviselők

tiszteletdíjaľól szóló |994. évi LXIV. törvény
o MagyaÍországkozponti költségvetéséről szóló mindenkori éves tĺiľvény
. eľamnáńartásrő| sző|ő 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásárő| szőlő

36812011. CXII.31.) kormiĺnyrendelet, és az á||aĺnháaafiás szervezetei beszámolási és

k<lnywezetési kötelezettségének sajátosságaiľól szóló 24912000. o{.II.24.) koľmany-
rendelet, a szakfeladat ľendľől és az á||anháztartási szakágazati ľendről sző|ő 56120II.

CXII.31.) NGM rendelet, a törzskönyvi nyilvantaľtásról szóló 6l20I2.(Iil.01.) NGM
rendelet

o A fővĺĺľosi ĺinkoľmányzat és a kerületi ĺinkoľmĺĺnyzatok k<izĺitti forľásmegosztásról
sző|ő 2006. évi CXXXIII. törvény

o Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és végľehajtási rendelete
o Nemzetiségek jogairól sző|ő 20|1. évi CL)O(IX. törvény, valamint a nemzetiségi célú

eloirányzatokból nyujtott támogatások feltételrendszeľéről és elsziímolásĺĺnak rendjé-
rő| szől'ő 28l20lf . ( III.06.) koľmányrendelet
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o Azáltalános forgalmi adóľól szőIő2007. évi C)O(WI. törvény'
o A személyi jtivedelemadóról szóló |995. évi CXV[. töľvény,
o A helyi adókľól szóló 1990. évi C. tĺirvény,
o A gépjź!Ímtiadőrő| szőIő l991. évi L)O(XII. töľvény,
o Azadőzás rendjéről sző|ő2003. évi XCII. törvény,
o A tarsadalombiaosítás e||źltásfua és a magánnyugdíjra jogosultakľól' valamint e szol-

gáltatások feđezet&ó| szőIő |997. évi LXXX. törvény,
o A szociális hozztĄtlru|źtsi adóról szóló 201l. évi CLVI. törvény,
o Az egészségügyihozzájttulásrólszóló 1998. évi LXVI. töľvény,
o A megváltozott munkaképességú személyek ellátásáľól és egyes töľvények módosítá-

sĺáľólszóló 20||. évi CXCI. törvény ( 23$-24$)'
. oregségi nyugdíjról szóló |997.évi L)ooil. törvény,
o Közfogla|koztatástól és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények

módosításaról szóló 20|| évi. CVI. törvény, valamint a végrehajtásrĺľól szóló kor-
mányľendeletek

o Közalka|mazottak jogállásaĺól szóló 1992. évi )ooilIl. törvény valamint az eŁlhez
kapcsolódó źryazatĺ végrehaj tási koľmĺányľendeletek

o Kĺizszo|gá|ati tisztviselőkľ ó| szőIő 20I I . évi CXCIX. töľvény,
o A Munka törvénykönyvéről szóló 2011. évi I. törvény
o Nemzeti kĺiznevelésről szóló 20t|. évi CXC. tĺĺrvény, valamint a koznevelési feladatot

el|átő egyes önkoľmányzati fenrÍartásűintézmények állami fenntaľtásba vételéľől szó-
lő2012. évi CL)oo(V[I. tĺirvény,és annak végľehajtasi rendeletei

o A szociális igazgatźsről és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III. törvény, valamint
végrehaj tási rendeletei,

o A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásľól szóló |997. évi )o(K. tĺirvény
és végľehajtási ľendeletei,

o A muzeális intezményekľől, a nyilvlĺnos kĺlnyvtlíri ellátásról és a közművelődésről
szőlő 1997. évi CXL. törvény és végrehajtási rendelete,

o A munkába járással kapcsolatos utazási költségtéľítésről szóló 39120|0. (II.26). kor-
mányrendelet,

o A lakások és helyiségek béľletére, valamint az e|idegenítésiĺkľe vonatkozó egyes sza-
bályokľól szóIő |993. évi LXXWI. tĺiľvény,

o A mindenkoľi minimálbér és garantźtlt béľminimumľól szóló koľmányrendelet
o Adósságkezelési szo|géůtatźtsľól szóló 3ll20I0.(vII.15.) száműhelyi rendelet,
o A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások foľmáiľól és a téľítési díj fizetési

kötelezettségekĺől szőIő 25 l20I2.( III.29.) helyi rendelet,
o Bcĺlcsődei térítési díjakľól sző|ő I3|20I2'(II.23.) szźltÍlhelyi rendelet,
o A Józsefuarosi Önkormanyzat á|ta| fenntartott óvodákban és iskolakban ellátottak ét-

kezés téľítési díj áró1 sző|ő 69 / |997 .(XII.29 .) szźľní helyi rendelet,
o Polgármesteľ, alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttatásairól, valamint az ön-

korrnźnyzati képviselők kiesett jövedelmének megtéľítéséľől és tiszteletdíjáról szóló
40l |998.(XII.0 1 .) szźrrń helyi ľendelet

o Józsefuaľosban adományozható kittintetésekľől sző|ő, többször módosított
I I l2006.(m. 1 0.) szĺĺmú helyi rendelet

o Az Önkoľmanyzat költségvetési szerveinél kĺizszolgálati jogviszonyban áIIok dijazásá-
ról és egyéb juttatásairól sző|ő 7||2012.CXII.13.) szźtmíhelyi rendelet

o A lakások és nem lakás céljĺĺľa szo|gźiő helyiségek viz-és csatoľnahaszná|ati díjának
bérlőkľe ttjľténő źihántásaről szóló 2312007.(I\ĺ.25.) szźtmű helyi rendelet
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o Lakőhźz-műkĺĺdtetési és lakóhazfe|ifiitás-lebonyolítási szolgáltatás ellátásaľól szóló
64l 1995.6II. l 8.) szźlmű helyi ľendelet,

. Önkormźnyzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló
5 8 l L9 99 .(XII.24.) számű helyi rendelet,

o Képviselő-testĹilet és Szervei Szervezeti és Mfüödési Szabźiyzatźtrő| szőlő |912009.
(V.06)számú helyi rendelet,

o Az oszirőzsa Gondozó Szolgéiat által mfüciđtetett beteg-felügyeleti rendszer e|őfize-
tőinek térítési díj fizetési díj kĺĺtelezettségéről sző|ő f|l|999.(rv.30.) szźłnű helyi ren-
delet,

o Budapest' Józsefuarosi onkormźnyzat vagyonaról és a vagyon feletti tulajdonosi jo-
gok gyakorlásáról sző|ő 6612012.(XII.13.) számú helyi ľendelet,

o Józsefuárosi onkorrnźnyzatmindenkori költségvetésről szóló helyi rendelet,

6.1.18. nemzetiségi ĺinkoľmĺĺnyzatok átmenti gazdźikodźlsaról szóló rendelet előkészítése,
a költségvetési koncepció és a költségvetés készítése az elnökĺjkke| egyeztetett módon, az
elemi kĺiltségvetés elkészítése, a kĺiltségvetés módosítás előkészítése, eloirányzat nyilván-
taľtás vezetése,
6.l.20. nemzetiségi önkoľmlĺnyzatok jegyzőkĺinyveinek pénziigyi-költségvetési szem-

pontok szeľinti ellenőrzése,

o Nemzetiségek jogaiľól szóló 20Il. évi CL)oilX. törvény, valamint a nemzetiségi célú
e|óirényzatokból nyújtott támogatások feltételľenđszeľéľől és elszámolásrának rendjé-
rol sző|ő 28120|2. ( III.06.) koľmányľendelet

o Azáltalĺĺnos forgalmi adóról szőIő2007. évi C)O(VII. törvény,
o A személyi jĺivedelemadóľól szóló 1995. évi CXWI. törvény,
o Magyarország gazdasźryi stabilitásaľól szóló 20||. évi CXCIV. töľvény, va|arrńnt az

adósságot keletkeztető ügyletekhez torténő hozztĄźlru|ás részletes szabá|yairől szóló
353 l20|l . (XII.30) koľmányrendelet

o Nemzeti vagyonĺóI szőlő 20||. évi CXCVI. Törvény
. Magyaľorczághelyi önkormźnyzataiľól szóló 20|I. évi CL)O(XIX. törvény
o Helyi onkormanyzatok'ĺő|'szóló 1990. évi LXV. Törvény
o Helyi ĺinkormanyzatok és szerveik, akoztársasági megbízoÍtak, valamint egyes centrá.

lis aliĺrendeltségií szervek feladat- és hatáľköľeiről szóló 1991. évi )o(. töľvény
o A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az <inkoľmźnyzati képviselők

tiszteletdíjaról szóló |994. évi LXIV. töľvény
o Magyaľorszźtgközponti kĺiltségvetéséről szóló mindenkoľi éves törvény
. ÁllamnáńartásrőI szőIő 20|1. évi CXCV. t<ĺrvény, valamint a végrehajtásáról szóló

368120|1. cxII.31.) koľmiínyľendelet, és az áIlamhźztartás szervezetei beszámolási és
ktĺnywezetési kötelezettségének sajátosságaiľól szóló 24912000. (XII.24.) kormĺány-
ľendelet, a szakfeladat rendľől és az á||anháztartási szakágazati rendről sző|ő 56120||.

CXII.31.) NGM ľendelet, a ttirzskĺinyvi nyilvantaľtásról szőIő 6ĺ2012.(III.01.) NGM
rendelet

o Józsefuaľosi onkormźnyzatmindenkori ktiltségvetéséről szóló helyi rendelet,
o Józsefuaĺosi onkormźnyzatmindenkoľi átmeneti gazdá|kodásaľólszóló helyi rendelet

6.|.f4. intézményi havi, feléves, éves szĺlveges besziímolók készítése,
6.l.25. a költségvetési szervek, gazdasági társaságok gazdálkođásanak ťlgyelemmel kis-

érése, elemzések készítése, javaslatok készítése,
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6.l.26, kĺiltségvetési szervek és gazđasági tiírsaságok részére pénzljgyi, költségvetési se-
gítségnyrijtás,

o Józsefuarosi onkormányzatmindenkori költségvetésérőlszóló helyi rendelet,
o Józsefuríľosi onkotmźnyzatmindenkoľi átmeneti gazdá|kodásrĺról szóló helyi rendelet
o Magyarországkozponti költségvetéséľől szóló mindenkori éves töľvény
. Ä||anlhĺ,aartásról szóló f}|I. évi CXCV. t<!rvény, valamint a végrehajtásaról szóló

368120|1. CXII.31.) koľmányľendelet, és az államhéztaľtás szervezetei beszámolási és

ktlnywezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 24912000. (XII.24.) koľmány-
rendelet, a szakfeladat ľendről és az á||aĺllháztartási szakéęazatlrendtől szőIő 56120ll.
CXII.3l.) NGM rendelet, a törzsktinyvi nyilvántartásról szóló 6l20I2.(nI.01.) NGM
rendelet

o Számvitelről szóló 2000. évi C. töľvénv

6.1.30. vezető részérő| źúnłházott hatasktirben ellenjegyzési jogkĺir, valamint bankszámla
feletti aláíľás j ogosultság gyakorlása, v agy kiadmányozás gyakorlása,

o A Budapest Józsefuĺĺľosi onkoľmányzatnak a Polgĺĺľmesteri Hivatalnak és a helyi
nemzetiségi önkormanyzatoknak a kote|ezettségvállalással, utalvźnyozássa|' ellen-
jegyzéssel, érvényesítéssel és teljesítésigazolással kapcsolatos eljárási rendjéľől szóló
I/f0|3.( I,|7.) szźmú polgármesten-jegyzői egyĹittes utasítása alapjan uta|vźnyozási,
ellenj egyzési, telj esítési gazolási hatáskör gyakorlása.

. Áilamhánartástő| szőLő 2O|1. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásárći sző|ő
36812011. (XII.31.) koľmĺĺnyrendelet, és az á|Ianhtztartás szervezeteí beszĺmolási és

könywezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 24912000. (XII.Z4.) kormany-
ľenđelet, a szakfeladat rendről és az á||anůlźztartásí szakágazati rendről szćiő 56120|I.
(XII.31.) NGM rendelet, a törzskönyvi nyilvántaľtásról sző|ő 6/2012.(In'01.) NGM
rendelet

. Jőzsefvárosi onkoľmányzatmindenkori költségvetéséről szóló helyi rendelet,
o Józsefuáľosi onkormźnyzatmindenkoľi átmeneti gazdéikodásáľól szóló helyi rendelet
o Magyarorczźękozponti költségvetéséről szóló mindenkori éves törvény

6.|.3|. testületi-bizottsági előterjesĺések készítése, véleményezése pénzugyi-
költségvetési szempontbóI,

6.I.32.szabá|yzatokkészítése,al<fia|izźl|źsa.

o A Budapest Józsefuarosi onkoľmlínyzatĺlak a Polglíľmesteľi Hivatalnak és a helyi
nemzetiségi ĺlnkoľmĺĺnyzatok.aak a kote|ezettség:łá||alássa1, utalvźnyozássa|, ellen-
jegyzéssel, érvényesítéssel és teljesítésigazolással kapcsolatos eljĺĺľási ľendjéről szóló
1l20l3.(|.|7.) számú polgĺĺrmesteľi-jegyzői egyĹittes utasítása alapján utalványozási,
ellenjegyzési, telj esítésigazolźsi hatáskĺiľ gyakoľlása.

. Államnááartásrő| szőIő 20|1. évi CXCV. t<iľvény, valamint a végtehajtásátőI sző|ő

368120|1. CXII.31.) koľmanyľendelet, és az étllanháztartás szervezetei beszámolási és

kĺinywezetési kötelezettségének sajátosságaiľól szóló 24912000. (XII.24.) kormany-
rendelet, a szakfe|adat ľendről és az źtl|anháztartási szakźryazati rendľől szőIő 56120II.
(XII.3I.) NGM rendelet, a törzskcinyvi nyilvántaľtásľól szóló 6l20l2.(nl01.) NGM
rendelet

o Józsefuaľosi onkotmźnyzatmindenkori kĺiltségvetéséľől szóló helyi rendelet,
o Jőzsefvárosi onkormźnyzatmindenkori átmeneti gazdźikođálsarólszóló helyi ľendelet
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Magyaľoľs zág kozponti költségvetéséről szóló mindenkoń éves ttiľvény

3.bd) A helyeffesítés rendje és az ezek'heztartoző felelősségi szabályok

A 6. l.1 1.-15-ig, valamint a 6.I.l7. feladatok esetében az vgyaÍI ezze| a
feladattal foglalkozó ugyiĺtézo végzi a helyettesítést, a tĺibbi feladat esetében Migy-
o sztá|yv ezető helyette sít.

3.c) Az ügyintézők munkakĺiľei és az azokhoz tartozó feladat- és hatáskörĺik (szemé-
lvenkénti bontásban)
i.cll ĺ|Iami tźLmogatźLsok igénylésével, elszímolasával' költségvetés tewezéséve|,
módosításával, analitikus nyilvántaĺtások vezetésével kapcsolatos feladatok ellátź.sát
végző ijgyintézo
3cl2 Törzsadattćtrt nyilvántaľtással, bankszĺĺmlanyitással, zźltássa|, megszüntetéssel,
likviditasi ütemterv elkészítésévelkapcsolatos feladatok ellátását végző ügyintéző.
3cl3 Költségvetési szervek önkormányzati ttLmogatásanak utalásával, nyilvĺántaľtásá-
val, havi beszámolók, pénzĹigyi elemzések készítésével kapcsolatos feladatok ellátásźú
végző ugyintéző.
3 . c l 4 N emzeti önkorm źny zatok péĺuugy i- gazdasági tevékenys é gével ö s szefiig gő fel a-

datok el|źúasát v égző igyintéző.
3.cl5. Személyi jellegri kifizetésekkel kapcsolatos valamennyi pénziigyi feladat e||átá-
sátvégzó ugyintéző.

3.ca) szakmai feladatelIátásáÍa vonatkozó legfontosabb jogszabályok felsoľolása {t<ir-
vénytől önkormányzati rendeletig }

Magyarors zág A|aptorvénye
Magyarország gazđasági stabilitásarő| szőIő 2011. évi CXCN. törvény, valarrint az
adósságot keletkeztető iigyletekhez 1'ľirtéĺő hozzájara|ás részletes szabá|yairől szóló
3 53 l20| 1 . (XII.30) kormányrendelet
Nemzeti vagyonľól sző|ő20|l. évi CXCVI. Tĺirvény
Magyarors zág he|yi önkormĺĺnyzatairól szóIő 20|1. évi CL)O(XIX. törvény
Helyi Önkoľmányzatokról sző|ő |990. évi LXV. Ttiľvény
Helyi önkoľmanyzatok és szeľveik ' aköztátsasági megbízottak, valamint egyes centrá-
lis aláľendeltségu szervek feladat- és hatáľköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
A polgármesteľi tisztség ellátásĺĺnak egyes kérdéseiről és az önkoľményzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény
Magyaľors zág kozponti költségvetéséről szóló mindenkori éves törvény
Nlal*aaartásľól szóló 20|l. évi CXCV. töľvény, valamint a végrehajtásaról szóló
368120|1. (xII.31.) koľmanyľendelet, és az á||atlhźztartás szervezetei besziímolási és

kĺinywezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 24912000. (XII.24.) kormány-
ľendelet, a szakfeladat rendről és az állanháztartásí szakágazati ľendről sző|ő 56/20lI.
(XII.31.) NGM ľendelet, a töľzskönyvi nyilvantaľtásról szóló 612012.(II.01.) NGM
rendelet
A fővrĺrosi <inkoľmrínyzat és a keľületi tĺnkoľmányzatok kĺjzötti foľrásmegosztásról
szőIő2006. évi C)oo(III. törvény
SzámvitelrĺĺI sző|ő 2000. évi C. törvény
Nemzetiségek jogaiľóI szőIő 20I|. évi CL)oilX. tĺirvény, valamint a nemzetiségi célú
e|óirźnyzatokból nyujtott tiímogatások feltételrendszeľéről és elszámolásanak rendjé-
ről szóló 28l20I2. ( III.06.) koľmiĺnyrendelet
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o Azáltalános forgalmi adóról sző|ő2007. évi C)O(VII. töľvény,
o A személyi jövedelemadóľól sző|ő |995. évi CXVII. tĺirvény,
o A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
o A gépjáľmiiadórólszóló 199I. évi Lx)oil. tĺirvény,
o Azađőzás rendjéről sző|ő2003. évi XCII. törvény,
o A taľsadalombiztosítás e||źtásźtta és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szol-

gáltatások fedezetéro| szőtő 1997. évi LXXX. tĺiľvény,
o A szociális hozzájaru|ási adóľól szőlőf0I1. évi CLVI. törvény,
o Az egészségiigyihozzájarulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény,
o A megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról és egyes törvények módosítá-

srĺról szóló 20I|. évi CXCI. torvény ( 23$-24$)'
. oregségi nyugdíjról szóló 1997.éví L)ooÜ. tĺ!ľvény,
o Közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb tĺĺrvények

módosításaról szóló 2017 évi. CVI. tĺiľvény, valamint a végľehajtásríról szóló koľ-
mányrendeletek

o Kĺizalkalmazottak jogáLIźsań| sző|ő |992. évi )o(xII. törvény valamint az ehhez
kapcsolódó ágazati végľehajtási koľmányrendeletek

C KozszoJ'gźt|ati tiszľviselőkľől szóló 20l | . évi CXCIX. tĺirvény,
o A Munka tĺĺrvénykönyvéľől szőIő 20|1. évi I. t<irvény
o Nemzeti kciznevelésľől szóló 201|. évi CXC. tĺiľvény, valamint a köznevelési feladatot

ellátó egyes önkormanyzati fenrftartású intézmények állami fenntaľtásba vételéről szó-
|ő 2012. évi CL)oo(V[I. tc'rvény,és annak végrehajtási ľendeletei

o A szociális igazgatásről és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III. törvény, valamint
végrehajtási rendeletei,

o A gyeľmekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XxK. törvény
és végľehajtási rendeletei,

o A muzeális intézményekľől, a nyilvános könyvtari ellátásról és a közművelődésľől
sző|ő |997. évi CXL. tĺirvény és végĺehajtasi rendelete,

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

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

o A mindenkori minimálbéľ és gaľantált béľminimumľól szóló kormányľendelet
o Józsefuĺíľosi onkormányzatmindenkori átmeneti gazđá|kodźlsráľól szóló helyi ľendelet,
o Józsefuárosi onkormźnyzatmindenkori költségyetéséľől szóló ľendelet
o Adósságkezelési szolgtitatásról szóló 3 l /20 1 O.(VII. 1 5.) szátrĺú helyi rendelet,
o A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások foľmáiľól és a térítési díj fizetési

kötelezettségekről sző|ő 25 12012.( III.29.) helyi rendelet,
o Bĺilcsődei téľítési díjakľól szőIő |3l2012,(II.23.) szárÍlhelyi ľendelet,
o A Józsefuaľosi onkoľmáĺyzat által fenntaľtott óvodríkban és iskolákban ellátottak éĺ

kezés téľítési dijďrőI szőIő 69l|997.Cŕ^II.29.) számí helyi rendelet,
o Polglĺľmester, alpolgármesterek illetményéľől és egyéb juttatásairól, valamint az on-

kormányzati képviselők kiesett jĺĺvedelmének megtérítéséľől és tiszteletdijárő| szőIo
40 l 1998.6II.0 1 .) szźtnű helyi ľendelet

o Józsefuarosban adományozhatő kitĺintetésekĺől szőIő' többször módosított
| | l2006.(ru. 1 0.) szĺmli helyi rendelet

o Azonkoľmlányzat költségvetési szerveinél közszo|gźiati jogviszonyban állók dijazásá-
ľó1 és egyéb juttatásaiľól sző|ő 7 | l 20l 2.(XII. 1 3.) szźtmí helyi rendelet
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. A lakások és nem lakás céljĺĺľa szo|gáLő helyiségek víz-és csatornahaszná|ati díjának
bérlőkre töľténő átháritásaről szóló 23 l 2007 .(Iv .2 5 .) sztmt helyi rendelet

o Lakőhźn-mfüödtetési és lakóhazfe|tĄitás-lebonyolítási szolgáltatás e||átásaról szóló
64ĺ 1995.(XII. 1 8.) szźmű helyi ľendelet,
onkormányzati biaos kiľendelésének és tevékenységének rendjéről szőIő
58 l |999 .(XII.Z4.) szźlmű helyi ľendelet,
Képviselő-testiilet és Szervei Szewezeti és Mfüĺidési Szabźiyzatárő| szől'ő 19/2009.
(V.06)szĺĺmú helyi rendelet,

o Az Ószirőzsa Gondozó Szo|gá|at által műkĺjdtetett beteg-felügyeleti rendszer e|őťĺze-
tőinek téľítési díj fizetési díj kĺitelezettségéről szőIő 2|ĺ|999.(IV.30.) szźlĺnű helyi ren-
delet,

. Budapest, Józsefuarosi onkormźnyzat vagyoniĺľól és a vagyon feletti tulajdonosi jo-
gok gyakorlásáról sző|ő 66|2012.CXII.13.) számú helyi ľendelet,

3.cb) Az ügyintéző által gyakorolt hatáskĺiľök (kiađmźnyozźs), a hatáskör gyakorlásá-
nak módja

o Aztigyintézők kiadmányozási hatáskĺiľrel nem ľendelkeznek.

3 .cc) Az igyintéző feladatköľei

3.cll n|Iaĺrli támogatäsok igénylésével, elszámolásával, költségvetés teľvezésével,
módosítasával, analitikus nyilvźntattasok vezetésével kapcsolatos feladatok ę||átását
végző ugyintézó

6.1.12. költségvetés módosító rendelet elfogadása után az érintett intézmények és Hivatal
belső szervezetí egységeinek éľtesítése a módosításról, a jóváhagyott előkányzat-
okról, valamint könyvelésre töľténő átadása,

o Józsefuarosi Önko rmányzat mindenkori kĺiltségvetéséről szóló ľendelet

6.1.13.kerĹileti és intézményenkénti - költségvetési szerkezeti bontásban-költségvetési
e|őir źny zatok anal itikus nyi lvántaľtása,

o Józsefuaľosi onkormźnyzatmindenkori ktiltségvetéséľől szóló rendelet

6.1.5. éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez az állami tĺĺmogatasok kerületi szintrĺ
e|számo|tatźlsa, el szĺímolása,

6.I.36. a helyi szabáIyzat alapulvételéve| az állami támogatás igénylése, a szo|gá|tatott
adatok ellenőrzése, keľĹileti szintu ĺisszesítése és továbbítása, évente az Aht.-ban
r?igzített időpontokban állami tiĺmogatások felülvizsgálata (lemondas, pótigénylés),
analitikus nyilvantaľtasą

o Józsefuĺĺľosi onko rmźnyzat mindenkoľi k<iltségvetéséľől szóló ľendelet
o Magyarorczźlgközponti költségvetéséľől szóló mindenkoľi éves törvény
. ÁilamháztartźsrőI szőIő 20|1. évi CXCV. tĺirvény, valamint a végrehajtásźrő| sző|ő

368120|1. CXII.31.) kormányrendelet, és az áůIaľ'hź'ztaľtás szeruezetei beszĺímolási és
kĺlnywezetési kötelezettségének sajátosságaiľól szóló 24912000. (XII.24.) koľmĺíny-
rendelet, a szakfeladat rendről és az rĺllamhźztartźsi szakágazati rendről szőIő 56120ll.
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(XII.31.) NGM rendelet, a tĺirzskĺlnyvi nyilvĺántartásról szóló 6/20|2.(nI.01.) NGM
rendelet

o Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

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

6.1.15. keľiileti pélumaruďvany és kciltségvetési rendelet tęrvezet elkészítése, feldolgozása
intézményenként,

6.l.9. éves költségvetési rendelet elfogadása utiín a KGR progľammal a kcĺltségvetési
nyomtatványok kittĺltése Hivatalľa és onkormányzatta, azintézmények felé intéz-
kedés, kitöltdtt nyomtatványok, jóváhagyott előiľanyzatok ellenőrzése, javítása,

o Józsefuáľosi onko rmányzatmindenkori költségvetéséľől szóló ľendelet
o Magyarorszźtgktizponti költségvetéséľől szóló mindenkori éves törvény
. Álhmnánarűsrő| szőIő 20|1. évi CXCV. töľvény, valamint a végrehajtásáľól szóló

368l20tl. (XII.31.) koľmanyrendelet, és az źtllanlhźntartás szervezetei beszámolási és
könywezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 24912000. 

'C{II.24.) 
koľmlíny-

ľendelet, a szakfeladat rendről és az áLlanháztaftźsi szakágazati rendľől sző|ő 56120|1.
(XII.31.) NGM rendelet, a töľzskönyvi nyi|vźntartźlsról szóló 6l20|2.(nI.0l.) NGM
rendelet

3cl2 Tötzsadattźtri nyilvantaľtással, bankszámlanyitással, zátássa|, megszĺintetéssel,
likviditási ütemteľv elkészítésével kapcsolatos feladatok ellátását végző ngyiĺltézo.

6.I.14. költségvetési szervek, gazdasźryi tiĺľsaságok, Polgármesteľi Hivatal jóváhagyott
költségvetési eloirźnyzatainak likviditási titemteľvére bekérő elkészítése, majđ az
adatszolgźitatás utĺĺn a keriileti szinťu likviditási titemterv elkészítése, annak ha-
vonkénti kerületi szintĺĺ ĺisszesítése.

. Államnáńartásrő| szőIő f}|l. évi CXCV. törvény, valamint a végľehajtásrĺľól szóló
368l20t1. CXII.31.) koľmĺĺnyrendelet, és az źtllaľr'háztartás szervezetei beszámolási és

könywezetési kĺitelezettségének sajátosságaiľól szóló 24912000. (XII.24.) koľmány-
rendelet, a szakfeladat rendről és az á||anlháztaĺtźlsi szakágazati rendről szóló 56120|I.
(XII.3I.) NGM rendelet, a töľzskönyvi nyilvríntaľtásľól szóló 6l20|2.(Iil.01.) NGM
ľende1et

o Józsefuárosi onkotmźnyzatmindenkoń költségvetéséről szóló rendelet

6.1.2|, a köznevelési tĺĺľvényben meghatározott KIR rendszerhez pénzugyi adatszo|gá|ta-
tás teljesítése,

o Nemzeti köznevelésről szóló 2011-. évi CXC. törvény' valamint a kömevelési feladatot
ellátó egyes önkormlínyzati fenntaľtásűintézmények állami fenntaľtásba vételéről szó-
Iő2012, évi CLXXXVIII. törvény,és annak végrehajtási rendeletei

6,|.17. bankszĺĺmlanyitásokkal, megszüntetésekkel kapcsolatos intézkedések, áfa kĺiľ-
be való bejelentés,
6.|.|6. kerĹileti törzsadattźtĺi nyilvántartás (w-i előírás), a|apitő okiratok, módosítasok be-

jelentése a Mfü felé,

. Áilamhźztartásrő| sző|ő 20|1. évi CXCV. töľvény, valamint a végrehajtásráľól szóló
3681201l. (XII.31.) koľmányľendelet, és az á||atlháztartás szervezetei beszámolási és
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konywezetési kĺitelezettségének sajátosságairól szóló 24912000. (XII.24.) koľmány-
rendelet, a szakfeladat rendről és az á|Ianháztartási szakágazati rendről szőLő 56/20|1.

CXII.31.) NGM rendelet, a tĺirzskĺĺnyvi nyilvantartásról szóló 6l20l2.(Iil.01.) NGM
rendelet

3cl3 Költségvetési szervek ĺinkoľmányzati tźlmogatásának utalásával, nyilvántaľtásá-
val, havi beszámolók, pénzügyi elemzések készítésével kapcsolatos feladatok ellátását
végzo tigyintéző.

6.I.23.kö|tségvetési szervek részéreaz önkoľmźnyzati támogatás leutalása szabáLyzat sze-
ľint,
6.I.24. intézményi havi, feléves, éves szöveges beszámolók készítése,
6,I.25. a költségvetési szervek, gazdasźryi tátrsasźtgok gazdálkodásanak figyelemmel kis-

érése, elemzések készítése, javaslatok készítése'
6.1.26. költségvetési szervek és gazdasági trĺľsaságok részéľe pénzugyi, kĺiltségvetési se-

gítségnyújtás,
. ÁllamhźztaĺźsrőI szőlő 2071. évi CXCV. tĺĺrvény' valamint a végrehajtásárőI szőIő

36812011. (XII.31.) koľmĺĺnyrendelet, és az źi|aĺlhźztartás szęrvezetei beszámolási és
könywezetési kötelezettségének sajátosságaiľól szóló 249lf000. (XII.24.) koľmány-
ľendelet' a szakfelađat rendről és az á||anhaztartási szakágazati rendről sző|ő 56120||.
(xII.31.) NGM rendelet, a tĺĺrzskönyvi nyilvĺíntartásról szóló 612012.(II.01.) NGM
rendelet

o Józsefuĺĺľosi onkotmźnyzatmindenkoľi költségvetéséľől szóló rendelet
o Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

3 . c/4 Nemzeti önkoľm źny zatok péĺuugy i- gazdasźryi tevékenysé géve l ö s szefiig gő fel a-
datok eLlátźsźlt v égzł5 ngyintéző.

6.| .28. letéti számla kezelésę, hagyatéki pénzügyek iĺtézése,
6.|.2Í. nemzetiségi ĺinkoľmĺĺnyzatok pá|yźzatinak benyijtásához, szoveges-szakmai el-
szĺímolásĺĺhoz segítség nyújtás, teljes kĺinĺ péľ.zugyi feladatellátás,
6.|.|9. a nemzetiségi önkoľmźnyzatok beszámoló készítésével kapcsolatos feladatok ellá-

tása.

Allamháztartásról szóló 20ll. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásétrőI szőIő
368120|1' (xII.31.) koľmrányľendelet, és az áIlalnhźztntás szervezetei beszámolási és

kcinywezetési kĺjtelezettségének sajátosságaiľól szóló f49l2000. (XII.24.) koľmany-
ľendelet, a szakfeladat ľendről és az áIlanháztaľtási szakágazati ľendről szőIő 56120II.
(XII.31.) NGM rendelet, a törzskönyvi nyilvantaľtásról szóló 6120|2.(II.01.) NGM
rendelet
Józsefuárosi onkoľmĺányzat mindenkori költségvetéséľől szóló rendelet
Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
Nemzetiségek jogaiľól szóló 20ll. évi CL)O(X. törvény' valamint a nemzetiségi célú
előirźnyzatokból nyujtott támogatások feltételrendszeréről és elsziĺmolásanak ľendjé-
ről szóló f8lf0I2. ( III.06.) kormiĺnyrendelet

3.cl5. Személyi jellegiĺ kifizetésekkel kapcsolatos valamennyi pénzügyi feladat e||átźr

sátvégzo ngyintéző.

a

a

a
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6,I.29. nem rendszeres juttatások, megbizási szęrződések bérszámfejtése, egyeztetése a
számviteli nyilvlántartásokkal, feladása a Mfü felé. A kifizetésekľől év végi adó-
igazolások kiadása, jovedelem igazolások kiadása,

o Azadőzźs rendjéről szőlő2003. évi XCII. törvény,
o A tarsadalombizosítás eI|źtásáĺa és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szol-

gáltatások fedezet&ő| szőLő 1997. évi LX)o(. t<irvény,
o A szociális hozzájźrulasi adóľól szó|ő2011. évi CLVI. törvény,
o Azegészségügyihozzájarulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény,
o A megváltozott munkaképességű személyek ellátásĺĺról és egyes tĺirvények módosítá-

saról szóló 20II. évi CXCI. törvény ( 23$-24$)'
. oregségi nyugdíjľól szóló 7997.évi L)ooil. törvény,
o Közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb torvények

módosításaról szóló 20|I évi. CVI. tĺlrvény, valamint a végrehajtásátő| szóló kor-
mányrendeletek

o K<izalkalmazottak jogállásaľól szóló |992. évi )o(xIII. tĺirvény valamint az e|lhez
kapcsolódó ágazati végrehajtási kormányľendeletęk

o KözszolgáIatitisztviselőkľől szóló 2011. évi CXCIX. törvény,
o A Munka törvénykĺinyvéről szőIő 2011. évi I. törvény
o A mindenkori minimálbér és gaľantílt béľminimumĺól szóló koľmányľendelęt
o Józsefuarosi onkormányzatmindenkori átmeneti gazđálkođásaľól szóló helyi rendelet,
o Józsefuarosi onkormźnyzatmindenkori költségvetéséről szóló ľendelet
o A polgármesteľi tisztség ellátásának egyes kérdéseirőlés az ĺĺnkoľmźnyzati képviselők

tiszteletdíjaról szóló 1994. éví LXIV. törvény
. Magyarorczágközponti költségvetéséről szóló mindenkoľi éves törvény
. Áĺamtráztartásrő| sző|ő 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végľehajtásaĺól szóló

368120|1. CXII.31.) koľmanyrendelet, és az źi|anhźztartás szeľvezetei beszámolási és

kĺinywezetési kötelezettségének sajátosságaiľól szóló 24912000. (XII.24.) kormány-
rendelet, a szakfeladat rendről és az á|Ianlháztartási szakĘazati rendről szóIő 56120|1.

CXII.3l') NGM rendelet, a tĺirzskönyvi nyilvantaľtásľól szóló 6l20|2.(nl.0l.) NGM
rendelet

3.cd) A helyettesítés ľendje és azezek'heztartozo felelősségi szabályok

A helyettesítés rendje a munkaköri leírásokb an szabźlyozva

Pénzůiryĺ és Számvitelĺ Iľoda vezető

3.ba) Az irodavezető szakłnai feladatellátásara vonatkozó legfontosabb jogszabályok
felsoľolása

o 1990. évi LXV. tĺiľvény ahelyi önkoľmiĺnyzatokról
. 20|1. évi CXCV. tĺiľvény azá||aĺnháńartásľól
o .. .....évitĺirvény a Magyar Koztźrsasźry mindenkori éves

kĺiltségvetéséről, valamint az azt megalapoző jogszabáIyí vá|tozásokľól szóló töľvé-
nyek

o 2000. évi C. tĺirvény a számvitelről
o 24912000. (XII.24.) Korm. ľendelet az á|Ianhaztaľtás szervezetei beszźlĺrlolási és

könywezetési kĺitelezettségeinek saj átosságairól
C 368120l l. (XII.24.) Korm. rende|etaz áI|anháztatlasľól szóló törvény végľehajtasáról
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. 2OO7. évi CXXVII. törvény. Által.ános forgalmi adóľól
o 2011. évi CXCI törvény Rehabilitáciőshozzájźtrulás és amegvźitozott

munkaképességű személyek foglalkoztatásanak támogatźsárő|
o 201l. évi CVIII. törvény akozbeszeľzésekľől
o |995. évi CXVII. törvény aszemé|yijövedelemadóról
o 2007. évi C)O(VI. törvény egyes adótĺirvények módosításaľól
o 1993. évi L)O(VII. tĺirvény anemzeti és etnikai kisebbségek jogairól
o 2003. évi XCII. töľvény azaďőzás ľendjéľől
o 3|4/2009. CXII.28.) Korm. ľendelet egyes kormányrendeleteknek a pénzfoľgalommal

<lsszefüggő módosításríról
o 2008. évi III. ttirvény az | és 2 forintos címletiĺ érmék bevo-

násakövetkeńébenszfü ségeskerekítésszabéiyairőI
o 2008. évi IV. törvény az | és 2 forintos címletiĺ éľmék bevo-

nása kĺivetkeztében szfüséges kerekítés szabátlyairől a taľsadalombiztosítlísi és szoci-
ális ellátások megállapítása során, továbbá a taľsadalombiztosítási nyugellátásról szó-
Iő 1997.évi LĐoil. tĺirvény módosításaľól

o 2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terľoľizmus finanszíro-
zása mege|ő zésér ó| és me gakad á|y o zásár ől

C 2003. évi )oilV. töľvény a kozpéĺuek felhasznźůásával, a köztulajdon
haszná|atźnak nyilvánosságával, át|áthatőbbátete|éve| és ellenőľzésének bővítésével
osszeft'iggő egyes törvények módosítasaľól

o 1992. évi LXil. törvény a szemé|yes adatok védelméről és közéľdekű
adatok nyi lvánoss ágar ő|

o 1812005.6II.27.) IHM rendelet akozzétételi listfüon szereplő adatok közzété-
te|éhez szĹiksé ges kozzététe|i mi ntĺĺk

o |9312003. CXI.26.) Koľm. rendelet a kĺlltségvetési szervek belső ellenőľzéséľől
o 2006. évi IV. törvény agazdasźryi tĺĺľsaságokľól
C |997. évi CX)O(V. törvény a helyi cinkormányzatok tarsulásaiľól és együttmúkci-

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

mint az elidegenítéstikľe vonatkozó egyes szabályokľól
C 1993. évi III. törvény a szociális igazgatźsről és szociális el-

látásokľól
. 1997. évi )ooil. Tĺiľvény a gyeľmekek védelméľől és a gyámügyi ígaz-

gatásról
o 1990. évi XCIII. töľvény az illetékekľől
o Józsefuarosi onkotmźnyzat mindenkori átmeneti gazdáIkodásaľól szóló helyi rende-

let,
o Józsefuáľosi onkormźnyzatmindenkoľi költségvetéséről szóló rendelet

3.bb) Azirodavezető által gyakorolt hatásköľiik (kiadmźnyozás), a hatáskör gyakorlá-
sĺĺnak módja

A kiadmanyozás és az a|źtirás ľendjéről sző|ő hatźiyos jegyzői utasítás szerinti
hatásköľrel ľendelkezik.
A kiadmĺányozás rcĺdjétől szóló hatályos polgármesteri utasításban foglaltak szerinti
hatásktinel rendelkezik.
A kötelezettség-vállalással, ltalvźnyozással, e||enjegyzéssel, érvényesítéssel, teljesí-
tésigazolással kapcsolatos eljĺĺľási ľendľől szőIő hatá|yos polgríľmesteri-jegyzői egyĹit-
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tes utasítás szerint gyakorolja a polgáľmesteľ és a jegyzó á|ta| meghatźrozottktiľben a
kiadmányo zásí, úallv źny ozéĺsi, telj esítésigazolási j ogot.

PénzĹigyi Ügyosztályvezető éita| kiadott kiadmanyozási és helyettesítési rend-
ben meghatźlrozott hatáskörľel ľendelkezik.

3,.b c) Az k o dav ezeto fel adatköľei
Altalánosságban iroda vezętói feladatok e||átása, azíroda munkájanak koordinálása,
azirodát érintő feladatok ellátásanak megszeflłezése, ellenőrzése. Vezetői és ügyosztá-
lyi éľtekezleten való tészvétel, beszámolás.

Feladatkö'rei

2000. évi C. tĺirvény a számvitelről
24912000. (XII,24.) Koľm. ľendelet az áL|anháztartás szervezetei beszámolási és könyweze-
tési kötelezettségeinek saj átosságairól

. . .. . . .évi törvény a Magyar K<jztarsaság mindenkoľi éves költ-
ségvetéséről, valamint azaztmega|apoző jogszabá|yivźl|tozásokľól szóló tt!ľvények a|apján
6.2.2. feléves, éves számszaki kĺiltségvetési besziímoló elkészítése, hivatali, önkoľmĺínyzati,

nemzetiségi önkoľmányzat és keľĹileti szinten a MÁK felé,
6.2.3 havi, negyedéves, éves egyeztetések, év végi értékelések elvégzése Hivatal, önkor-

mźnyzat és nemzetiségi tinkoľm źnyzat kĺinywezetésében,
6.2.4. költségvetési szervek féléves, éves szĺímszakjbeszźlmolóinak feltilvizsgálata, ellenőľ-

zése,
6.2.5. zárszźlmadźts készítése,

6.2.6 egyszenĺsített éves beszámoló elkészítése és kozzététe|e'
6.2.7. negyedéves pénzforgalmi és mérlegielentés készítése (Hivatal, onkormanyzat, nemze-

tiségi ĺinkoľmányzatok és kerületi szintií) a MAK felé,
6.2.4|. kapcsolattartás a könywizsgálókkal, bankszím|avezetóhitelintézette| intézményekkel

és egyéb szervezetekkel
6.2.22.páIyazatokbenýjtásĺáhozađatszoIgźitatas
6.2.23.ktiltségvetésteľvezéséhęzadatszo|gá|tatás

6.2.24.vezető részérő| átrvhtľott hatáskörben utalványozás, ellenjegyzés gyakorlása, teljesíté-
sek igazolása, érvényesítés,

6.2.25. feLhata|mazott személyek bankszámla feletti aláírás jogosultság gyakorlása,
6.2.32. havi, féléves, hiíľomnegyed éves és éves sz<iveges tájékoztatas készítése a Hivatali és

az oĺ'lkormźnyzati költségvetés telj esítéséről,
6.2.33. havi, feléves, hiĺľomnegyed éves és éves szźlmszakitájékoztatźls készítése aHivata|,az

önkormiínyzati és a költségvetési szervek kdltségvetésének telj esítéséről,
6.2.42.bizottságí,testületie|őteqesnésekkészítése,

3.bd) A helyettesítés rendje és az ezel<heztartoző felelősségi szabźiyok
A munkaköri leírásban kijelöltek szerint

3.c) Az iieyintézők munkakórei és az azokhoz tartozó feladat- és hatásköľdk

3.clI) onkormanyzati és hivatali bankok főkönyvi kĺlnyvelését e||źtó, bérfelađást el-
készítő, áfa-beva||ást és egyéb adóbevallásokat elkészítő, éwényesítési feladatokat el-
|ź"/iőugyintéző
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3.clL) onkormĺĺnyzati és hivatali péĺlztarak kĺinyvelését eIvégző, pétlztáti kifizetések
előkészítését, utalványľendeletek e|óál|ításźú el|átő, analitikĺákat vezető, és azokat afő-
könywel egy eztetó, tttr gyi eszkoz analitikát vezetését ellátó ngyintéző
3.cl3) Uniós pźiyázatok nyilvántaľtásáLt e||źLtő, elkĺilönített a|szźtrriźĄźnak könyvelését
elvégzi|, analitikáinak főkönywel toľténő egyeztetését ellátó, átmenetileg szabad
pénzeszkoz lekĺitéséről gondoskodó' érvényesítési feladatokat ellátó ügyintéző
3.cl4) Kisfalu Kft feladatellátásáva| ĺisszefüggő pérzugyi feladatokat ellátó, helyi
acĺĺik ktinyvęléséÍ elvégza, vagycrnkataszter egyezÍetését elvégz,ii, |akáslap és ingat|a.
nokat érintő negyeđéves állomanyváltozások kĺinyvelését ellátó, Teleki téri piac bevé-
teleinekszětm|ázásźltellátó,érvényesítésifeladatokate||átőngyintézó
3,cl5) Önkormányzati és hivatali bankanyagok bontását, kĺlnyvelésre való e|őkészíté-
sét ellátó, banki jóváíľásokĺól utalványrendeleteket előállító, tartásdíjjal kapcsolatos
feladatokat elv é gző ugy intéző
3,cl6) Önkoľmĺĺnyzatbaés hivatalba érkezó szźmlźk ellenőľzésével, iktatásával,kiadźy
si utalvĺĺnyľendeletek e|óá||ításával, számlźk és egyéb kiadások utalásával foglalkozó
ugyintézł5
3.cl7) Társashĺĺzak felújítási támogatásával kapcsolatos feladatokat ellátó, CSP pľo-
jekttel, Teleki téri pľojekttel kapcsolatos pénzügyi feladatokat e||átő, munkáltatói köl-
csönnel, helyi tĺĺmogatással összefüggő pétuugyi feladatokat e|végző, támogatások el-
számo lását nyilvĺĺntaľt ő ngy intéző
3.c/8) onkoľmanyzati, hivatali és 11 nemzetiségpéltztźrával kapcsolatos feladatokat
e||átő, vevősziĺmlfü kiállításái e|végző, szigoru szĺĺmadású nyomtafuányok vezetését
ellátó ĺigyintéző
3.cl9) onkoľmanyzati és hivatali kötelezettségsá||a|ás nyilvantaľtź$át eIIátő, elkülöní-
tett bankszámlák ktinyvelését e|végzó, nyilvános adatok közzétételét eIIźtő, érvényesí-
tési feladatokat ellátó, hivatali beszámolók elkészítését elvégző ngyintéző
3.c/l0) Nemzetiségi bankok és pénztarak kifizetéseinek előkészítését e|végző, köte'le-
zettségvá||a\źs rögzítését, konyvelését ellátó, nemzetiségek beszámolóinak összeállítá-
sát elvégző ugyintéző.

3.ca) szakmai fęladatellźtásáĺa vonatkozó legfontosabb jogszabályok felsorolása l <in-

kormźny zati rendeleti g }

1990. évi LXV. tö'rvény
20I|. évi CXCV. töľvénv

a he l yi önkoľmany zatok'r ő|

azźl||aĺĺlháztaľtásról
29212009. CXII.19.) Koľm.ľendelet az á||anháztartás mfüödési rendjéről évi törvény
a Magyar Köztarsaság mindenkori éves kĺiltségvetéséľől, valamint az azt mega|apoző
jo gszabá|yi v áItozásokľól szóló törvények

o 2000. évi C. tĺirvénv a számvitelről
24912000. 6II.24.) Koľm. ľendelet az á||amháztaľtás szervezetei beszźlmolási és
kcinywezetési kötelezettségeinek saj átosságaiľól
36812011. CXII.24.) Koľm. ľendelet azá||anhánaľtásról szóló törvény végrehajtásáľóla

o

o

a

a

a

a

a

2007. évi CXXWI. tĺiľvény.
20|1. évi CXCI törvénv
munkaképességíĺszemélyekfog|a|koztatÍlsánaktálmogatásźlróI

Altalános forgalmi adóľól
Rehabilitáciőshozzájźlralásésamegvéůtozott

aközbeszeľzésekľől
a szemé|y i j ĺivede l emadóró l
egyes adótĺĺľvények módosításaról

20|I. évi CVIII. tĺĺrvény
1995. évi CXVII. töľvény
2007. évi C)O(VI. törvénv
|993. évi L)o(V[. tĺirvény anemzeti és etnikai kisebbségek jogaiľól
2003. évi XCII. tĺiľvény az adózźls rendjéről
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. 3|412009. (XII.28.) Korm. rendelet egyes kormányľendeleteknek a pénzfoľgalommal
összefüggő módosításĺíról

o 2008. évi III. tĺiľvény az | és 2 forintos címletú érmék bevonása kö-. vetkeztében szfüséges kerekítés szabźiyafuő1'
o 2008. évi IV. törvény az I és 2 forintos címletű éľmék bevonása kĺj-

vetkeztében szfüséges kerekítés szabźlyairől a táľsadalombiaosítási és szociális ęllá-
tasok megállapítása során, továbbá a tarsadalombiztosítási nyugellátásrőI szőIő |997.
évi LX)oil. törvény módosításaról

C 2007. éviCX)o(Vl.töľvény a pénzmosás és a teľľorizmus finanszírozása
mege|őzéséről és megakadál y ozásárő|

o 2003. évi XXIV. töľvény a kozpéluek felhasznźiásáva|, a közľulajdon
hasznźt1latźnak nyilvrínosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével
ĺĺsszefüggő egyes törvények módosításáľól

. 1992, évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és kĺizérdekű
adatok nyilváno sságaľól

o |812005. ť'II27.) IHM rendelet akozzétételi listĺkon szereplő adatok kozzététe|-
éhez szfüs éges kozzétételi minták

o 19312003.6I.26.) Koľm. rendelet a ktiltségvetési szeľvek belső ellenorzésérő|
o 2006. évi IV. törvény agazđasági tarsaságokĺól
o 1997. évi CXXXV. tĺirvény a helyi önkoľmanyzatok tlĺľsulásaiľól és egyĹittműkĺi-

désérő1
. 1993. évi LXXWII. tĺirvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az ę|-

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

ľól
. 1997. évi )o(XI. Törvény a gyermekek védelméľől és a gyĺĺmügyi igaz-

gatásról
o 1990. évi XCIII. tĺiľvény az illetékekľől
o 66ĺ2Ot2. (XII.I3.) Budapest Jőzsefvárosi onkoľmĺĺnyzatvagyonĺĺról és a vagyon felet-

ti fulajdonosi jogok gyakorlasaról
o |512005. (Iv. 20.) Az onkoľmányzattulajdonában álló nem lakás céljáľa szolgáló he-

lyiségek elidegenítésének feltételeiľől
o I612005.(IV. 20.) Az onkoľmźnyzattulajdonában álló lakások elidegenítéséről
o |7|20O5.(IV.20.) Az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljrĺľa szolgáló he-

lyiségek bérbeadásĺĺnak feltételeiľől
o l2l2007.(II.20.) Egyes vagyongazdálkodással ĺisszefüggo jogszabźiyok módosításárő|

3,cb) Azigyintéző által gyakorolt hatásk<lrök (kiadmźnyozás), a hatáskör gyakorlásá-
nak módja
A kötelezettség-vállalással, utalvźnyozással, e|leĺjegyzéssel, érvényesítéssel, teljesí-
tésigazolással kapcsolatos eljaľási rendről szolőhatźůyos polgármesteľi-jegyzői egyĹit-

tes utasítás szerint gyakorolja a polgáľmesteľ és a jegyző által meghatźrozoÍt kĺlrben a
kiadmanyo zási, uta|v tny ozási' telj esítésigazolási j o got.

3 .cc) Az ĺĺgyintéző feladatkĺirei

3.cl|, onkormĺínyzati és hivatali bankok főkĺinyvi könyvelését e|Iátő, béľfeladást e|készitó'
áfa-bevallást és egyéb adőbeva||źĺsokat elkészítő, érvéĺyesítési feladatokat e||átő iigyintéző
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6.2.l. önkormányzati és hivatali bank kontírozása, főkönyvi könyvelése
- 2000. évi C. törvény a számvitelről
- 249/2000. (XII.24.) Korm' rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és

könyvvezeté s i kô tel ezet ts é ge inek s aj óto s s ágairól
.....évitörvény a Maglar Koztársasóg mindenkori éves

kaltségvetéséről, valamint az azt megalapozó jogszabályi változásolcról szóló törvé-
nyek
6,?,,|3, bérfę] aclás ęlkészítése

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

könyvveze tés i kĺjtelezetts é geinek s aj áto s s ágairól
.....évi törvény a Magłar Köztársaság mindenkori éves

kahségvetéséről, valamint az azt megalapozó jogszabáIyi változásolcról szóló tdrvé-
nyek

6.2.31 źfaés egyéb adóbevallások elkészítése
- 2007. évi CXXĺIII. torvény, Áttatánosforgalmi adóról
- 20I I. évi CXCI törvény Rehabilitációs hozzájórulós és a megváltozott

munkakép e s s é gű s zemély ek fo gl alkozt atás ának támo gatás áról
6.2.2|. költségvetési fedezetek igazo|ása, érvényesítés
6.2.|| hivatal belső szervezeteinek havonta pétuforga|mi adatszolgáltatás

3.c/2 onkormőnyzati és hivatali pénztarakkönyvelését e|végzó, péĺ:ztán kifizetések előkészĹ
tését, utalványrendeletek előállítását e||źttő, analitikfüat vezeto, és azokat a főkĺinywe| egyez.
tető, tár gy i eszko z anal itikát v ezetését ellátó ügyintéző

6.2.|. pénztari kifrzetések előkészítése, utalviĺnyrendeletek elkészítése önkormányzati
és hivatali pénztararryagok kontíľozása, könyvelése

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

lúnyvvezeté si kÓtelezettsé geinek s aj átos s ágairól
.....évitörvény a Maglar Kĺiztársaság mindenkori éves

kĺ;ltségvetéséről, valamint az azt megalapozó jogszabályi változĺźsolcról szóló ttjrvé-
nyek

6.2.9 . targyi eszköz, készletek analitika vezetése
- 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszómolási és

könyvvezetési kotelezetts é geinek s aj átoss ágairól
....évitörvény a Maglar Koztársaság mindenlĺori éves

kaltségvetéséről, valamint az azt megalapozó jogszabályi változósolcról szóló törvé-
nyek

3.cl3. Uniós pá|yźzatoknyilvlántartásáte||źtő,e1különített alszźtm|ájźnakk<inyveléséte|végző,
analitikáinak fokönywel tĺjrténő egyeztetését e||tltő, átmenetileg szabadpénzeszkoz lekĺjtésé-
ről gondo skodó, érvénye síté si feladatok at el|átő ngy intéző
6.2,34 Eu-s pá|yazatok analitikus nyilvĺĺntartása, k<ĺnyvelése, főkönyv és nyilvántaľtások

egyeztetése' támogatások leigénylése, abban való közremfüödés
- 2000. évi C. törvĺlny a szdmvitelről
- 249/2000. (XII,24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és

kÓnyvvezeté s i kÓtel e ze tt s é geine k s aj áto s s ágair óI
6.2. I 0 . átmeneti le g szab ad p énzeszko zök lekĺitése

6,2.39. felvett hitelek nyilvĺĺntaľtása, hitelek lehívása, szémůźů< benyujtása
6.2.2| kĺiltségvetési fedezetek igazo|źsa. éľvényesítés
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3.clŁ. Kisfalu Kft feladatellátásával összefüggő pénzügyi feladatokat ellátó, helyi adók kĺiny-
velését e|végzo, vagyonkataszter egyeztetését elvégző, |akźslap és ingatlanokat érintő ne-
gyedéves állományváltozások könyvelését e||źLtő, Teleki téri piac bevételeinek szźlIr/réz:ását

e||átő,érvényesítésifeladatokatellátóugyintéző
6.2.|7. önkoľmanyzati |akáséľtékesítésbőI szźxmazó bevételek Lakástörvényben töľténő el-

szźtmo|ása a Fővárosi onkormĺĺny zat felré
6'7,,38, Kisfaltl Kft fęlaĺlatęllátásáva] összeftiggŕĺ teljes pénzĺigyi-számviteli fęladatok ellátása(

lakás- és helységbérbeadás, -éĺtékesítés,Iakőház karbantaľtás, -iizemeltetés, pénzügyi
kimutatasok elkészítése, stb)

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

kanyvvezetési kötelezetts égeinek saj átos s ágairól
.....évitörvény a Maglar Koztársaság mindenlrnri éves

kaltségvetéséről, vąlamint az azt megalapozó jogszabályi vóltozásolcról szóló törvé-
nyek

- ő6/20]2. (Xil.]3.) Budapest Józsefvárosi onkormányzat vaglonáról és a vagłonfelet-
ti tulaj donosi j o gok g,lakorlás óról

- ]5/2005. gV' 20.) Az onkormányzat tulajdonában álló nem lalras céljára szolgáló he-
lyis é gek elide genít é s éne k feltét eleir ől

- 16/2005.(IV' 20.) Az onkormónyzat tulajdonában álló laląźsok elidegenítéséről
- I7/2005.(IV.20.) Az onkormányzat tulajdonóban álló nem lalras céljára szolgáló he-

lyi s é gek b érb e adás ának fe ltéte letről
- ] 2/2007'(II.20.) Egłes vagłongazdálkodással összefüggő jogszabályok módosításáról
- Negyedéves állomźlnyvá|tozźlsok könyvelése lakáslap és egyéb ingatlanok, adósok te-

kintetében
- Teleki téri piac bevételi szźtmlźke|őźilítása
- 2000. évi C. tÓrvény a szómvitelről
- 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási é

ldnyvvezetési kÖtelezetts é geinek saj átos sógairól
- Költségvetési fedezetek igazo|ása,éľvényesítés

3.cl5. onkormanyzati és hivatali bankanyagok bontását, könyvelésre való előkészítését ęI|átő,

banki jóváíľásokľól utalvanyľendeleteket e|őáI|itő, tartásdíjjal kapcsolatos feladatokat e|végző
ĺjgyiĺtézo
6.2.14. önkoľmányzati és hivatali bankanyagok bontása

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

kônyvvezeté si kÖtelezetts égeinek saj áto s s ágairól
- utalvĺĺnyrendeletekelkészítése ajóváírásokľól
- ftiggő bevételek |<ltisztźnása
- taľtásdíjjalkapcsolatosfeladatokellátlísa

- 1997' évi WI. Törvény 22-24s a głermekek védelméről és a głámügłi
igazgatósról
6.2.35. Teľmészetbeni juttatások és reprezentáciős kiadások analitikus nyilvĺĺntaľtása

3.cl6. Önkoľmanyzatba és hivatalba érkező száľ'ĺiéů< ellenőľzésével, iktatásźxa|, kjadási utal-
ványrendeletek előállításźxa|, szám|źk-és egyéb kiadások utalásával foglalkozó ngyintézo
6.2.|8. számlźk ellenőrzése, iktatása

- utalvánvľendelet elkészítése
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- utalás előkészítése, ezzelkapcsolatosan a bizonylatok, aláírások beszerzésę, eL|enórzé-
se, pénzügyi rendezése

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

k)nyvvezeté s i kÓtelezetts égeinek s aj ótosságairól

3.c.7. Táľsasházak felújítási tźmogattsával kapcsolatos feladatokat ellátó, CSP projekttel,
Teleki téri projekttel kapcsolatos pénziigyi feladatokat e|Iátő, munkáltatói kölcsĺinnel, helyi
tamogatással <isszefiiggő péĺlzugyi feladatokat e|végző, támogatások elszámolását nyilvántaľ-
tő ugyíntéző

6.2.26. tarsashlízak fe|t$itáséxal kapcsolatos pénzügyi feladatok ellźúása, utalviĺnyren-
delet előkészítése, analitikus nyilvantartás vezetése, főkönywe| egyeztetése, igazo|á-
sok kiadásának előkészítése
6.2.29. CSP projekttel kapcsolatos feladatok ellátása, utalviányľendelet elkészítése, uta-
lásra való előkészítés, analitikák egyeztetése főkönywel
6.2.30 Ftév Zrt bonyolításábantervezeĺIe|óirźnyzatok felhasználásnak analitikus nyil-
vĺĺntaľtása

6.2.16. munkáltatói kölcsönnel összefüggő nyilvantaľtások vezetése, jelzálogtĺirlés e|okészíté-
se, folyósítása
6.2.20 helyi trámo gatás nyi lv źntartása" j eLzźio glorlés e lőkészíté s e

- 2000. évi C. tÔrvény a számvitelrőI
- 249/2000. (XII.24.) Korm, rendelet az óllamhóztartás szervezetei beszámolási és

kônyvvezetési katelezetts égeinek s aj átosságairól
6.f.t5. źiadott péĺ:z;eszközök tamogatások analitikus nyilvántartása, elszrímolások fi-
gyelemmel kísérése

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

könyvvezetési lötelezettségeinek saj átos s ágairól
6'2']9. szociálpolitikai segélyek nyilvĺíntaľtása, utalása, állami tiímogatások leigénylése

- 1993, évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellótásolłóI

3.c./8. onkoľmrĺnyzati, hivatali és 1 1 nemzetiség pétutáráva| kapcsolatos feladatokat e||átő,
vevőszámlak kiállítását e|végzó, szigoru szĺĺmadású nyomtatványok vezetését ellátó ugyintéző
6.2.12 ĺinkoľmányzati,hivatali 11 nemzetiségi pénztźr feladatainak ellátása

- szigoru számadású nyomtatványok vezetése
- bęvételi számlfü l<láI|ítása

- 2000' évi C. tÓrvény a számvitelről
- 249/2000. (XII,24.) Korm. rendelet az óllamháztartós szervezetei beszámolási

é s konyvvezeté si kötelezettsé geinek saj ótos s ágairól

3.cl9. Önkormĺĺnyzati és hivatali kötelezettségvźi|a|ás nyilvríntaľtását elLátő, elktilönített baĺk-
szźtmltk kcinyvelését elvégzó, nyilvĺános adatok közzététeLét e|Iźłtő, érvényesítési feladatokat
ellátó, hivatali beszámolók elkészítését elvégző ngyintéző
6.2.36. kötelezettségvállalások, szerződések analitikus nyilviĺntaľtása

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

kÓnyvvezetési kôtelezetts égeinek s aj átosságairól
- elktilönítettbankszámlĺĺkkönyvelése
- 2000. évi C. tÓrvénv a számvitelről
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- 249/2000. (XII'24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetés i kötelezetts é geinek s aj átoss ágairóI

. szetződésekkozzététe|e

. 2007. évi CXXXW. torvény a pénzmosás és a terrorizmus Jinanszírozása
me gelőzé s ér ől és me gakadólyo z ás ár óI

- 2003. évi WIV. törvény a kozpénzek felhasználásóval, a lôztulajdon
hasznólatának nyilvánosságával, átláthątóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével
összefüggő eg/es tÓrvények módosításáról

- ]992. évi I,Xil. törvény a személyes adatok védelméről és közérdekĺj
adatok nyilv áno s s ágár ól

- 18/2005' (XII.27.) IHM rendelet a kt;zzétételi listákon szereplő adatok lrĺizzététel-
éhez sziilrs éges kazzétételi minták

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

Iünyvve ze té s i kÓtelezett s é ge inek s aj áto s s ágair ól
6.2.2I. költségvetési fedezetek igazo|ása, érvényesítés

3.cl10. Nemzetiségi bankok és pénńarak kifizetéseinek előkészítését elvégzó,kotelezettség-
vállalás r<igzítését, kĺinyvelését ellátó, nemzetiségek beszrĺmolóinak összeállítását e|végző
ljlgyintéző

6.2.|.nemzetiségi bankok éspéĺlztáĺakkifizetéseinek előkészítése, könyvelése
- nemzetiségek kötelezetts ég:ĺ źů|a|ásźnak nyilvantaľtlĺsa
- nemzetíségi beszámolók összeállítása

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

konyvvezetési kôtelezetts égeinek saj áto s s ágairól
6.2.8. beruhźnási statisztikai jelentések készítése

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

könyvvezet é s i köt ele zett s é geinek s aj áto s s ágair ól

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

Adóĺĺryi lľoda vezetője

3.ac) Az irodavezető szakmai feladatellátásĺĺľa vonatkozó legfontosabb jogszabályok
felsorolása

o a helyi adólaól szóló 1990. évi C. törvény kivéve a kommunális adó és iparíĺzési adőra
vonatkozó III. és IV. fejezetek

. az adőzás rendjéről szóló XCII' töľvény I.-X fejezet
o akozi$azgatási és hatósági eljaľásról sző|ő2004. évi CXL. töľvény (Aľt. 5 $ (2) bek.

a|apjźn Ket-nek az e|járźts megindítására, az újrafelvételi eljárásra, a hatósági szo|gźi-
tatásra, valamint - ahatźrozat jogerőre emelkedésére vonatkoző szabźiyok kivételével
_ a végrehajtási eljarásľa vonatkozó szabźiyait, a kiskoru adőző esetében azúgyintézés
soľonkívĹiliségére és hatáľiđejére vonatkoző szabáIyait nem kell alkalmazni)

o a mindenkori kciltségvetési tĺiľvény (Magyaroľszág20|3. évi központi kĺĺltségvetésről
sző|ő20|2. évi CCIV. tĺiľvény 32-33. $)
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. aszźImvitelről szóló 2000. évi C. törvény
o gépjárműadóról sző|ő |991. évi LXXXI. töľvény
o a lőzsefuarosi Képviselő-testület és Szervei Szewezeti és Működési Szabźůyzatźnő|

sző|ő l9l2009. (V.6.) önkormanyzati rendelet
. a7 illetékekľől szóló 1990. évi XCru. tĺirvény
o a bírósági végĺehajtásról szóló |994. évi LIII' tĺlrvény
o á||amháztaľtásról sző|ő2011. évi CXCV. tĺirvény
. szabáIyséľtésekről, a szabáIyséľtési eljaľásról és a szabályséľtési nyilvantartási rend-

szeľľől sző|ő2012. évi II. tĺirvény
o szabźt|yséľtésekľől szől'ő 1999. évi LXIX. ttlrvény a20I2. április 15-e előtti szabá|y-

sértések vonatkozás ában;
. Ír gyermekek véđelméről és a gyámügyiigazgatásľól szóló |997. évi XXXI törvény
o a taľsadalombiztosítás ellátásźra źs a magánnyugdíjrajogosultakľól, valamint e szol-

gáltatások fedezetérő|szől'ő |997. évi LXXX. töľvény
. ahulladékľól szóló 20|2. évi CL)O(XV. törvény
o hagyatéki eljáľásról szóló 20|0. évi )oo(VIII. törvény
o ingatlan-nyilvántaľtásról szóló 1997. évi CXLI töľvény
o a csődeljaľásról és a felszámolási eljaľásról szóló |991.évi XLx. tĺiľvény
. a szeľencsejáték szervezésérő| sző|ő 1991. évi )ooilv. törvény
o a ťlata|koruak ďohźnyzásźnak visszaszoľításrĺról és a dohányteľmékek kiskereskedel-

méről sző|ő20t2. évi C)oo(IV. törvény
o költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgźt].ő körĺilmények igazo|ásźrő|

21 1968.(1.24.) IM. rendelet
o ingatlanok forgalmi éľtékadatainak szolgźl|tatási rendjérő| és az adatszo|gá|tatás igaz-

gatási szolgá|tatási díjáról sző|ő 3312007 6II.23) PM ľendęlet
o |49l|997 (IX. 10.) Koľm. rendelet a gyźlnhatóságokľól' valamint a gyeľmekvédelmi

és gyĺĺmtigyi elj aľásról
o 6312006 (III.27.) Korm. rendelet apéĺube|i és természetbeni szociális ellátások igény-

lésének és megállapításźtnak, valamint folyósításának részletes szabályaiľól
o |3l|99l.(V.21.) PM ľendelet a települési önkoľmźnyzat hatáskörébe tartoző adók, és

adók módjaľa behajtandőkönarnzások nyilvántartásárő|, kezeléséről, elszámolásaról
o aszabáIysértésekľő|, aszabá|ysértési eljáĺásról és aszabźiyséľtési nyilvantaľtási ľend-

szerrő| szőIő 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos ľendelkezésekľől, va-
lamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításĺĺról szóló 22l20I2 (IV.13) BM
rendelet

. az egyes elkobzott dolgok közérdektĺ fe|hasznźiásaľól szóló 2000. évi XIII. tr., a sza-
bályséľtési eljríľás során lefoglalt és elkobzott dolgok kezeléséľől és értékesítéséľől
sző|ő 3912009. 6II.22.) PM rendelet

. a gyáĺl.hatóságokľól, valamint a gyeľmekvédelmi és gyámügyi eljĺĺľásról szőIő
| 49 l |997 . Koľm. rendelet

o a lakáscélú állami trímogatasokról szóló |212001. Koľm. rendelet
o 13l|99I. (v,21.) PM rendelet a települési önkormĺĺnyzathatéskorébe tartozó adók' és

adók módjáľa behajtandőkoztartozások nyilvántartásźrőI, kezeléséľől, elszámolásiĺľól
o |l20|3.(I.29) MNB ľendelet ajegybanki alapkamat méľtékéről
. 4412004. (XII.20.) PM renđelet az e|jźtrźtsi illeték megfizetésének és megfizetés elle-

nőrzésének ľészletes szabźiyairő|,
o 368120| 1 (xII.31. ) Koľm. rendelet az á|Iantháztartásrő| szóló töľvény végrehajtásaĺól
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. 24912000. CXII.24.) Korm. rendelet az állanháztartás szervezetei beszámolási és

könywezetési kötelezettségeinek saj átosságairól
o 35l2008.CxII.31.) PM ľendelet az ĺinkormźnyzati adóhatóságok által ľendszeľesíthető

bevallási, bejelentési nyomtatványok taľtalmaról
. azépítményađóľól szóló 55/2008. (XI.6.) sz. önkoľmányzati rendelet
o a telekadóról szóló 56/2008.(XI.6.) sz. önkormanyzati rendelet
. azidegenforgalmi adóról szóló 57120|0. (XII.30.) sz. önkormźnyzati rendelet

3.ac) Azítođavezetó által gyakoľolt hatáskĺĺrtik (kiadmźnyozás), a hatásköľ gyakorlá-
sának módja

A kiadmrínyozás, a kiadmányozás és az a|étírtĺs rendjéľől szőIő |l20I3. (1.8.) sz. jegyzoi
utasítás III. fejezet 2. pontjábanfoglaltaknak megfelelően töľténik. Az Adóügyi Iroda veze-
tője önállóan kiadmányozza az Iroda feladat- és hatáskĺjrébe tartoző valamennyi döntést,
intézkedést.
A II. fejezet C) pontja éľtelmébenaz adótigyi végrehajtási és méltányossági d<lntéseket a
Pénzügyi Ügyosztály vezetoje az Adóugyi Iľoda vezetőjének írásbeli javaslata alapján ki-
aďmźnyozza.

3.bcc) Az irodavezető feladatkĺirei

Általánosságban az irodavezetői feladatok e||źúása, az iroda munkájának koordinálása, <inálló

kiadmĺĺnyozźs az irodát éľintő feladatok tekintetében, továbbá a helyi adókkal (építményadó,
telekadó, idegenfoľgalmi adó) kapcsolatos ügyintézői feladatok ellátása:

Feladatköľei
6.3.6. adóbevallások alapjan az ađő kivetése (előírása) és feltilvizsgálata (építmény-,
és telekadó vonatkozásában), kivető, tĺjrlő és mentességet megállapítő hatfuozatok el-
készítése, jogerősítése

- a helyi adóIĺról szóló 1990. évi C. tÓrvény kivéve a kammunális adó és iparűzési adóra
vonatlazó III. és IV. fejezetek

- oz adózós rendjéről szóló XCII. torvény l"-Xfejezet (Aľt.)
- az építményadóról szóló 55/2008. (XI'6.) sz. önkarmdnyzati rendelet
- a telekadóról szóló 56/2008.(il.6') sz. onkormányzati rendelet
- ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI törvény 17.s (]) bek. r) pont

6.3.7. építmény-, és telekadó oNKADo pľogľamban töľténő rogzítése (eladatból
adódó)
6.3.8. idegenforgalmi adó bevallások feldolgozása,abeťlzetések nyilvántartása

- a helyi adóIcról szóló ]990. évi C. törvény 34.f
- az idegenforgalmi adóról szóló 57/2010. (XII.30.) sz' önlarmányzati rendelet

6,3,9. folyószĺĺmlźk (szém|aegyenlegek) kibocsátásával kapcsolatos munkálatok el-
végzése

- az adózós rendjéről szóló XCII' tÓrvény a3.š G) bek.

6.3.10. méltanyossági eljaľások lefolytatása, a kedvezsnények e|bíráIźsźú követően ha.
tźnozat készítésejogerősítése (az enged,ćlyezett részletfizetés teljesítésénekfolyamatos
e ll enő r z é s e, ne m t elj e s ít é s e s e t én b e haj t ás i c s el e lcĺn ény fo ganat o s ít ós a)

- az adózós rendjéről szóló XCII. torvény l33-134.s
- aZ illetékelcről szóló 1990. évi XCilI. törvény 29.s, 33.s Q) 23. pont, IX. fejezet 73 s
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- az építményadóról szóló 55/2008. (XI.6.) sz. önkormányzati rendelet
- ą telekadóról szóló 56/2008.(XI.6') sz' onkormónyzati rendelet

6.3.11 . a tűlrťtzetési kérelmek figyelemmel kísérése, ađőző kérelmére azok visszauta-
lásra töľténő előkészítése

- adózás rendjéről szóló 2003. évi XCil. törvény 43. s.
6.3.|2. köľnyezettanulmanyi eljaľások lefolýatása adókedvezmény, helyi ađó méltá-
nyosság esetén,

- az építményadóról szóló 55/2008. (XI.6.) sz. Ónkormányzati rendelet
. a telekndóról szóló 56/2008.(il'6.) sz. onlrnrmányzati rendelet

6.3.l3. helyi adóban félévente behajtísi cselekmények foganatosítása (/izetési felszóIí-
tás küldése hátralékos lista alapján , munkabérből letiltós kezdeményezése, banl<szám-
lár a inlras szó kib o c s átás)

- adózás ľendjéről szóló 2003. éviXaI. ftrvény ]50.s G), ]46. s G), ]44.s,
- a bírósági végrehajtásról szóló I994. évi LIII. torvény 7.s (])' 58.s (1)-(3), 65. s (I)-

(2)

6.3.|4. hátralékos ügyekben _ sziikség szerint _ az iratok előkészítése és továbbítása
cĺnálló bírósági végľehajtóknak, felsziímolási eljaľás alatt lévő ügyekben követelés fel-
szĺímoló felé töľténő bejelentése

- adózás rendjéről szóló 2003. évi XCil. tÓrvény 145.s, I46.s G)
- a csődeljárásról és afelszómolási eljárásról szóló ]99].évi XLX. törvény 10.s Q)

6.3. 1 5. adóellenőrzések lefolytatasa
- adózás rendjéről szóló 2003. évi XaI. ffirvény Art. 86's-]43.s

6.3.|6 telekadó és építményadó határozat mintál< megszerkesztése az oNKADo
progftlm szöve gszerk esztője segítségéve| (fe l adatv é gz é s he z kap c s o l ó dó)

- a kÓzigazgatási és hatósági eljárásról szóló 2004. évi CXL. törvény 72. $
6.3.36. ĺinkormányzati adőhatóság ĺĺltal ľendszeresített foľmanyomtatványok előkészĹ
tése

- 35|2008.(XII.3l.) PM renđelet az önkormźnyzati adóhatóságok által rendszeresíthető
bevallási, bejelentési nyomtafuĺínyok taľtalmáróI ]. sz. mell. (építményadó), 3. sz. mell.
(teleludó), 7. sz. mell. (idegenforgalmi adó)
6.3.37. havonta oNKADo progľamból adóslista készítése, helyben szokásos módon
töľténő közzététe|e,

- tjnkarmányzati adóhatóság vezetőjének dontése alapján fig,,elembe véve az adózás
rendjérőI szóló 2003. évi XCil' törvény Art. 55/B f-át

- a Józsefvárosi Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabólyzatáról
szóló ]9/2009. (I/.6.) onkormányzati rendelet 75. s (]) bek. a) pontja

6.3.38. egyes adónemek megszíinésével, illetve új ađók bevezetésével kapcsolatos kampány-
feladatok elvégzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni végľehajtási feladatok
el|átźsa,

6.3 .39 . ügyfélfogadás.

3.bdc) A helyettesítés rendje és az eze|<heztartoző felelősségi szabályok

Épftményadó, telekadó, idegenfoľgalmi adóval kapcsolatos feladatok e||átásatekintetében az
ugyarlezen feladattal foglalkozó ügyintéző végzi a helyettesítést.
Az irodavezető kiadmźnyozásijogkörével kapcsolatosan ügyosztáIyvezető végzi a helyettesĹ
tést.

3.c) Az ügyintézők munkaköľei és az azokhoz taľtozó feladat- és hatĺísköľök (szemé-
lyenkénti bontásban)
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3.c.lI Aďők módjara behajtandó koztartozásokat behajtó; lefoglalt és elkobzott dol-
gokkal kapcsolatos adóhatósági feladatokateIIátó és ingatlan éľtékbecslést végző tigy-
intézo
3.c./2. Adók módjaľa behajtandó könartozásokat behajtó; lefoglalt és elkobzott dol-
gokkal kapcsolatos adóhatósági feladatokat ellátó és ingatlan éľtékbecslést végző tigy-
intézo
3.c.l3. Adók módjara behajtandó köztartozźsokat behajtó; lefoglďt és elkobzott dol-
gokkal kapcsolatos adóhatósági feladatokat ellátó ügyintéző
3.c.l4. Adók módjaľa behajtandó konartozźsokat behajtó; lefoglalt és elkobzott dol-
gokkal kap c so lato s adóható sági feladatok at e|Iźtó ngyintéző
3.c.l5. Helyi adókkal (építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó) kapcsolatos felada-
tokat ęllátő és saját szabéiysértési hatźtrozatokban kimutatott taľtozások behajtását
végzó ngyintéző
3.c.l6. Adókĺinyvelő és adóigazolással, kĺiltségmentességgel, vagyoni bizonyítvénnya|
kap c so lato s feladatok at eIIźtő ngy intézó
3.c.l7. Gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat ellátó és adőigazolással, költségmen-
tességgel, vagyoni bizonyítvánnyal kapcsolatos feladatokat ellátó ngyíĺtéző
3.c.lł. Gépjáľműadóval kapcsolatos feladatokat ellátó és aďőígazolással, költségmen-
tességgel, vagyoni bizonyítvánnyal kapcsolatos feladatokat ellátó ugyintéző
3.c.l9. Gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat ellátó és adőigazolással, költségmen-
tességgel, vagyoni bizonyítvánnyal kapcsolatos feladatokat ellátó lđ;gyiĺtéző

3.ca) szakmai feladatellátźsźra vonatkozó legfontosabb jogszabályok felsorolása {tör-
vénýől <inkoľmlányzati ľendeletig }

. a helyi adólcról szóló ]990. évi C, torvény kivéve a lammunális adó és iparĺizési adóra
vonatkozó III. és IV. fejezetek

. az adózós rendjéről szóló XCII. törvény I.-Xfejezet
o a kozigazgatási és hatósági eljárásról szóló 2004. évi CXL' tÓrvéľly (Art. 5 S O bek

alapján Ket-nek az eljárós megindítására, az újrafelvételi eljárósra, a hatósógi szol-
gáltatásľa, valamint - a határozat jogerőre emelkedésére vonatkozó szabályok kivéte-

lével _ a végrehajtási eljárásra vonatkozó szabdlyait, a kiskorú adózó esetében az
ügłintézés soronkívüliségére és hatóridejére vonatkozó szabóIyait nem kell alkalmaz-
ni)

o a mindenlrori kÓltségvetési tĺ)rvény (Magłarország 20l3. évi központi költségvetésről
szóló 2012. évi CCU, torvény 32-33. s)

o a szómvitelről szóló 2000. évi C. törvény
o gépjárműadóról szóló 199]. évi I'WII. tórvény
. a Józseívárosi Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Műlródési Szabályzatáľól

szóló 19/2009. (V.6.) Önkormányzati rendelet
. az illetékelcről szóló I990. évi XCilI' tôrvény
. a bírósági végrehajtásról szóló I994. évi LIII. rcrvény
o óllamháztartásról szóló 20I I. évi CXCV. torvény
C szabálysértéselĺrőI, a szabálysértési eljárósról és a szabálysértési nyilvóntartási rend-

szerről szóló 20]2' évi II. tÓrvény
o szabálysértéselcről szóló ]999. évi I'XX. törvény a 20]2' április ]5-e előtti szabáĺysér-

tések vonatkozásában;
. a glermekekvédelméről és a głámügli igazgatásról szóló 1997. évi XXXI tÓrvény
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o a társadalombiztosítás ellátósára ás a magánnyugdíjra jogosultalcról, valamint e szol-
gáltatásokfedezetéről szóló 1997. évi LW. tÓrvény

o ą hulladélcról szóló 2012. évt CI'Wĺĺ. törvény
o hagłatéki eljárásról szóló 2010. évi WWil' törvény
o in4atlan-nyilvántartásról szóló 1997' évi CXLI tĺ)rvény
. a csődeljárásról és afelszámolási eljárásról szóló ]99I.évi XLX. torvény
. a Szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi WIV. törvény
o a Ížatalkorúak dohányzásának visszaszorításáľól és a dohánytermékek kiskereskedel-

méről szóló 20]2. évi CWIV. rcrvény
o kahségmentesség engedélyezésének alapjóul szolgáló lôrülmények igazolásáról

2/ I 968. (L 24.) IM. rendelet
o ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjérőI és az adatszolgóltatás

igazgatási szolgóltatási díjáról szóló 33/2007 (XII.23) PM rendelet
C 149/]997 (IX. I0') Korm. rendelet a glómhatóságolvól, valamint a glermelwédelmi és

g,lám.üg,li elj ár ás r ól
o 63/2006 (III.27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igény-

lésének és mególlapítósának, valamint folyósításának részletes szabályairól
o ]3/]99I.(V.2].) PM rendelet a települési önkormányzat hatáskÓrébe tartozó adók, és

adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáróI, lrezeléséről, elszómolásá-
ról

o a szabálysértéselrről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 20]2. évi II. törvény végrehajtásával lrapcsolatos rendelkez,éselcről,
valamint ahhoz kapcsolódó eg/es rendeletek módosításáról szóló 22/20]2 (IV']3) BM
rendelet

. az eg/es elkobzott dolgok közérdekű felhasznólósáról szóló 2000. évi XIII. ty., o sza-
bálysértési eljárós sorón leÍOglalt és ellrobzott dolgok kezeléséről és értékesítéséről
szóló 39/2009. (XII.22.) PM rendelet

. a g,támhatósógolľól, valamint a głermekvédelmi és gámĺig,li eljórásról szóIó
I 49/ I 997. Korm. rendelet

o a lakáscélú állami támogatásolĺról szóIó ]2/200]. Korm. rendelet
o 13/]991. (V.2I.) PM rendelet a települési önkormdnyzat hatóslrörébe tartozó adók, és

adók módjára behajtandó lôztartozások nyilvántartásáról, kezelésérőI, elszámolósó-
ról

o ]/20]3.(I.29) MNB rendelet a jegbanki alapkamat mértékerőI
o 44/2004' (XII.20.) PM rendelet az eljórási illeték megfizetésének és megfizetés ellenőr-

zésének részletes szabályairól,
o 368/20I I (XII.31. ) Korm. rendelet az ĺźllamháztartásról szóló rcrvény végrehajtásáról
o 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet ąz államhóztartás szervezetei beszámolási és

könyvvezetési kÔtelezetts é geinek s aj átos sógairóI
o 35/2008.(XII.3I.) PM rendelet az ĺjnkormányzatt adóhatóságok áItal rendszeresíthető

b ev al l ós i, b ej e l e nt é s i ny o mt atv óny o k t ar t almár ól
. az építményadóról szóló 55/2008. (XI'6.) sz. Ónkormányzati rendelet
o a telekadóról szóló 56/2008,(il.6,) sz, Ónlrormányzati rendelet
o az idegenforgalmi adóról szóló 57/2010. (XII.30.) sz. önkormányzati rendelet

3.cb) Az ugyintéző áIta| gyakorolt hatásktiľök (kiadmźnyozźls), a hatáskĺir gyakorlásá-
nak módja
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A kiadmrínyozás, a kiadmányozás és az a|áirás rendjéről szőIő |l20I3. (1.8.) sz. jegy-
zői utasítás IV. fejezet I.) pontjában foglaltaknak megfelelően töľténik.
Az ügyintézők _ M ügy érdemében hozoĹthatźrozat kivételével _ általános kiadmá-
nyozási joggalrendelkeznekaza|źtbbiakszerint:
- eljárás megindítása,
- szakhatóságimegkeresések,
- helyszíni szemle kihĺzése, éľtesítése,
- a helyszineĺ jegyzőkĺinyvbe foglalt helyszíni ideiglenes intézkedések.
- iđézés, értesítés,
- az első _ általanos _ hianypótlási felhívás,
- akézbesítési vélelem
- értesítésjogerőreemelkedésről,
- a Hivatalon beliili kat-átadás kísérő levelei. adatkérés tekintetében.

3 .cc) Az ngyintézo felađatkörei

3.c./l.Adók módjára behajtandó koztartozásokat behajtó; lefoglalt és elkobzott dolgokkal
kapcsolatos adóhatósági feladatokat e||átő és ingatlan éľtékbecslést végzó ugyintéző

6.3.|. idegenben kimutatott, adók módjara behajtandó koztartozások (közigazgatási
bíľság, pélubfusag, helyszíni bírság, igazgatási szolgáltatási díj, hulladékgazdálkodási
díj), saját szabálysértésihatározatokban kimutatott taľtozások, gyeľmektartásdíj behaj-
tésa, ťlzetési felszólítás kiküldése, a behajtási eredmény visszajelentése, oNKADo
pľogramban rögzítése, fizetések folyamatosan e||enoruése, munkabéľek, jiíľandóságok
és egyéb kĺivetelések letiltása;

- adózás rendjéről szóló 2003. évi XCil, tÖrvény 144-]53.$, 1ó1. $
- államhóztartásról szóló 2011. évi CXCV. tÓrvény 42' s o bek.,53. $ (2) bek.' 92. $

(6) bek., 93. S Q) bek., 99. S;
- szabálysértéselcről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rend-

szerről szóló 2012. évi II. törvény I42. s (]0) bek.

- szabálysértésel<ľől szóló ]999. évi LXIX. torvény 1]] s, , ]35. S @ bek. a 2012. dpri-
lis I 5 -e előtti szabálys értés ek vonatkozás óban ;

- a g/ermelrek védelméről és a glámtłgłi igazgatósról szóIó ]997. évi XXXI tÓrvény 24.

$ (8) bek., lss/A $ (7) bek., 154. S (Q bek
- a tórsadalombiztosítás ellátására ás a magánnyugdíjra jogosultalłól, valamint e szol-

gáltatásokfedezetéről szóló ]997. évi LXW. törvény 43' s (I) bek. b) pontja
- a hulladékTól szóló 2012. évi CI'Wĺ/. tÓrvény 52. s (l) bek., 86. $ (7) bek.

- I49/1997 (IX. ]0') Korm. rendelet a głómhatósdgolcról, valamint a głermelwédelmi és

głámügłi eljárásról
- 63/2006 (III.27.) Korm. rendelet a pénzbeli és teľmészetbeni szociális ellátások igény-

lésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
- 13/]991.(V.21.) PM rendelet a telepiilési Ónlarmányzat hatáskôrébe tartozó adók, és

adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezelés,áről, elszómolásáról
- bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. rcrvény 7. s (1) bek., 58' s (1-3) bek, 73.

$ (1) bek
- a szabálysértéselĺről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvóntartási

rendszerről szóló 20l2. évi II. tôľvény végrehajtásaval kapcsolatos rendelkezéselĺről,
valamint ahhoz kapcsolódó eg/es rendeletekmódosításáróI szóló 22/2012 (IV.]3) BM
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rendelet

6.3.2. helyszíni behajtas, foglalási jegyzőkönyv (ingóvégrehajtás végzése és a lefoglalt
ingóságok éľtékesítése (aľverés) _ ĺjnálló bírósági végľehajtó szerzodés szerinti meg-
keresése),

- adózás rendjéről szóló 2003' éviXCII. tÓrvény ]45-]46, I54-I58. s
- bírósĺźgivégrehajtásról szóló 1994. évi LIII. nrvény 84.s, 89-96/b s, 100. s' I04-]05.

$
6.3.3. szabáIysértési hatóság tevékenységéhez kapcsolódó feladatok e||átása (lefoglalt,
illetve elkobzott dolgok nyilvĺántaľtása, őrzése, éľtékesítése, visszaadása, megsemmisí-
tése stb.),

- az eg/es elkobzott dolgok la;zérdelcű felhasznólásĺźról szóló 2000. évi XIII. tv., a sza-
bálysértési eljárás során lefoglalt és ellabzott dolgok lcezeléséről és értélcesítéséről
szóló 39/2009. (XII.22') PM rendelet;
6.3.1l. a túlfĺzetési kérelmek figyelemmel kísérése, ađőző kérelmére azok visszauta-
lásra tö'ľténő előkészítése

- adózás rendjéről szóló 2003. évi XaI. ffirvény 43. s., 164. s
6.3.4. adó-és éľtékbizonyitvźny kiállítása (ingatlan éľtékbecslések készítése), helyszíni
szemle lefolytatása

- bírósági végrehajtásról szóló ]994. évi LIII. rcrvény 140. s (I) bekezdés,.
- hagatéki eljĺźrósról szóló 20I0, évi WXWII' torvény ]6. s (]) bekezdés,
. a glámhatóságolcról, valamint a glermelłvédelmi és glámügłi eljárásróI szóló

149/1997. Korm. rendelet /53. $ (I) bekezdés bpont.
- a lalrascélú állami támogatásolĺról szóló ] 2/200]. Korm. rendelet 5. s (3) belrezdés

k)zigazgatósi hatósĺźgi eljárós és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL rcrvény 83. $.,

- illetékekről szóló ]990. éviXCil. tÓrvény ]0]. s és aXIX. számlilmelléklet
6.3.5. összehasonlitő értékadat megkéľése Nemzeti Adó- és Vámhivataltól

- az adózás rendjéről szóló 2003. éviXCil. törvény I0. s @ bekezdés apontja
- ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás

igazgatósi szolgáltatási díjáról szóló 33/2007 (XII.23) PM rendelet I. $ (5) bekezdés
6.3.38. egyes adónemek megszűnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
kampĺínyfeladatok elvégzése és a fokozott behajtás idoszakabanhelyszíni végrehajtási
feladatok ellátása,
6.3 .39 . tigyfélfo gadás

3.c.l2 Adók módjaľa behajtandó köztartozźsokat behajtó; lefoglalt és elkobzott dolgokkal
kapcsolatos adóhatósági feladatokat ellátó és ingatlan éľtékbecslést végző ngyintéző

6.3.1. iđegenben kimutatott, adók módjaľa behajtandő koaaľrczások (k<izigazgatási
bíľság, pétubítság, helyszíni bírság, igazgatási szolgáItatási díj, hulladékgazdálkodási
díj), saját szabźiysértésiIntátozatokban kimutatott taľtozások, gyeľmektaľtásdíj behaj-
tása, ťlzetesi felszólítĺás kiküldése, a behajtźtsi eredmény visszajelentése, oNKADo
programban tögzítése, fizetések folyamatosan ęI|enőrzése, munkabérek, jáľarldóságok

és egyéb követelések letiltása;
- adózás rendjéről szóló 2003. éviXCil. tÓrvény 144-153. s' ]6]. s
- óllamháztartásról szóló 20]I. évi CXCV. tÓrvény 42. s (3) bek,,53. $ (2) bek.' 92. f

(6) bek., 93. S O bek., 99. $;
- szabólysértéselcről, a szabálysértési eljórásról és a szabólysértési nyilvántartási rend-

szerről szóló 2012. évi II. törvény I42. s (]0) bek.

10.
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- szabálysértéselcről szóló 1999. évi I,XIX, törvićny ]]1 E., I35. S G) bek. a 2012. ápri-
lis ] 5 -e előtti szabálys értések vonatlrozás óban ;

- a glermekek védelméről és a głámügli igazgatásról szóló 1997. évi WI törvény 24.

$ (8) bek., 133/A $ (7) bek., 154. S @ bek
- a társadalombiztosítás ellátásóra ás a magánnyugdíjra jogosultąlcról, valamint e szol-

gáltatásokfedezetéről szóló ]997. évi I'XXX' törvény 43. s (I) bek. b) pontja
- a hulladélcról szóló 20]2. évi CLWĺ/, törvény 52. s (]) bek', 86. $ (7) bek.
- I49/I997 (IX, l0,) Korľn, rendelet a gyámhatóságolcról, vąlamint a głermelłvédelmi és

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

lésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
- ]3/]99I.(V.21,) PM rendelet a települési önkormányzat hatásl<örébe tartozó adók, és

adók módjóra behajtandó kÓztartozások nyilvóntartásóról, kezeléséről, elszámolásáról
- bírósógi végrehajtósról szóló ]994. évi LIII. tôrvény 7. s O bek., 58. s G-3) bek., 73.

S (t) bek
- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljórásról és a szabálysértési nyilvántartósi

rendszerről szóló 2012' évi II' törvény végrehajtósával lrnpcsolatos rendelkezéselcről,
valamint ahhoz lrapcsolódó egles rendeletek módosításáról szóIó 22/20 ] 2 (Iĺ/. I3) BM
rendelet 10. $
6.3.2. helyszíni behajtás, foglalási jegyzőkönyv (ingóvégrehajtás végzése és a lefoglalt
ingóságok éľtékesítése (aľverés) _ <inálló bírósági végrehajtó szerzođés szerinti meg-
keresése),

- adózós rendjéről szóló 2003. éviXCil' tÓrvény l45-]46, ]54-I58. s
- bíróságivégrehajtásról szóló 1994. évi LIII. rcrvény 84. s,89-96/b s, 100. s, ]04-]05'

t
e.s.t. szabályséľtési hatóság tevékenysé géhezkapcsolódó feladatok e||źĺźsa(1efogla1t,
illetve elkobzott dolgok nyilvántaľtźsa, otzése' értékesítése, visszaadása, megsemmi-
sítése stb.),

- az egles elkobzott dolgok kCIzérdekíĺ felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. tv., a sza-
bálysértési eljárós sorón lefoglalt és elkobzott dolgok kezeléséről és értékesítéséről
szóló 39/2009. (XII.22.) PM rendelet;
6.3.11. atiilfizetési kéľelmek figyelemmel kísérése, adőző kérelméľe azok visszauta-
lásra történő előkészítése

- adózás rendjéről szóló 2003, évi XCil. törvény 43. s., 164. s
6.3.4. adó-és értekbizonyítvány kiállítása (ingatlan éľtékbecslések készítése), helyszíni
szemle lefolytatása

- bíróságivégľehajtĺźsról szóló I994' évi LIII. tÖrvény ]40. s (l) bekezdés,.
- hagłatéki eljárásról szóló 20]0, évi XXXWII. törvény ]6. s (1) bekezdés,
- a głámhatóságolcról, valamint a glermelwédelmi és g,lámügłi eljárásról szóló

]49/l997, Korm, rendelet 153. $, (I) bekezdés b pont.
. a lakáscélú állami támogatásolcról szóló ]2/200]. Korm. rendelet 5. s (3) belrezdés
- lôzigazgatási hatósági eljárás és szolgáItatás általános szabályairól szóló 2004. évi

CXL rcrvény 83. $.,
- illetékelĺről szóló ]990. évi XCIil. tÓrvény I01. s és a XIX. számú melléklet

6.3.5. összehason|itő értékadat megkéľése Nemzeti Adó- és Vámhivataltól
- az adózós rendjéről szóló 2003. évi XCil' tÓrvény 10. s @ bekezdés a pontja
- ingatlanok forgalmi értélrodatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgóltatós

igazgatósi szolgáltatási díjóról szóló 33/2007 (XII.23) PMrendelet I. s o bekezdés
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6.3.38. egyes adónemek megszíĺnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
kampányfeladatok elvégzése és a fokozott behajtas időszakában helyszíni végrehajtasi
feladatok e|látása,
6.3 .39 . Ĺigyfélfo gadás

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

6.3.l. idegenben kimutatott, adók módjaľa behajtandő köztartozasok (kĺizigazgatási
bíľság, péĺubírság, helyszíni bírság, igazgattsi szolgá|tatźtsi díj, hulladékgazdálkodási
díj), saját szabálysénésihatźtrozatokban kimutatott tartoztsok, gyeľmektartásdíj behaj-
tása, ťtzetési felszólítás kiküldése, a behajtási eľedmény visszajelentése' oNKADo
progľamban rcgzitése, fizetések folyamatosan el|enőrzése' munkabérek, jarandóságok
és egyéb követelések letiltása;

- adózás rendjéről szóló 2003. éviXaI. furvény ]44-]53. $ /ó/. $
- államháztąrtásról szóló 20]I. évi CXCV. torvény 42. s (3) bek.,53. $ (2) bek.,92. s

(6) bek., 93. S O bek., 99. $;
- szabálysértéselcről, a szabólysértési eljárósról és a szabólysértési nyilvántartási rend-

szerről szóló 20]2, évi II. tÓrvény ]42. s (I0) bek.
- szabálysértéselcről szóló ]999. évi LXX. tôrvény ]]] s. , ]35. S G) bek. a 2012' ápri-

lis ] 5-e előtti szabályséľtések vonatlrozásában;
- a g/ermekek védelméről és a głámügłi igazgatósról szóló ]997. évi XWI törvény 24.

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

gáltatásokfedezetérőI szóló ]997. évt I'W' törvény 43. s (1) bek. b) pontja
- a hulladékTól szóló 2012. évi CI.XWĺł. törvény 52. s 0) bek', 86. s Q bek,
- l49/1997 (IX. 10.) Korm, rendelet a głámhatóságolcról, valamint a g,lermelwédelmi és

głámügłi eljárásról
- 63/2006 (III'27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igény-

lésének és mególlapításának, valamint folyósítósának részletes szabályairól
- 13/1991'(V.2I.) PM rendelet a települési Ónkormányzat hatáslrörébe tartozó adóh és

adók módjĺźra behajtandó lôztartozások nyilvóntartásáról, lrezeléséről, elszámolásáróI
. bírósógivégrehajtósról szóló 1994. évi LIII. törvény 7. s (1) bek., 58. s (]-3) bek., 73.

$ (I) bek.
- a szabálysértéselcről, a szabálysértési eljárásról és a szabólysértési nyilvántartási

rendszerről szóló 20I2. évi II. tÓrvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezéselcről,
valamint ahhoz kapcsolódó eg/es rendeletek módosítósáról szóló 22/2012 (IV.13) BM
rendelet 10. $
6.3,2. helyszíni behajtás, foglalási jegyzőkönyv (ingóvégrehajtás végzése és a lefoglalt
ingóságok értékesítése (áľverés) _ önĺílló bíľósági végrehajtó szerződés szerinti meg-
keresése),

- adózós rendjéről szóló 2003. évi XaI. ftrvény ]45-]46, 154-l58. s
- bíróságivégrehajtásról szóló l994. évi LIII, torvény 84, s, 89-9ő/b s, 100, s' ]04-]05.

t
e.l.l. szabályséĺtési hatóság tevékenysé géhezkapcsolódó feladatok ellátása (lefoglalt,
illetve elkobzott dolgok nyilvántaľtása, őrzése' éľtékesítése, visszaadása, megsemmisĹ
tése stb.),

- oz egles elkobzott dolgok kôzérdelcű felhasznólósáról szóló 2000. évi XIII. ty., a Sza-
bálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott dolgok kezeléséről és értéĺresítésérőI
szóló 39/2009. (XII.2 2.) PM rendelet;
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6.3. l l . a ttifizetési kérelmek figyelemmel kísérése , ađőző kérelméľe azok visszauta-
lásra tĺjľténő előkészítése

- ądózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. torvény 43. s., l64. s
6.3.38. egyes adónemek megszűnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
kampanyfeladatok elvégzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni végrehajtási
feladatok e||éúása,
6.3.39. ügyfélfogadás

3.c.l4. Adók módjrĺra behajtandó konatozásokat behajtó; lefoglalt és elkobzott dolgokkal
kapcsolatosadóhatóságifeladatokate||átőugyintézó

6.3.I. idegenben kimutatott, adók módjĺáľa behajtandó köztaľtozások (kozigazgatási
bírság, pérubitság, helyszíni bíľság, igazgatási szo|gá|tatźtsi díj, hulladékgazdálkodási
díj), saját szabályséľtésihatźttozatokban kimutatott taľtozások, gyeľmekÍaľtásdíj behaj-
tása, ťtzetési felszólítás kikiildése, a behajtási eredmény visszajelentése, oNKADo
programban tögzitése, fizetések folyamatosan e|Ienórzése, munkabérek, járandóságok

és egyéb kĺivetelések letiltása;
- adózás rendjéről szóló 2003. éviXCII. tÓrvény 144-153' $ /ó/. $.

- államháztartásról szóló 20ll. évi CXCV. tÓrvény 42. s (3) bek', 53. s Q) bek.,92. s
(6) bek., 93. S O bek.,99. S;

- szabĺźlysértéselłől, a szabálysértési eljárósról és a szabálysértési nyilvántartási rend-
szerről szóló 2012, évi II. törvény I42. s (]0) bek.

- szabálysértéselłől szóló ]999. évi LXIX' torvény ]1] s' , ]35. ś (4 bek. a 2012. ápri-
lis ] 5 -e előtti szab álysérté sek vonatkozásában ;

- o glermekekvédelméről és a g,lámügli igazgatósról szóló 1997. évi WI torvény 24.

$ (8) bek., 133/A $ (7) bek., Is4. S @ bek.
- a társadalombiztosítás ellátásóra ás a magónnyugdíjra jogosultalcról, valamint e szol-

gáltatĺźsokfedezetéről szóló ]997. évi LXXX, tÓrvény 43. s (]) bek. b) pontja
- a hulladélvól szóló 20]2' évi CI'WV. ftrvény 52. s (I) bek., 86. $ (7) bek.
- 149/1997 (IX. ]0.) Korm. rendelet a głámhatóságoĺcról, valamint a glermelwédeĺmi és

głómĺigłi eljárásról
- 63/2006 (III.27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igény-

lésének és megállapításánah valamint folyósításának részletes szabólyairól
- 13/199].(T.2].) PM rendelet a települési önlarmányzat hatóskörébe tartozó adók, és

adók módjára behajtandó koztartozások nyilvántartósóról, kezeléséről, elszámolásáról
- bírósógi végrehajtósról szóló 1994. évi LIII. törvény 7' s (]) bek., 58. s (]-3) bek., 73.

S (I) bek
- a szabálysértéselcről, a szabólysértési eljórásról és a szabálysértési nyilvóntartási

rendszerről szóló 20]2. évi II. tÓrvény végrehajtásóval kapcsolatos rendelkezéselcről,
valamint ahhoz kapcsolódó egles rendeletek módosításáról szóló 22/20l2 (IV.]3) BM
rendelet 10. S
6.3.2. helyszíni behajtás, foglalási jegyzőkönyv (ingóvégrehajtás végzése és a lefoglalt
ingóságok éľtékesítése (áľveľés) _ önálló bírósági végľehajtó szeruódés szeľinti meg-
keľesése),

- adózás rendjéről szóló 2003. éviXCil. törvény ]45-]46, ]54-I58. s
- bírósógi végrehajtásról szóló ]994. évi LIII' tĺ;rvény 84. s, 89-96/b s, 100. s, ]04-105.

$
6.3.3. szabźůysértési hatóság tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátása (lefoglalt,
illetve elkobzott đolgok nyilvántaľtźsa, órzése' értékesítése, visszaadĺĺsa, megsemmĹ
sítése stb.),
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- az eg/es ellrobzott dolgok lôzérdekű felhasználásáról szóIó 2000. évi XIII. n., a sza-
bdlysértési eljárás során lefoglalt é's elkobzou dolgok kezeléséről és értélresítésérőI
szóló 39/2009. (XII.22.) PM rendelet;
6.3.11. a túlfizetési kérelmek figyelemmel kísérése, ađőző kérelmére azok visszauta-
lásra történő előkészítése

- adózds rendjéről szóló 2003. éviXCil. torvény 43.s., ]64. s
6.3.38. egyes adónemek megszĹĺnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
kampányfelacĺatok elvégzése és a fokozotÍ behajtás időszakában helyszíni végľehajtási
feladatok ellátása,
6.3 .39 . Ĺigyfélfo gadás

3.c.l5. Helyi adókkal (építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó) kapcsolatos feladatokat
ellátó és saját szabályséľtésihatźrozatokban kimutatott taľtozások behajtását végzo ngyintézo

6.3.6. adóbevallások alapjan az ađő kivetése (előírása) és feltilvizsgálata (építmény-,
és telekadó vonatkozásában), kivető, töľlő és mentességet megállapítő hatźlrozatok el-
készítése, j ogerő sítése

- a helyi adóIcról szóló 1990. évi C. tÓrvény kivéve a kommunólis adó és iparűzési adóra
vonatkozó III. és IV.fejezetek

- az adózás rendjéről szóló XCII. törvény I.-Xfejezet (Art.)
- az építményadóról szóló 55/2008. (XI'6.) sz. önlrnrmányzati rendelet
- a telelradóról szóló 56/2008.(XI'6.) sz, önkormányzati rendelet
- ingatlan-nyilvóntartósról szóló 1997. évi CXLI törvény ]7.s u) bek. r) pont

6.3.7. építmény-, és telekadó oNKADo programban tÓľténő rcigzítése (feladatból
adódó)
6.3.8. idegenfoľgalmi adó bevallások feldolgozźlsa, abeťlzetések nyilvántartása

- a helyi adóIcról szóló ]990. évi C. törvény 34.s
- az idegenforgalmi adóról szóló 57/2010. (XII.30.) sz, önkormányzati rendelet

6.3.9. folyószámlfü (számlaegyenlegek) kibocsátasával kapcsolatos munkálatok el-
végzése

- az adózás rendjéről szóló XCII, tÖrvény a3.$ (8) bek,

6.3.10. méltlĺnyossági eljĺĺľások lefolytatása, a kedvezmények elbitálrásź.l- követően ha-
tźrozat készítése, jogerősítése (az engedéIyezett rész|etťlzetés teljesítésének folyama-
tos ellenőrzése, nem teljesítés esetén behajtási cselekmény foganatosítása)

- az adózás rendjéről szóló XCII. törvény 133-I34.s
- az illetékBlcről szóló ]990' évi XCilI törvény 29.s, 33.s O 23. pont, IX. fejezet 73 s
- az építményadóról szóló 55/2008. (XI,6') sz. önkormányzati rendelet
- a telekadóról szóló 56/2008.(XI'6.) sz' Ónkormányzati rendelet

6.3.||. a túlfizetési kérelmek figyelemmel kísérése, ađőző kérelméľe azok visszauta-
lásľa történő előkészítése

- adózás rendjéről szóló 2003, évi XaI. furvény 43. s.
6.3.|2. kĺ!ľnyezettanulmanyi eljarások lefolytatása adókedvezmény, helyi adő mé|tá-
nyosság esetén,

- az építményadóról szóló 55/2008. (XI'6.) sz' önkormányzati rendelet
. a telekadóról szóló 56/2008.(XI.6.) sz' Ónkormányzati rendelet

6.3.13. helyi adóban félévente behajtási cselekmények foganatosítása (fizetési felszólí-
tás küldése hátralékos lista alapjĺĺn, munkabéľből letiltás kezdeményezése, bankszám-
láľa inkasszó kibocsátás)
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- ądózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 150.$ (1), 146. s G)' 144.s,
- a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIil. törvény 7.s (l), 58.s (1)-(3), 65. s (1)-

(2)

6.3.|4. hátralékos ügyekben _ sztikség szeľint _ aziratok előkészítése és továbbítása
önálló bírósági végrehajtóknak, felszámolási eljaĺás alatt lévő ügyekben követelés fel-
számoló felé tĺinénő bejelentése

- adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvłźny ]45,s, I46.s G)
- a csődeljárásról és afelszĺźmolási eljórásról szóló l99l,évi XLIX, tÓryény ]0.s Q,)

6.3. l 5. adóellenőrzések lefolytatása
- adózós rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény Art. 86.s-]43.s

6.3.|6 telekadó és építményadőhattrozat minták megszerkesztése az oNKADo prog-
ram szövegszerkesztőj e segítségével (feladatv égzéshez kapcsolódó)

. a lcôzigazgatási és hatósági eljárásról szóló 2004. évi CXL. tĺ)rvény 72' $
6.3.36. önkoľmanyzati ađőhatőság á|ta| ľendszeresített formanyomtatványok előkészĹ
tése

. 35lf008.(xll.31.) PM renđelet az önkormtnyzati adóhatóságok által rendszeresíthető
bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmaľóI ]. sz. mell. (építményadó), 3. sz. mell.
(telelładó), 7. sz, mell' (idegenforgalmi adó)
6.3.37. havonta oNKADo programból adóslista készítése, helyben szokásos módon
töľténő kijzzététe|e,

- onkormónyzati adóhatóság vezetőjének döntése alapján figlelembe véve az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCil. tôrvény Art. 55/B f-át

- a Józsefvárosi Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Műkôdési Szabályzatóról
szóló ]9/2009. (V'6.) önkormányzati rendelet 75. s (1) bek. a) pontja
6.3.I. sajźú szabźiyséľtési hataľozatokban kimutatott taľtozások behajtása, ťtzetési fe|-

szólítás kikiildése, a behajtási eredmény visszajelentése, oNKADo progľamban ľög-
zítése, fizetések folyamatosan ellenőľzése, munkabérek, jarandóságok és egyéb köve-
telések letiltása;

- adózás rendjéről szóló 2003. éviXCil. torvény 144-I53. $ 1ó1. $
- szabálysértéselĺről, a szabálysértési eljárásról és a szabólysértési nyilvántartási rend-

szerről szóló 2012, évi II, tÔrvény ]42. s (10) bek'
- szabálysértéselcről szóló ]999. évi I.XIX. törvĺlny 11] s, , ]35. S G) bek. a 2012. ópri-

lis ] 5 -e előtti szabálysértés ek vonatlazás ób an;
6.3.38. egyes adónemek megsziĺnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
kampĺĺnyfeladatok e|végzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni végľehajtási
feladatok e|IźÍása,
6.3.39. ügyfélfogadás

3.c.l6 Adókönyvelő és adóigazolással, költségmentességgel, vagyoni bizonyíwánnyalkapcso-
latos feladatokat ellátó ugyintéző

6.3.19. analitikai és könyvelési napló készítése
- adózós rendjéről szóló 2003.évi XCII, törvény 44 $,
- számvitelről szóló 2000.évi C rcrvény

6.3 .20. eléviilt adőhátÍalékok töľlése,
- adózós rendjéről szóló 2003. évi XCII. torvény 164 s

6.3.2|.100 Ft alatti tételek rendezése
- adózós rendjéről szóló 2003. évi rcrvény XCII. tÓruény 2-es szdmú mellékletének II.

pontja
6.3.22. oNKADo pľogram-módosításain ak źtwezetése (verzió betöltés)
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]3/]991. (T.2l.) PM rendelet a települési önkormányzat hatáskorébe tartozó adóh és

adók módjára behajtandó kjztartozások nyilvántartásáľól, Iłezeléséről, elszámolásá-
ról 13.$ (2)

] /2 0 l 3. (I. 2 9) MNB r endelet a j egłbanki alaplramat mértélceről
6.3.23. gépjármuađó, építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó, bírság, késedelmi
pótlék beszedési szám|źlhabeérkezettpénzforga|om lekönyvelése, idegenben kimuta-
totttartozźlsok befizetéseinek lekĺĺnyvelése, illeték szźtmlérabeérkezett pénzforgalom
lekiinyvelése, tovább utalása
adózás rendjéről szóló 2003. évi XaI. furvény.'5. $, - 44. s, 53. s, 124. s
mindenkori kakségvetési ttrvény (Magłarország 20]3. évi lözponti kaltségvetésről
szóló 20I2. évi CCU. törvény 32-33. s)
44/2004. (XII.20.) PM rendelet az eljárósi illeték megfizetésének és megfizetés elle-
nőrz é s ének r é s zl ete s s zab ályair ól,
368/20]] (XII.3]. ) Korm. rendelet az államháztartásról szóló türvény végrehajtásá-
ról

6.3.f4. a nem azonosítható befizetések átfutó nyilvántaľtásba helyezése, az ismeretlen
tételek rendezése, rendeltetési helyéľe töľténő továbbítása, átfutó-napló vezetése
(könyv e l é s b ő l adó dó fe l a dat)
6.3.25. adóbevételek utalása az ĺĺnkoľmányzati költségvetési szźmiźlra
368/20 ] ] . (XII. 3 ] .) Koľm. rendelet az államháztartási törvény végrehajtásáról 1 45. s,
6.3.26. az évkozĺ változások adónemenként (visszautalás, visszatérítés, tĺirlés) ttirténő
lekönyvelé se (kÓnyvelé sb ől adódó feladat)
6.3.27. az adőhźttalékosokľól, előíľásokĺól, befizetésekĺől adónemenkénti megbontás-
ban félévenk ént zźrási ĺisszesítő készítése, :

13/]991.(V.21.) PM rendelet a teleptilési onkoľmányzat hatáskörébe tartozó adóh és

adókmódjára behajtandó kÓztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről, elszámolásáról
r4 .s,
249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és

konyvvezetési lötelezetts égeinek saj átos sógairól, I 0. $, I -9 pontig
6.3.28. zźľ:ási feladatok: havonkénti zfu|ati cisszesítő, negyedévenként információs je-
lentés,felévenként eredmény.kimutatás készítése, :
]3/]99].(V.21.) PM rendelet a települési önlĺormányzat hatáskôľébe tartozó adóh és

adók módjára behajtandó koztartozások nyilvántartósáról, kezeléséről, elszámolásáról
14.s,
249/2000. (XII.24.) Koľm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és

konyvvezetési kotelezetts é geinek saj átos s ágairól, ] 0. s, ] -9. pontig
6.3.29. a lvĺ.e..r. iltalkértlistfü haĹĺľidőben tĺirténő továbbítása
249/2000' (XII.24,) Korm' rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és

konyvvezetési lcÓtelezett s é geinek s aj átos ságairól, ] 0' s, I -9. pontig
6.3.30. kiadási napló vezetése,
ą számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
adózós rendjéről szóló 2003. évi XCil. törvény 44. s,
6.3 .3 1 . kivonatok, bizonylatok őrzése, selej tezése
6 .3 .32. tulfizetések utalása a me gfelelő szźĺn|ár a hatźr ozat al apj an
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCil. törvény 43. $
6.3.17. adőigazo|ások kiadása (szerencsejáték engedélyhez' ingat|an vásárlźshoz, pá-
Iy źzato|łhoz, Iakásv ásráľl áshoz, stb. )
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCil. torvény Art.\S/A.$,
a szerencsejáték szervezéséről szóló 199]. évi WXU. törvény 2.$ b) és d),
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- a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedel-
méről szóló 20]2. évi CWIV. ttlrvény I3. s O bek. a)
6.3.18. adőigazo|ás kiadása bírósági eljarás személyes költségmentesség, illetve ille-
ték.feljegyzési jog engedélyezése inínti kérelemhez,

- a lraltségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló kôrĺilmények igazolásáról
2/I968.(I.24.) IM, rendelet ]. sz' melléklet
6.3.38. egyes adónemek megszúnésével, illetve új ađók bevezetésével kapcsolatos
kampanyfeladatok elvégzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni végrehajtási
feladatok ellátása,
6.3.39. ügyfélfogadás

3.c.l7. Gépjármrĺadóval kapcsolatos feladatokat ellátó és adőigazolással, ktiltségmentességgel,
vagyoni bizonyítvánnyal kapcsolatos feladatokat ellátó ugyintézo

6.3.9. folyószrĺmlak (szĺímlaegyenlegek) kibocsátásával kapcsolatos munkálatok el-
végzése,

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

6.3.10. méltányossági eljĺĺľások lefolytatása, a kedvezmények elbírálását kÓvetően ha-
tározat laźszítése, jogerősítése (az engedélyezett részleffizetés teljesítésénekfolyamatos
e l l enőr z é s e, ne m t e lj e s ít é s e s e t é n b e haj t ás i c s e l e lcľné ny fo ganat o s ít á s a)

- az adózós rendjéről szóló XCII. törvény l33-I34.s
- az illetékelcről szóló ]990, évi XaII. törvény 29.s, 33.s Q) 23. pont, IX' fejezet 73 s

6.3.1 1. a tulfizetési kérelmek figyelemmel kísérése , adőző kérelmére azok visszauta-
lásra tĺjľténő előkészítése

- adózás rendjéről szóló 2003. évi XCil. törvény 43. $,
6.3.|4. hátľalékos iigyekben _ sztikség szerint _ az iratok előkészítése és továbbítása
önálló bírósági végľehajtóknak, felszámolási eljarás alatt lévő iigyekben követelés fel-
számoló felé tĺirténő bejelentése

- adózás rendjéről szóló 2003, évi XCil. törvény I45.s, ]46.s (4)

- a csődeljárásról és afelszámolási eljórósról szóló ]99].évi XLIX. tÓrvény 10.s Q)
6.3.16. gépjármuadő hatźrozatok megszerkesztése az oNKADo progľam szĺivegszer-
kesztőj e segítségével,

- a lcÖzigazgatási és hatósági eljórósról szóló 2004' évi CXL, tÓrvény 72. $
6.3.|7. adőigazo|źtsok kiadása (szerencsejáték engedélyhez, ingat|an vźsźt|áshoz, pá-
lyĺŁatokhoz, lakásvásárláshoz, stb.)

- adózás rendjéről szóló 2003. évi XCil. tôrvény Art.85/A.s,
- a szerencsejáték szervezéséről szóló ]991, évi XWU. torvény 2.s b) és d)'
. a Jiatallrorúak dohányzásának visszaszorítĺźsóról és a dohánytermékek kislrereskedel-

méről szóló 20]2. évi CWXIV. tdrvény I3' s (5) bek, a)
6.3.18. adőigazo|ás kiadása bíľósági eljarás személyes költségmentesség, illetve ille-
ték-feljegyzési jog engedélyezése iľánti kérelemhez,

- a kaltségmentesség engedélyezésének alapjául szolgóIó korülmények igazolásáról
2/]968,(I,24.) IM. rendelet I. sz. melléklet
6.3.33. KekKH adatvźltozéts feldolgozása és rögzitése, az adat|apok folyamatos fel-
do|gozása, az évkozi változások átĺlezetése, előíró és töľlő hatźltozatokkészítése, moz-
gáskoľlátozottak mentességéľe vonatkozó hatźlrozatok készítése (gépjĺĺľműadó vonat-
kozásában)

- adózás rendjéről szóló 2003. évi XCil' tÓrvény I76's (1) a)'
- gépjárműadóról szóló ]99l. évi I'WXil. tÓrvény I. fejezet, II. fejezet, V. fejezet
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6.3.34. gépjáľműadó, hátralékos adózók behajtási eljĺĺľás megindításának kezdemé-
nyezése (fizetési felszólítłĺs küldése hátralékos lista alapjan ' 

munkabéľből letiltás kez-
demény ezése, bankszámlaľa inkasszó kibocsátás) gépj áľmű foľgalomból történő kivo-
nása, végľehajtási j og törzskönyvbe töľténő bej egyzése

- adózás rendjéről szóló 2003, évi XaI. ftrvény ]50.s Q), 146. s G), I44.s,
- a bírósógi végrehajtósról szóló 1994, évi LIil. törvény 7.s (]), 58.s 0)-(3)' 65. s (1)-

(2)
- gépjárműadĺirĺ5l szĺilĺi ]99]' évi LWil, tĺ)rvény 9.S G) bek.

6.3.3 5. oNKADo progľam-módosításain ak átvezetése (verzió betöltés),
- 13/]991. (I/.2].) PM rendelet a települési önknrmányzat hatáskźrébe tartozó adóh és

adók módjára behajtandó lĺöztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről, elszámolásáról
r3.s Q)

- ]/2013,(I 29) MNB rendelet a jegłbanki alapkamat mértékéről
6.3.36. önkoľmányzati adóhatóság źital rendszeresített foľmanyomtatvĺĺnyok előkészí-
tése

- 35l200s.CxII.31.) PM rendelet az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető
bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmĺáľő| ] 3' sz. mell. (gépjárműadó)
6.3.37. havonta oNKADo pľogramból adóslista készítése, helyben szokásos módon
tĺiľténő kozzététe|e

. ônkormĺźnyzati adóhatóság vezetőjének dÓntése alapján Jiglelembe v,lve az ądózós
rendjéről szóló 2003. évi XCil. törvény Arĺ 55/B s-át

- a Józsefvárosi Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Műlôdési SzabályzatáróI
szóló 19/2009' (I/.6.) Ônkormányzati rendelet 75. s (]) bek. a) pontja
6.3.38. egyes adónemek megszűnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
kampanyfeladatok elvégzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni végľehajtási
feladatok e||átása,
6.3.39. ügyfélfogadás

3.c.l8. Gépjáľműadóvalkapcsolatos feladatokat ellátó és ađőigazolással, kcĺltségmentességgel,
vagyoni bizonyítvánnyal kapcsolatos feladatokat ellátó ngyintézłĺ

6.3.9. folyószĺámlźk (számlaegyenlegek) kibocsátásával kapcsolatos munkálatok el-
végzése,

- az adózás rendjéről szóló XCII. torvény a3.S G) bek'

6.3.10. méltányosságĺ ehjarások lefolýatása, a kedvezmények elbírálását kovetően ha-
tórozat hźszítése, jogerősítĺlse (az engedélyezett részletfizetés teljesítésének folyamatos
e l l e nőr z é s e, n e m t e lj e s ít é s e s e t én b e haj t ó s i c s e l e krné ny fo ganat o s ít ás a)

- az adózás rendjérőI szóló XCII. tÖrvény ]33-]34.s
- az illetékelĺrőt szóló 1990. évi XCilI' törvény 29.s, 33.s O 23. pont, IX. fejezet 73 f

6.3.11. a túlfizetési kéľelmek figyelemmel kísérése, adőző kéľelmére azok visszauta.
lásra tĺiľténő előkészítése

- adózás rendjéről szóló 2003. évi XaI. ffirvény 43. s.
6.3.14. hátralékos iigyekben _ szfüség szerint _ aziratok előkészítése és továbbítása
ĺjnálló bírósági végľehajtóknak, fe|szźtmolási eljĺĺľás alatt lévő ügyekben követelés fel-
számoló felé töľténő bejelentése. adózás rendjéről szóló 2003. évi XaI furvény ]45.s, ]46.s (4)

- a csődeljórásról és afelszómolási eljárásról szóló ]99].évi XLIX, nrvény ]0.s Q)
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6.3.|6. gépjáľműadőhatźrozatok megszeľkesztése az oNKADo program szövegszeľ-
kesztőj e segítségével,

- a kÓzigazgatási és hatósági eljárdsról szóló 2004. évi CXL. törvény 72. $
6.3.|7. adőigazolźtsok kiadása (szerencsejáték engedélyhez, ingatlan vásár|áshoz, pá-
lyĺázatokho z, Lakásv ásárlásho z, stb. )

- adózás rendjéről szóló 2003. évi XCil' törvény Art.85/A.s,
- ą szerencsejóték szervezéséről szóló 199]. évi XXXU. törvény 2.$ b) és d),

- a fiatallrorúak dohánvzásának visszaszorításáról és a dohónytermélrek kiskereskpdel-
méről szóló 2012. évi CWXIV. t1rvény 13' s (5) bek. a)
6.3.18. ađoigazolás kiadása bírósági eljĺĺrás személyes költségmentesség, illetve ille-
ték-feljegyzési jog engeďéIyezése iránti kéľelemhez,

- a kłltségmentesség engedélyezésének alapjóul szolgáló kžrnlmények igazolásáról
2/1968.(I,24.) IM. rendelet ]. sz. melléklet
6.3.33. KekKH adatváItozás felđolgozása és rĺigzítése, az aďat|apok folyamatos fel-
dolgozása, az évközivźitozások átvezetése, előíró és töľlő hatźtrozatok készítése, moz-
gáskoľlátozottak mentességéľe vonatkozó hatźrozatok készítése (gépjaľmiĺadó vonat-
kozásźbaĺl)

- adózds rendjéről szóló 2003. évi XCil. torvény ]76.s (1) a),

- gépjárműadóról szóló 1991. évi I'ffiII. törvény I. fejezet, II' fejezet, V. fejezet

6.3.34. gépjáľműadó, hátralékos ađőzők behajt^ĺsi eljaľás megindításiĺnak kezdemé-
nyezése (fizetési felszólítás kiildése hátľalékos lista alapjan, munkabérből letiltás kez-
đeményezése, bankszĺímlara inkasszó kibocsátás) gépjáľmű forgalombóltörténő kivo-
nása, végľehajtási j og törzskönyvbe töľténő bej egyzése

- adózás rendjéről szóló 2003. éviXCil. torvény ]50.s (1)' 146. s (4), I44.s,
- a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIil, torvény 7.s (]), 58.s (1)-(3)' 65. s (l)-

(2)
- gépjárműadóról szóló I99]. évi I'WII. torvény 9.$ @ bek.

6.3.3 5. oNKADo progľam-módosításainak átvezetése (veľzió betöltés),
- 13/1991. (V.2I.) PM rendelet a települési ónlrormányzat hatásk)rébe tartozó adók, és

adók módjóra behajtandó löztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről, elszámolásáról
13.5O

. I/2013.(I.29) MNB rendelet a jegbanki alaplramat mértékpről
6.3.36. önkoľmĺányzati adóhatóság źital rendszeresített foľmanyomtatvĺĺnyok előkészĹ
tése

- 35ĺ2008.CXII.31.) PM rendelet az önkoľmányzati adóhatóságok által rendszeresíthető
bevallási, bejelentési nyomtatványok taľtalmaĺő| ]3. sz. mell. (gépjárműadó)

6.3.37. havonta oNKADo progľamból adóslista készítése, helyben szokásos módon
töľténő kozzététe|e

- Ónkormányzati adóhatóság vezetőjének döntése alapján Jigłelembe véve az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCil. tÓrvény Art, 55/B $-át

- a Józsefvárosi Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Műlôdési Szabályzatóról
szóló I9/2009. (ĺ/.6.) önkormányzati rendelet 75. s (1) bek. a) pontja
6.3.38. egyes adónemek megszűnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
kampánlbladatok elvégzése és a fokozott behajtłís időszakában helyszíni végrehajtási
felađatok e||źiása,
6.3 .39 . tigyfelfogadás

3,c.l9. Gépjáľműadóval kapcsolatos feladatokat ellátó és adőígazolassal, költségmentességgel,
vagyonibizonyítvánrryalkapcsolatosfeladatokatel.|átőngyintézó
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6.3.9. folyószáml ák (számlaegyenlegek) kibocsátásával kapcsolatos munkálatok el-
végzése,

. az adózás rendjéről szóló XCII. tÓrvény a3.$ (8) bek.
6.3.10. méltányossági eljĺíľások lefolytatása, a kedvezmények e|birźiását követően ha-
tźrozat készítése, jogerősítése (az engedé|yezett rész|etfizetés teljesítésének folyama-
tos ellenőľzése, nem teljesítés esetén behajtási cselekmény foganatosítása)

- az adózás rendjéről szóló XCII. törvény I33-]34.s
- az illetékelcről szóló ]990. évi Xail. ffirvény 29.s, 33.s O 23. pont, IX. fejezet 73 $

6.3.||. attiťtzetési kérelmek figyelemmel kísérése, adőző kéľelmére azok visszauta-
lásľa töľténő előkészítése

- adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tÓrvény 43. s.
6.3.|4. hátľalékos Ĺigyekben _ szĹikség szerint _ aziratok előkészítése és továbbítasa
önálló bíľósági végrehajtóknak, felszámolási eljĺĺľás alatt lévő ügyekben követelés fel-
számoló felé tĺĺrténő bejelentése

- adózás rendjéről szóló 2003' évi XCII. törvény 145.s, 146.s G)
- a csődeljárásról és afelszámolási eljárásról szóló ]99I'évi XLIX. tÖrvény ]0's Q)

6.3.|6. gépjárműadő hatétrozatok megszerkesztése az oNKADo program szövegszer-
kesztője segítségével,

- a lôzigazgatási és hatósági eljárásról szóló 2004. évi CXL. törvény 72. $
6.3.|7. adőigazo|ások kiadása (szeľencsejáték engedélyhez, ingatlanvásźn|áshoz, pá-
lylĺzatokhoz, lakásvásarláshoz, stb.)

- adózás rendjéről szóló 2003. évi XaI' ftrvény Art.\S/A.s,
. a szerencsejóték szervezéséről szóló I991. évi XXXU. tôrvény 2.s b) és d),

- a fiatallrnrúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedel-
méről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 13. s (5) bek. a)
6.3.18. adőigazo|ás kiadása bíľósági eljarás személyes kĺiltségmentesség, illetve ille-
ték-fe|j egyzési j og engedéIy ezése inánti kérelemhez,

- a kahségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló karilmények igazolósáról
2/1968'(I.24.) IM' rendelet ]. sz. melléklet
6.3.33. KekKH adatvźt\tozás feldolgozása és rögzítése, az adat|apok folyamatos fel-
đo|gozésa, az évkozi váItozások átlłezetése, előíró és töľlő hatźrozatokkészítése, moz-
gáskor|źúozottak mentességéľe vonatkozó határozatok készítése (gépjáľmúadó vonat-
kozásában)

. adózás rendjéről szóló 2003' évi XCil. törvény 176.s (I) a)'
- gépjárműadóról szóló ]99l. évi I'XWil. törvény I' fejezet, II. fejezet, V' fejezet

6.3.34. gépjárműadó, hátralékos adózók behajtási eljarás megindításĺának kezdemé-
nyezése (fizetési felszólít"ĺs küldése hátralékos lista alapján , munkabérből letiltás kez-
đeményezése, bankszĺĺmlráľa inkasszó kibocsátás) gépjráľmű forgalomból tĺlľténő kivo-
nása, végrehajtási jog töľzskcinyvbe töľténő bejegyzése

- adózásrendjéről szóló 2003. éviXaI. ftrvény 150.s (]), ]46' s G), ]44.s,
- ą bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIil. torvény 7.s (1), 58.s (])-(3)' 65' s (])-

(2)

- gépjárműądóról szóIó ]99]. évi I'WII. törvény 9.S G) bek.

6.3.35. oNKADo pľogram-módosításainak áBłezetése (veľzió betöltés),
- I3/]99]. (ĺ/.21.) PM rendelet a települést onkormányzat hatáskorébe tartozó adók, és

adók módjára behajtandó kÓztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről, elszómolásáról
rs.s Q)

- ]/20I3.(I.29) MNB rendelet a jegłbanki alapleamat mértékéről
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6.3.36. tinkoľmányzati adóhatóság á|tal ľendszeresített foľmanyomtatvĺĺnyok előkészĹ
tése
3512008.(XII.31.) PM rendelet az önkormźnyzati adóhatóságok által rendszeresíthető
bevallási, bejelentési nyomtatvĺĺnyok tartalmaró| I3. sz. mell' (gépjárműadó)

6.3.37. havonta oNKADo programból adóslista készítése, helyben szokásos módon
történő kozzététe|e
onlcormányzati adóhatóság vezetőjének dontése alapján figlelembe véve az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCil. törvény Art. 55/B s-át
a Józsefvárosi Képviselő-testijlet és Szervei Szervezeti és MűIrôdési Szabályzatáról
szóló 19/2009. (ĺ/.6.) t)nkormányzati rendelet 75. s (1) bek. a) pontja
6.3.38. egyes adónemek megszúnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
kampanyfeladatok elvégzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni végrehajtási
felađatok e|Iátása,
6.3 .39 . tigyfélfo gadás

3.cd) A helyettesítés rendje és az ezek.heztartoző felelősségi szabályok

A helyettesítés rendjét a munkaköri leíľások tarta|mazzák.

4. A szeľvezetĺ eeysée szeruezetĺ ábľáia (gľaÍikus)

5. Az üąvosztály munkarendie ía Hĺvatal dolgozĺíinak általános munkarendje szeľint):

hétftĺn
kedden
szerdźn
csütö'ľttĺkĺĺn
pénteken

0800 _ 1800 óráig
0800_ |600 őtźig
0800_ 1630 őrźig
0800 - 1600 óráig
0800 _ |330 otźńg

A leđolgozott munkaidő nyilvrĺntartása és ellenőrzése céljábóI azigyosttály jelenléti naplót
vezet. A jelenléti naplóban fel kell tiintetni a munkába állás és a munkábó| tźxozás pontos
idejét. A jelenléti napló vezetéséértazigyosztźt|yvezető által megbízottszemély felelős.
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Az igyosztá|y ďo|gozói a Hivatal épiiletében a munkaidőn túl az ugyosztá|yvezeto engedé-
lyével, héwégén _ e|őzetes írásbeli bejelentés mellett _ a jegyzó engedélyével tartőzkodhat-
nak.

A munkahelyéről önhibáján kívül távol tartőzkodő do|goző akadá|yonatásanak tényéľőlhala-
déktalanul köteles az ugyosztáIyv ezetőt értesíteni.

A betegségró| szőIő orvosi igazo|ást a dolgozó munkába állása első napján köteles a személy-
zeti vezetőnek átadni. Az źLtađás e|ott az utolsó munkába töltött nap időpontj źlt az igyosńá|y-
vezetőnek atáppéĺues lapon le kell igazo|rua.

6.Az üwos ztá|v iiwfélfosadási rend i e

Ügyfelfogadás ideje:
hétfőn 0815 - 1800

őráig.
kedden o8ls - 1600

őráig
szerdán 0815 - 1630

óľáĺg
csĺitiĺľtłĺkiin 0815 - 1600

óľáĺg
|l@ o81s - 1130

őráig

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

Soron kí\,iili tigyfélfogadás rendj e :

A Pénztigyi Ügyosztályon soron kívül kell fogadni az ügyfelet,haaztigyfél:
- 14 év a|atti gyeľmek,
- súlyos fogyatékos korhatĺfuľa tekintet nélkül,
- mozgássérült korhatĺíľra tekintet nélkül,
- vĺíľanđós,
- babakocsival érkezik,

abbĺln az esetben biztosítani kell ügyének soron kíviili intézését, vĺĺľakozási idejének a lehető
legrĺividebb időre töľténő lecsökkentését.

7.Értekezletek ľendje:
Azigyosztźtly, irodaértekez|et sztikség szerint, félfogadási időn kívĹil kerül lebonyo|ításra, az

ügyosztályvezetó vagy azirodavezető hívja tĺssze az a|ttbbi témfü megvitatása érdeké-
ben:
- a tésztlĺevőknek kiadja a feladatokat, instrukciókkď segíti a megéľtést,binositja a

dĺjntések előkészítésének, végľehajtásanak feltételeit,
- a résztvevőkkel áttekinti a feladatok végrehajtásźnak źil'ásźÍ'
- éľtelmezi az tĺj jogszabályokat, a képviselő-testiileti, bizottsáęi, polgĺĺľmesteľi és

jegyzoi döntéseket, valamint meghatźľozzaazazokból következő feladatokat,
- tisztźzza az okokat és meghatiĺľo zza a szi1kséges intézkedéseket,
- szakmai megbeszélést, tájékoztatőt taľt új módszerek bevezetése, a munkamódsze-

ľek fej lesztése érdekében,
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- fe|tĄa a konfliktus helyzeteket és fel- vagy mego|ďjaazokat.
Az irodaértekezIetro| emlékeztető készül, arésztvevők névsoľa a melléklet. Az értekez|eten az
ügyosztályvezeto, az irodavezető, valamint az iroda munkatarsai vesznek részt. Az ügyosztá-
lyi étekezletľe meghívót kap ajegyzt|.

8.Kůĺlső kancsolattartás :

Az igyoszĺá|y dolgoz(lit az állampolgárokkal, az ĺinkoľmźnyzati és más külső szervekkel,
intézményekkel és gazdasági tĺáľsaságokkal való kapcsolattaľtásban a kulturált, hatékony,
gyoľs ügyintézésre való tö'rekvés, valamint a segítő szźnđékkell' hogy jeI|emezze.

A hivatali dolgozók külső kapcsolattartásának körét és rendjét _ ideéľtve a képviselő-
testiilettel, abizottsźąokkal való kapcso|atartást is _ a jegyzó á||apitja meg és azugyosztá|y
iigyrendjében, illetve a munkaköri leírásokb arl szabá|yozza.

Az ugyosztźůyvezetó feladatkĺirében eljĺĺrva közvetlen kapcsolatban á|Ihat az önkoľmźlĺyzat
intézméĺyeivel, gazdasági taľsaságaival. Ennek során jogszabályban, önkoľmĺĺnyzati határo-
zatban, munkáltatói döntésben meghatározott adatszolgáItatástkéľhet és adhat.

Az e|Ienőrzésľe jogosult felügyeleti és külső szeľvekkel, a jegyző és a polgáľmester taľtja a
kapcsolatot, illetve esetenként dönt a kapcsolattaľtó személyéről.

9. Záľó ľendelkezések

Jelen tigyrend a Budapest Fővĺĺros VIII. keľület Józsefuaľosi onkoľmányzat Képviselő-
testĹilete źita| .. .l20l3, (. . ...) számű hatáĺozattal elfogadott, a Budapest Fővaros VIII. kerĹilet
Józsefuarosi Polgáľmesteľi Hivatal Szervezeti és Mfüĺidési SzabáIyzatźnak |. szźlmű ftiggelé-
ke.

A szervezeti egység akn:aIízáIt ügyrendjét az abban szfüségessé váIt vź]toztatźst követő 60
napon beltil csatolni köteles a fiiggelékhez.

Jelen iigyľend a jóvrĺhagyását ktivető napon |ép hatźiyba, és a szervezeti egységnek illetve
j o gelődj einek koľábbi ü gyrenđj e batá|y at ve szti.

Budapest,2013

IJgyosztźĺ|yvezető

A PénzĹigyi Ügyosztály ügyrendj ét j óváhagyom:

Rimán Edina
jegyző
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