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1.a) Szervezeti egység megnevezése:

Buđapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Ügyosĺály

1.b) A szeľvezeti egység címadataĺ:

Mfü<'dési helye: Budapest Baross u.63-67.

Levélcíme: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67, vagy I43l Budapest, Pf.: 160.

Pénzügyi Ügyosztály
email cím: penzugy@jozsefuaros.hu

Kĺiltségvetési és Pénztigyi Feltigyeleti Iroda
email cím: penzugy@jozsefuaros.hu

Számviteli és Pénzügyi lľoda
email cím: penzugy@jozsefuaros.hu

Adótigyi lroda
email cím: adougy@jozsefuaros.hu

telefonszám : 06 -| -459 -ff3 5

fax szám: 06-1-3 14-0605

telefonszám : 0 6 -I -459 -2247
fax szám.. 06- 1-3 l 4-0605

telefonszám : 0 6 - I - 4 59 -?24f
fax szźlm.. 06- 1 -3 1 3-043 8

telefonszám : 06-| - 4 59 -21 44

1.c) A szervezeti egysée iogállása:

A Pénziigyi Ügyosztály nem önálló jogi személy.

2. A szervezetĺ egység áItalános feladat- és hatáskiire:

Az adott szakágazathoztartoző tĺjbb irodát összefogó szervezeti egység, melynek irányítója és

vezetoje az ugyosztźiyvezetó. Az ugyosztźt|yvezető szervezi és ellenőrzi az ugyosztály mun-

kájźi, az igyosztźiyvezetőnek koordinációs tevékenysége és feliigyeleti jogköre van a Költ-
ségvetési és Pénzügyi Felügyeleti lroda, Számviteli és Pénziigyi lľoda, Adóügyi Iroda tekinte-

tében.

azokhoz taľtozó feladat. és hatásktiriikkel

Pénzĺigyi Üryosztály tagozĺídása :
ldlgyosztá|yvezető
contľolling referens
ĺjrgyintéző

Kiiltségvetési és Pénzĺigyĺ Feliiryeleti lľoda

1 f(t

1Íő
1fő

boďavezető helyettcs:
ugyíntéző:

1ffi
5fő
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Számviteli és Pénzüryi lľoda
iľodavezető: 1 frĺ
ügyintéző: 13 fő

Adĺóĺiryi lľoda
irodavezető: 1 fő
tigyintéző: 10 fő

3.a) Az ĺieyosztálwezető

3.aa) Az iigyosztáýezető szakmai feladatellátására vonatkozó legfontosabb jogszabály-
ok felsorolása

o MagyarcrszágAlaptörvénye
. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 20ll. évi CXCIV. tĺirvény, valamint az

adósságot keletkeztető iigyletekhez történő hozzi$źlru|źs részletes szabáiyaitől szóló
3 53 /20|1. (XII.30) kormányrenđelet

o Nemzeti vagyonľól szóló 20I|. évi CXCM. tĺĺrvény
. Magyarcrszétg helyi önkormányzataírő| szó|ő 201. l. évi CLXXXIX. tĺĺrvény
o Magyarotszátgközponti költségvetéséről szóló mindenkori éves törvény
. Áilamhźztartásrő| sző|ć:2O|1. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásaról szóló

368/20| 1. (XII.3 l.) kormĺányrendelet
o Ą kormányzati funkciók, źi|amháztartási szakfeladatok és szakźryazatok és szakágaza-

tok osztályozási rendjéről szóló 68/20|3. (XII.29.) NGM rendelet
o Ą fővárosi önkormĺínyzat és a kerĺ'ileti önkormányzatok közötti fonásmegosztĺásról szó-

Ló2006. évi CXXXIII. törvény
o Szĺímvitelről szóló 2000. évi C. törvény
o Az á||amháztartĺás sziímviteléről szóló 4120|3. (I.l l.) Korm. rendelet
o Az általĺĺnos forgalmi adóról szô|ő 2007. évi C)C(VII. .tĺirvény
o A személyi jĺivedelemadóľól szóló 1995. évi CXVil. tĺirvény
o A helyi adókĺól szóló 1990. évi C. tĺĺrvény
o A gépjármiĺadóľól szóló 1991. évi LXXXI. tĺĺľvény
o Azadőzźs rendjéről szőlő2003, évi XCII. tĺirvény
o A Polgĺĺn Törvénykönyvről szóló 20L3.éviV. tcirvény
o Azá|LamhánarÉsban felmeriilő egyes gyakođbb gazdaságiesemények kötelező el-

számolrĺsi módjĺíról 3812013. (IX. l9.) NGM ľęndelet
o A költségvetési szervek belső kontľollľendszeréről és belső ellenőľzéséről szóló

37012011. (XII.3 l.) Korm. rendelet
. Józsefuĺíľosi onkoľmźnyz-atmindenkoń átrneneti gazdźikodásaĺő| szóIő helyi rendelet
o Józsefuĺĺrosi onkoľmźnyzatmindenkori költségvetéséről szóló ľendelet
o Adósságkezelési szolgáItatiísľól szóló 3I1201I0.NII.15.) szÁrĺúhelyi rendelět
o Az építményadóról szóló 5512008. (XI.6.) sz. önkormiĺnyzati rendelet
o A telekadóról sző|ő 56ĺ2008.(XI.6.) sz. ĺinkormányzati ľendelet
o Az idegenforgďmi adóľól sző|ő 57ĺ2010' (XII.30.) sz. ĺinkormányzatiľendelet

3.ab) Az íigĺosztáiyvezető á|tal ryakoľolt hatásköľök (kiadmányozás), a hatásktir rya.
koľIásának módja

A kiadmanyozás és azalállĺás rendjéről szóló haĹĺlyos jegyzői utasítas szerinti hatáskĺĺnel
rendelkezik.
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A kiadmányozas ĺendjéről szóló hatályos polgármesteń utasításban foglaltak szerinti ha-

táskörrel rendelkezik.
A kötelezettség-váIlalassal, utalványozással, e||enjegyzéssel, érvényesítéssel, teljesítés-

igazolással kapcsolatos eljárási ľendről szóló hatályos polgármesteń-jegyzői, jegyzői ill.
elntiki és jegyzői egyiittes utasítás szerint gyakorolja a polgármester, a nemzetiségi ĺin-
koľmányzatok elnökei és a jegyző által meghatfuozott körbell a kiadrrriínyozási, utďvá-

ĺy ozási, teljesítésigazolási j ogot.

3.ac) Az ůigyosztályvezető feladatkiĺľei
. A7. tigyosztály irányítója és vezetőjeként szervezi és ellenőrzi az tigyosztály munkáját,

koordinációs tevékenysége és felügyeleti jogköre van a Költségvetési és Pénziigyi Fe-
lügyeleti Irodą a Számviteli és Pénziigyi lroda és az Adóiigyi lroda tekintetében

o ellátja az ugyosztály dolgozói tekintetében a jegyzó által átruházott munkáltatói jogo-

kat
o felügyeli az iigyosztály iktatási és irattározĺsi tevékenységét
o köteles az egységes polgármesteri hivatal munkáját elősegítő szęrvezeti egységek kö-

zötti folyamatos tájékoztatásra, a szabá|yozott hivatalon beliili és kĺ'ilső kapcsolattar-

tásra
. folyamatos elemző munkát végez, melynek alapján változtatást kezdeményez azirodát

érintő feladatok vonatkozásábanahatékonyabb, eredményesebb, gazdaságosabb, raci-

onálisabb feladatellátás érdekében
. az iigyosztály feladatait érintő ügyben ĺigyfélfogadást tart

o figyelemmel kíséri az ugyosztály Ĺigyfélszolgálati tevékenységét
o a Minőségirányítási Rendszerdokumentáció részét képezó eljĺĺrrĺsokban foglaltak alap-

jĺĺn biztosítj aaszervezeti egységét érintő szakmai feladatok el|átźsát

o a Polgĺĺrmesteľi Hivatal mindenkori hatályos Szervezeti és MÍĺkĺ'dési Szabát|yzata, va-
lamint a belsó normák ďapjan eltátja a szewezeti egységét érintő vezetői és irrínyítói

feladatokat
o a hatályos belső normában foglaltak a|apjźn gyakorolja a kiadmányozźs, va|amint a

kötelezettségvlíllalassal, utalványozással, e||eryegyzéssel, teljesítésigazolással kapcso-

latos jogktirét
o Múködteti az ügyosztály tekintetében a Minőségiĺányítási Rendszeľt
. aszer\łezeti egységeirészére feladataik el|źttźľiź/rroz szakmai segítséget nyújt,

c szakteľiĺtetét érintően gondoskodik a képviselő-testiileti/bizottsági előterjesĺések el-

készítéséről, a képviselő-testiiteti/bizottsźtgi döntések végrehajtásĺĺról

o résztvesz aképviselő-testiilet és az illetékes bizottságok Ĺilésein

. egyeztetéseken, rendezvényeken képviseli a Pénzügyi Ügyosĺályt

. e\llźújaa Polgrármesteri Hivata| sZMsZ 7 .2. pontjźban meghatĺírozott feladatokat

3.ad) A helyettesítés ľendje és az eze|<heztartoző felelősségi szabályok
Az ugyosztźiyvezetőnek nincs általrĺnos helyettese, az ügyosztlályvezetőt Költségvetési és

Pén:ĺutgyi Feliigyeleti lrodával kapcsolatos feladatkörét tekintve a Kĺiltségvetési és Péľzugyi
Feltigyeleti lroda helyettes vezetője, a Számviteli és Pénziigyi Irodával kapcsolatos feladat-

kĺirét tekinwe a Szímviteli és PénzĹigyi Iroda vezetője és az Adőngyi Irodával kapcsolatos

feladatkörét tekinfue az Adótigyi lroda vezetője helyettesíti.
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3.b) Az iľodavezetők

KöItségvetési és Pénzůigyi Felĺigyeleti Iroda vezetője

3.ba) Az ĺľodavezető szakmaĺ feladatellátására vonatkozó legfontosabb jogszabályok
felsoľolása

. Magyarorsz,źtgAlaptŕiľvénye
o Magyarország gazdasági stabilit{ásaÍól szó|ő 2011. évi cxclV. törvény, valaĺnint az

adósságot keletkeztető iigyletekhez tortérő hozzÁjźtru|źs részletes szabźiyairől szóló
3 53 l20I 1 . (XII.3 0) koľmĺínyľendelet

o Nemzeti vagyonĺól sző|őf0|1. évi CXCVI. törvény
. Magyarország helyi önkormźnyzatairő| szó|ő 2011. évi CLXXXIX. törvény
. Helyi cinkormĺĺrryzatok és szerveik, a közüársasági megbízottak, valamint egyes centrá-

lis alárendeltségű szervek feladat- és határköreiről szóló 1991. évi )oĹ tĺĺrvény
. Magyarországkozponti költségvetéséről szóló mindenkori éves törvény
. Áilamháztartasró| szó|ő 2011. évi CXCV. tĺirvény, valamint a végrehajtásáľól szóló

368120I l. (XII.3 1.) kormányrendelet
o .A kormĺĺrryzati funkciók, á||arÍháztaÍtLĺsi szakfeladatok és szakágazatok és szakágaza-

tok osztályozĺási rendjéről szóló 6812013. (XII.29.) NGM ręndelet
o A főváľosi önkormĺínyzat és a kerĺileti ĺinkormányzatok kĺĺzötti fonrĺsmegosztásról szó-

ló 2006. évi CXXXIII. törvény
o Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
C Az áI|amháztaÍtÁs számviteléről szóló 412013. (I.1l.) Korm. ľendelet
o Nemzetiségek jogairól sző|ő 20|l. évi CLXXIX. törvény, valamint a nemzetiségi célú

e|oirtnyzatokból nyújtott tĺĺmogatĺĺsok feltételrendszeréről és elszámolásĺínak ľendjéről
szóló 28/2012. ( Iil.06.) kormányrendelet

o Az általános forgalmi adóľól sző|ő2007. évi C)O(VII. törvény
o A személyi jövedelemadóľól szóló 1995. évi CXVII. tĺirvény
o A helyi adókĺól szóló 1990. évi C. tĺirvény
o A gépjárműadóról szóló 199l. évi LĐoilI. tĺĺrvény
o Az adőzźls rendjéről szőlrő 2003. évi XCil. tĺirvény
o A tarsadalombiĺosítás ęllátĺísĺĺľa és a magĺánnyugdíjra jogosultakról valamint e szolgál-

tatások fedezetéről sző|ő 1997. évi DoC(. tĺiľvény
C Azegészségügyihozzétjárulrĺsról szóló 1998. évi LXu. tĺirvény
o A megváltozott munkaképességiĺ személyek ellátísĺĺľól és egyes tiirvények módosítasá-

ľól szóló fDI|. évi CXCI. törvény (23-24.s)
o Közfoglďkoztatásról és a kĺĺzfoglalkoztatźshoz kapcsolódó, valamint egyéb tĺĺrvények

módosításĺíról szóló f0|| évi. CVI. törvény, valamint a végrehajtĺásáĺól szóló kormĺány-
rendeletek

o Közalkalmazottak jogá|IásźIről szóló |99f. évi ĐoilIl. törvény vďamint azetlhezkap-
csolódó ágazatl végrehajtási koľmĺányrendeletek

o Közszolgálati tisztviselőkľől szóló 20||. évi CXCX. tĺlrvény
o A Munka t<ĺrvényk<inyvéről sző|ő20|2. évi I. tĺirvény
o Nemzeti köznevelésrőI szóló 20l l. évi CXC. tiirvény, valamint a köznevelési feladatot

ellátó egyes tinkormĺányzati fenntaľtĺísűntézmények állami fenntartásba vételéről szóló .

2012. évi CL)O(XV[I. törvény,és annak végrehajtasi rendeletei
o A szociĺílis igazgatásről és szociĺílis elláĹásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint

végrehaj tasi ľendeletei
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. A gyeľmekek védelméľől és a gyĺímügyiigazgatásról szóló I99]. éví )ooil. törvény és

végľehaj tási rendeletei
o A muzeális intézményekröl, a nyilviínos könyvtĺári ellátásról és a közművelődésről szó-

|ő |997. évi CXL. törvény és végľehajtĺási rendelete
o A munkába jarĺással kapcsolatos utazźsi költségtéľítésről szóló 39120',0. (II.26). kor-

mányľendelet
o A lakrások és helýségek bérlętéľę, valamint az elidegenítésiikľe vonatkozó egyes szabá-

lyolaól szőIő |993. évi L)O(WI. ttirvény
o A mindenkori minimálbér és gaľantált bérminimumróI szóló kormányrendelet
o Az á|IanháztaÍtź$ban felmeriĺlő egyes gyakoribb gazdasźĺgi események kĺjtelező el-

számolási módjáról 38120|3. (IX. l9.) NGM rendelet
o Józsefuĺĺrosi onkormźnyzatmindenkori átmeneti gazdáikođásaľól szóló helyi ľendelet
o Józsefuárosi Önkormźnyzatmindenkoń kĺĺltségvetéséről szóló rendelet
o Adósságkezelési szolgáltatásról szóló 3ll20lO.(Vn.l5.) számúhelyi ľendelet
o A személyes gondoskodĺĺst nffitó szociális ellátrások formáiról és a térítési díj fizetési

kötelezettségekĺől sző|ő 2| 1201 1 .(IV. l 2.) helyi rendelet
o Bĺĺlcsődei térítési díjakľól szó|ő |3|20I2'(II.23.) szĺímú helyi rendelet
. I3/2O|3.(III.28.) a Budapest Józsefuáľosi onkormrínyzat á|tal fenntaľtott óvodákban,

valamint az źil|arri intézményfenntartó központ által fenntartott Budapest Főváros VII[.
kerĹil eti i sko l fü ban a|ka\mazott étkezés i térítési díj akÍó l

. Polgármester, alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttatásairól, valamint az on-

kormányzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjríról szóló
40/ 1998.(ruI.O 1.) számú helyi ľendelet

o Józsefuárosban adományozható kitĹintetésekről szolő, többször módosított
I l 12006.(Iil. 1 0.) szíľnú helyi ľendelet

c Az onkormányzat költségvetési szerveinél kĺizszolgálati jogviszonyban źl||ők dijazásá.
ról és egyéb juttatásairól sző|ő 7|/2012.(XII.l3.) számú helyi ľendelet

o Lakóház-mfüödtetési és lakóhźnfe|tĄitás-lebonyolítási szolgáltatás ellátásáról szóló
64/ |99 5.(XII. l 8.) számú helyi rendelet

. Önkormányzati biaos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló
5 8/ 1 999.(XII.24.) szĺĺmú helyi rendelet

o Képviselő-testület és Szervei Szewezeti és Működési Szabźt|yzatárő| sző|ő f5/20|3'
(v .27 .) számű helý rendelet

o Budapest, Józsefüiĺľosi Önkormĺányzat vagyonĺĺról és a vagyon feletti fulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 66 |201.2.(XJI. 1 3. ) szímú helyi rendelet

3.bb) Az iľodavezető ź./rta| ryakorolt hatáskłĺrtik (kiadmányozás), a hatáskĺjr gyakorlĺísĺának

móđja
A kiadmĺínyozźs és az alátítás rendjéről szóló hatályos jegyzői utasíüás szerinti hatrís-

kdrľel rendelkezik.
A kiadmányozĺás ľendjéľől szóló hatĺĺlyos polgĺĺrmesteń utasítĺísban foglaltak szeľinti
hatlĺskörrel ľendelkezik.
A kötelezettség-vríllďással, utalviínyozássa|, e||enjegyzéssel, érvényesítéssel, teljesí-

tésigazolĺással kapcsolatos eljárasi ľendĺől szntő krutźiyos polgármesteri-jegyzői egyiit-
tes utasítás szerint gyakorolja a polgĺíľmester és a jegyző által meghatarozott ktirben a
kiadmĺínyozĺsi, utalviínyozási, teljesítésigazolasi jogot. Pénzĺigyi |JgyosztźÄyvezető

áltď kiadott kiadmĺínyozási és helyettesítési rendben meghatátrozott hatrĺskörrel ren-

delkezik.
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3.bc)'Az ĺľodavezető feladatkörei
Altalánosságban iroda vezetői feladatok ellátĺĺsa, az lroda munkájanak koordináliása, az
irodát érintő feladatok ellát.ásanak megszeĺłęzése, ellęnőrzésę.Yezętői és ügyoszüalyi ér-
tekezleten vďó részvétel. beszámolás.

Feladatkörei:

6.l.l a helyi szabĺílyzat alapu|vételével a keriileti költségvetési koncepcióhoz adat és
infoľmáció bekérése, koncepció tervezetĺisszeríllítĺásą testiileti előterjesztés elkészítése

o Magyarorczághelyi önkormźnyzatafuő| szőlő 20|l. évi CL)O(XX. torvény
. Helyi ĺinkormĺínyzatok és szerveik, a köĺársasági megbízottak, valamint egyes centrá-

lis aliĺľendeltségtĺ szervek feladat- és határköreiről szóló l99l. évi )o(. tĺirvény
. Magyarországközponti költségvetéséről szóló mindenkoń éves törvény
. ĺt|amhĺ,nańásľól sző|ćl20|l. évi CXCV. törvény' valamint a végrehajtásáról szóló

368/20I l. (XII.3 l.) koľmrínyrendelet
. Az áů|amhéztartrĺs szamviteléről szóló 4lf013. (I.l l.) Korm. rendelet
o A kormźnyzati funkciók, á||aĺnháztartási szakfeladatok és szakágazatok és szakágaza-

tok osztályozási rendjéröl szóló 68/20|3. (XII.29.) NGM rendelet,
o Ą szakfeladat rendról és az źl|afi:.Jľráztartźsi szakáeazati rendről sző|ő 56120||.

(XII.31.) NGM rendelet

6.I.2. átmeneti, ideiglenes gazdálkodrísról szóló rendelet-tervezet elkészítése
. eüamnáńartásrő| sző|ćl2O|l. évi CXCV. törvény, valamint a végľehajĺísĺáról szóló

368/20|l. (XII.3 1.) komr:ányrendelet
o Ąz' źi|amháztartás számvitęléről szóló 4/2013. (I.l l.) Koľm. rendelet
o A kormányzati funkciók, tl||an.h, ztaÍtasi szakfeladatok és szakźryazatok és szakágaza-

tok osztályozasi rendjéről szóló 68/20|3. (XII.29.) NGM rendelet
o A törzsktĺnyvi nyilvántartlásról szóló 6l20I2.(xI.0l.) NGM ľendelet

6.1.3 Fővarosi Önkormĺányzat és kerĹileti <ĺnkoľmanyzatokatosztottan megillető
bevételek forrĺísmegosnásáiloz a Főpolgrármesteri Hivatal a|ta|kélt adatszolgáltatrĺs
elkészítése

o Magyarországkozponti kĺĺltségvetéséről szóló mindenkori éves tiirvény
. Á[amh áztartásrő| szćiő 20|1. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtrás źről sző|ő

368/20l l . (XII.3 l .) kormányľendelet
o Azá||amháztartás szímviteléről szóló 4ĺ20|3. (I.l l.) Korm. rendelet
o A kormĺĺnyzati funkciók, á||amháztar:tźsi szakfeladatok és szakágazatok és szakágaza-

tok osztáIyozĺĺsi rendjéröl szóló 68ĺf0l3. (XII.L9.) NGM
o A fővárosi önkormányzat és a kertileti önkoľmĺínyzatokköztitti fomásmegosztĺĺsľól szó-

Lő 2006. évi C)ooilII. törvény

6.I.6. költségvetés tervezes előkészítése a helyi szabźlyzatban foglďtak alapulvételével,
6.|.7. intézmények költségvetési tervezetének felülvizsgálata, javltźsa, Polgĺíľmesteri

Hivatal és az onkormźnyzatkĺiltségvetési tervezetének elkészítése a Hivatal belső
szew ezstinek kĺĺzľemiíkĺi désével

6.1.8. kerĺileti köItségvetési terv elkészítése (testiileti előteľjesztés, rendelet-tervezet)
6.I.9. éves ktiltségvetési rendelet elfogadĺĺsa utĺĺn a KGR progľammal a k<iltségvetési
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nyomtatványok kitöltése Hivatalra és onkormźnyzatra, az lntézrnények fęlé intéz-
kedés, kitt'ltt'tt nyomtatványok' jóváhagyott előirányzatok ellenőrzése,javítása

. MagyaľoľszágAlaptĺirvénye

. Magyarorszäg gazďasági stabilit"ásĺáról szóló 20|I. évi CXCIV. törvény, valamint az
adósságot keletkeztető tigyletekhez történő hozzźĺjźrulrźs ľészletes sz-abá|yairôl szóló
3 53 l20 | 1. CxIt'3O) kormĺínyľendelet

o Nemzeti vagyonľól szőIő20|1. évi CXCVI. törvény
. Magyarorszĺg helyi önkormrányr.atuő| szóI'ő f0I1. évi CL)o(XtX. tĺĺrvény
. Helyi önkormĺĺnyzatok és szerveit a köĺĺĺrsasági megbízottak, valamint egyes cęntrá.

lis alárendeltségű szervek feladat. és hatĺírköľeiről szóló 1 991 . évi )o(. törvény
o Magyarországkózponti költségvetéséről szóló mindenkoľi éves t<irvény
. ellamhźztartayő| sző|ő 2011. évi CXCV. tĺirvény, valamint a végrehajtásáról szóló

368/2011. (XII.3 I .) kormanyrendelet,
o Az ál|amhtutartás számviteléľől szóló 4120|3. (I.l 1.) Korm. ľendelet
o Ą kormányzati funkciók, źi|arnhźztartĺĺsi szakfeladatok és szakéryazatok és szakágaza-

tok osztályozĺísi rendjéről szóló 68120|3. (XII.29.) NGM rendelet,
o A fővárosi tĺnkormányzat és a kerületi tinkormányzatok közötti foľrásmegosztásľól szó-

|ő 2006. évi CXXXIII. törvény
o Számvitelről szóló,2000. évi C. törvény
o Nemzetiségek jogairól szőIő 20|l. évi CLXXIX. töľvény, valamint a nemzetiségi célú

e|őiĺźnyzatokból nyújtott támogatasok feltételrendszeréről és elszámolrásának rendjéről
szó|ó f8lf012. ( ilI.06.) kormrínyrendelet

o Az általanos foľgalmi adóról sző|ő2007. évi C)O(VII. törvény,
o A személyi jövedelemadóľól szóló 1995. évi CXVII. törvény,
o A helyi adókľól szóló 1990. évi C. törvény,
o Ą gépjáľműadóról szóló 199l. évi LXXXil. törvény,
o Az adőzás rendjéről sziiő 2003' évi XCII. törvény,
o A társadalombiĺosítás ę|lőtáséra és a magiĺnnyugdíjra jogosultakľól, valamint e szol-

gáltatások feđezetéro| szőIő 1997. évi LXXX. tĺirvény,
o Azegészségiigyihozzájźlrulrĺsľól szóló 1998. évi LXVI. tĺirvény,
o A megváltozott munkaképességu személyek ellátásríľól és egyes ttirvények módosításá-

ról szóló fDI|. évi CXCI. töľvény ( 23$-24$)'
o Közfog|a|koztatźsről és a közfoglalkoztatźshoz kapcsolódó, valamint egyéb ttirvények

módosításáľól szóló 20I| évi. CVI. törvény, valamint a végľehajtasárći sző|ő kormĺĺny-
ľendeletek

o Közalkalmazottak jogállasĺáról szóló 1992. évi ĐoilIl. törvény valamint azehhezkap-
csolódó ágazati végrehajtási koľmĺányľendeletek

C Kozszo|gźiati tisztviselőkľőI szóIó 20|1. évi CxCrX. t<irvény,

o A Munka törvényktinyvéľől szó|ő2012. évi I. törvény
o Nemzeti köznevelésről szóló 201'I. évi CxC. töľvény, valamint a kĺjznevelési feladatot

ellátó egyes ĺinkormanyzati fenrÍaĺtźsú intézmények állami fenntaľtásba vételéről szóló
20|2. évi CL)frXVIII. tĺirvény,és annak végrehajtĺási rendeletei

o A szociális igazgatźsről és szociĺĺlis ellátásokró| szőlő 1993. évi III. törvény, valamint
végrehaj tási ľendeletei

o A gyeľmekek védelméről és a gyĺímügyiigazgahísról szóló 1997. évi )ooü. töľvény és

végrehaj tĺĺsi ľendeletei
o A muzęális intézményekľől, a nyilvĺĺnos kiinyvĺĺri ellátrísról és a kĺĺzmiivelődésről szó-

|ő 1997. évi CXL. tĺ!ľvény és végrehajtási rendelete
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o A munkába járással kapcsolatos utazási kĺiltségtérítésľől szóló 39l20I0. (II.26). koľ-
mányrende1et

o A mindenkori minimálbér és gaľantált bérminimumĺól szóló kormányrendelet
o Adósságkezelési szolgáltatĺásľól szóló 3ll2010.(VII.15.) szĺmú helyi rendelet
o A személyes gondosko&ĺst nyujtó szociális ellátrĺsok formáiról és a téľítési díj fizetési

ktitelezettségelaől szőlő 2| /201 1 .(IV' 1 2.) helyi rendelet
o Bĺilcsődei térítési díjakról szo|ő |3l20lf,(IÍ.23.) szĺmú helyi rendelet
o |3120|3.(III.28.) a Budapest Józsefuiírosi onkormányzat á|tal fenntartott óvodrĺkban,

valamint az áilarri intézrnényfenntartó központ által fenntartott Budapest Fővaľos VIII.
kerületi iskolfüban alkalmazott étkezési téľítési díj akól

o Polgármesteľ, alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttatásairól, valamint az on-
kormźnyzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletđijźtró| szćiő
40l 1998,(ruI.O 1 .) szĺĺmri helyi rendelet

o Józsefuárosban adományozható kittintetésekľől szóló, többsztir módosított

1 | 12006.(m. 1 0.) szímri helyi rendelet
C Az onkoľmányzat kĺiltségvetési szerveinél közszolgálati jogviszonyban állók dijazźsá-

ról és egyéb juttatasairól szóló 71l20Iz.(XII.13.) szĺmú helyi rendelet
o Lakőház-működtetési és lakóhĺĺzfelújítás-lebonyolíĺísi szolgáltatás ellátásaĺól szóló

64/ I99 5.(XJI. 1 8.) szrímú helyi ľendelet
. onkormźnyzati biĺos kiľendelésének és tevékenységének rendjéről szóló

5 8/ 1 999.(XII.L4.) szímú helyi rendelet
o Képviselő-testĺ'ilet és Szervei Szervezeti és Műkĺidési Szabźiyzatáról sző|ő 25lf0|3.

(v.27 .) szĺĺmú helyi rendelet
o Budapest, Józsefuáľosi Önkormányzatvagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok

gyakorlásáľól szóló 66 ĺ20 |2.6II. 1 3.) számű helyi ľendelet
o Józsefuĺírosi onkormźnyzatmindenkori átmeneti gazdźtlkodźtsaról szóló helyi rendelet

6.1.10. Polgármesteri Hivatal és az onkormźnyzat j,ővráhagyott költségvetési e|őirźnyzata-
inak szeľve zeti egy ségenként v a|ő r ész|etes (szakfeladatonként, szerkezeti bontá-

son belül soronként) feldolgozasa, szervezeti egységek kiértesítése, a Hivatal egy-

séges feldo |gozźsa kĺinyvelésre történő átadźsa
o Józsefuárosi onkoĺmányzatmindenkori költségvetéséről szóló rendelet
. Államháztartźsről sző|ő 20t1" évi CXCV. t<irvény, vďamint a végrehajtĺásáról szóló

3 681201- 1 . (XII.3 l .) koľmĺínyrendelet
o Az á|Iarnhánar:tas számviteléről szóló 4ĺ20|3 . (I. 1 l .) Korm. ľendelet
o A koľmányzati funkciók, á||anháaartĺísi szakfeladatok és szakágazatokés szakágaza-

tok osztályozĺĺsi rendjéről szóló 6812013. (XII.29.) NGM rendelet

o.l.l t. kĺiltségvetési és végľehajtási rendelet többszĺiń módosítasanak elkészítése a helyi
szabá|yzatbanfoglaltakf igyelembevételével,

6.l.15. kerületi pélumaĺadvĺĺny és kiiltségvetési rendelet tervezet elkészítése, feldolgozása
intézményenként,

6.l.18. nemzetiségi <inkonĺrányzatok átmenti gazdálkod.ĺsĺĺról szóló hatźrozatainak,
költségvetési koncepciójĺának és költségvetési hatiározatźnak ellenőrzése,

a nemzetiségi önkorményzatok elemi költségvetésének elkészítése, a költségvetés

módosítísára vonatkozó tntźtrozati javaslatok, jegyzőkdnyvek
pénzügyĹktiltségvetési szempontból töľténő ellenőrzése

o MagyaroľszágAlaptĺiľvénye
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. MagyarorszáLg gazdasägi stabilitasáról szóló 2011. évi CXCIV. tĺiľvény, valamint az

adósságot keletkeztető ügyletekhez tortéĺő hozzájáruIźs ľészletes szabtiyaíről szóló
3 53 l20| 1 . (XII.30) kormányľendelet

o Nemzeti vagyonĺól szóló 2011'. évi CXCVI. Tĺirvény
o Magyaľország helý iinkormany zatafu ő| sző|ő 20 1 1 . évi CL)O(XIX. törvény
o Helyi önkormĺĺnyzatok és szeľveik, a közüáĺsasági megbízottak, valamint egyes centrá-

lis alĺíľendeltségu szervek feladat- és hataľköreiről szóló 1991. évi )oĹ törvény
r Magyarorság központi költségvetéséľől szóló nrindenkoľi éves tiiľvény
r Allamhĺáztarĺásrő| sző|ő 2O|I. évi cXCv. tiĺrvény, valamint a végĺehajtásaľól szóló

3 68 ĺ20|l . CXII.3 1.) kormányrendelet
o Az áI|aĺIháztarĺás szĺĺmviteléről szóló 412013. (I.1 l.) Korm. rendelet
o A kormányzati funkciók, źL].|arr'hźlztartási szakfeladatok és szakźryazatok és szakágaza-

tok osztályozási ľendjéről szóló 68ĺ20|3. (xII.29.) NGM rendelet
o A fővarosi önkormányzat és a kerĹileti tinkormrĺnyzatok kozotti fonĺĺsmegosztrásról

sző|ő2006. évi C)oo(III. tĺirvény
. Számvitelről szóló 2000. évi C. tĺirvény és végrehajtási rendelete
o Nemzetiségek jogairól szőIő f}t l. évi CL)O(IX. törvény, valamint a nemzetiségi célú

e|oirányzatokból nyujtott támogatások feltételrendszeľéről és elszámolĺĺsának rendjé-

ľől szóló 28l20I2. ( III'06.) kormányľendelet
o Azáltalános forgalmi adóról sző|ő2007. évi OO(MI. törvény
o A személyi jĺivedelemadóról szóló 1995' évi CXVil. tiirvény
o A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
o A gépjárműadóról szóló 1991. évi L)ooil. törvény
o Äz adőzás rendjéről sző|ő 2003. évi XCII. törvény
o A társadalombiztosítás e||źúźsźra és a magiínnyugdíjra jogosultakól, valamint e szol-

gáltatĺĺsok fedezet&ő| sző|ő 1997. évi LX)oĹ tiiľvény
o Azegészségügyihozzźljárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény
o A megváltozott munkaképességÍi személyek ellátasĺíról és egyes ttirvények módosítá-

sĺíról szóló 20|I. évi CXCI. törvény (23$-24$)
o Ktizfoglalkoztatásról és a közfog|a|koztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények

módosítasĺĺľól szóló 2011 évi. CVI. tiirvény, valamint a végrehajüísĺáról szóló koľ-

mányrendeletek
o Közalkalmazottak jogállásĺĺról szóló 1992. évi xxxilL törvény vďamint az ehhez

kapcsolódó ágazati végrehajüási kormányrendeletek
o Közszo|ga\atitisztviselőkről szóló f011. évl CXCD(. törvény,
o A Munka ttirvénykönyvéľől szó|ő2012. évi I. tĺirvény
o Nemzeti kĺiznevelésről szóló 2011. évi CxC. tĺĺrvény, valamint a köznevelési feladatot

e|Iátő egyes önkormlínyzati fenntaľtásli intézmények állami fenntartĺásbavéte|érő| sző-

|ő 2012. évi CDoo(VilI. tĺiľvény,és annak végrehajtrási rendeletei

o A szociális igazgatásről és szociális ellátásokól szóló |993, évi III. törvény, valamint
wégľehaj tasi ľendeletei

o A gyermekek vedelméről és a gyámiigl1iigazgatásról szóló 1997. évi )ooil. t<irvény

és végľehaj tiĺsi rendeletei
o A muzeális intézményekľől, a nyilvĺínos könyvtĺľi elláüĺsról és a közművelődésľől

sző|ó 1997' évi CXL' törvény és végľehajtrási renđe|ete

o A munkába jĺĺrĺással kapcsolatos utazźsi költségtérítésľől szóló 39lf0|0. (II.26). kor.

mlínyrendelet
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A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítéstikľe vonatkozó ęgyes sza-
bályokľól sző|ő |993. évi DOíVII. tĺĺrvény
A mindenkori minimálbér és gaľantált bérminimumľól szóló kormĺĺnyrendelet
Adósságkezelési szolgáltatásról szóló 3ll201O.(VII.15.) sziímú helyi rendelet
A személyes gondoskodást nýjtó szociális elláüások formáiĺól és a térítési díj Íizetési
kötelezettségekľől sző|ő 25 1201.2.( III.29.) helyi ľendelet
Bĺĺlcsődci tćľítćsi díjakÍól szőlő l3ĺ20|2,(II.23.) szímú hclyi rendelet
A Józsefuríľosi onkormrányzat által fenntaľtott óvodfüban és iskolákban ellátottak ét.
kezés térítési díjáról sző|ő 69l|997.(XII.29.) számú helyi rendelet
Polgármester, alpolgiĺľmesterek illetményéről és egyéb jutüaüĺsairól, valamint az on-
kormźnyzati képviselők kiesętt jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjaról szóló
40/1 998.cKI.01.) számri helyi ľendelet
Józsefuaľosban adomĺínyozható kitiintetésekről sző|ő, többszĺir módosított
| | /2006.(ru. 1 0.) szrímú helyi rendelet
Az onkoľményzatköltségvetési szerveinél kĺizszolgálati jogviszonyban éilőkdíjazásá-
ľól és egyéb jutüatásaiľól szóló 7I/20I2.(XII.l3.) szĺĺmú helyi rendelet
Lakőhaz-mfüĺĺdtetési és lakóhfufelújítás-lebonyolítási szolgáltatás ellátásáról szóló
64/ |995.(XII. l 8.) szĺĺmú helyi rendelet
onkormányzati biĺos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló
5 8 / 19 99 .(XII.24.) szátrnű helyi rendelet
Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Műkĺ'dési Szabályzatfuő| szőIő 25/20|3'
(Y .27 .)számú helyi rendelet
Budapest, Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jo-
gok gyakorlásáról sző|ő 66l20l2.(X[.13.) számú helyi rendelet
Józsefuárosi onkormányzat mindenkori köItségvetésről szóló helyi rendelet

6.|.20. nemzetiségi ĺinkornr.ányzatok jegyzókönyveinek pénziigyi-költségvetési szem-
pontok szeńnti ellenőnése

6.I.24. intézményi havi, feléves, éves szdveges besziímolók készítése
6.I.25. a költségvetési szervek, gazdasági tlírsaságok gazdĺílkodrásanak figyelemmel kis-

érése, elemzések készítése, javaslatok készítése
6.1.26. kĺiltségvetési szervek és gazdasáĺgi társaságok részére pénaigyi, költségvetési se-

gítségnýjüĺs
6.1.33. jóvĺĺhagyott költségvetési rendelet megküldése a költségvetési szerveknek és

gazdasági tiírsaságokn *, ű elemi kiiltségvetési bekérő elkészítése
. Nemzetiségek jogairóI szóló f0||. évi CL)cilX. törvény, valamint a nemzetiségi célú

e|őirźnyzatokból nyujtott tĺĺmogatlísok feltételrendszeľéről és elszímolásának rendjé-
ről szóló 2812012. ( III.06.) kormĺínyrendelet

o Az általános forgďmi adóľól sző|ő 2007. évi C)O(VII. tĺirvény
o Ą személyi jĺivedelemadóról szóló 1995. évi CXWI. ttirvény
. MagyaroľszÁg gazdasági stabilitásrĺĺól szóló 201I. évi CxCtV. ttirvény, va|anint az

adósságot keletkeztető tigyletekhez tĺiľténő hozzźljárulas részletes szabźiyairól szóló
3 53 /20I l. (xII.30) kormrĺnyľendelet

o Nemzeti vagyonľól szóló 20||. évi CXCVI. tĺĺrvény
o Magyaľorszíg helyi önkormĺányzatafuő| sző|ő20|1. évi CL)OCXIX. tĺirvény
. Helyi onkoľmĺĺnyzatokĺő|szóló l990. évi LxV. tiirvény
. Helyi ĺinkormányzatok és szerveik, a köztĺáĺsasági megbízottak, valamint egyes centrá-

lis aláľendeltségii szervek feladat- és hatírkĺiľeiről szóló |991. éviXX. tĺirvény
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Magyaľors zág kozponti költségvetéséľőI szóló mindenkori éves t<iľvény

Áĺamnĺaart'sról szóló 20||. évi CXCV. tĺirvény, valamint a végrehajtasaľól szóló

368l20t1 . (XII.3 1.) kormányrendelet
Az átlalnúáfcartas szímviteléről sző|ó 4/f0|3. (I.11.) Koľm. rendelet

a kormĺínyzati funkciók, źů|alnháztntasi szakfeladatok és szakágazatok és szakágaza-

tok osztályozasi ľendjéről szóló 6812013. (xII.29.) NGM rendelet,

Józsefuaľosi Önkoľmĺányzat mindenkoľi költségvetéséľől szóló helyi ľendelet

Józsefuaľosi onkoľmányzat mindenkori átmeneti gazdĺálkodĺĺsźró| szőlő helyi rendelet

6.I.f8. vezeto ńszérő| źLtÍ:vhźffitt haüĺskörben e||Ąegyzési jogktir, valamint
bankszámla feletti aláÍrás jogosultság gyakorlása, vagy kiadmźnyozás gyakorlása

6.l,29. testĺileti-bizottsági előterjesztések készítése, véleményezése pénzügyi-

költségvetési szempontból
6. 1' 3 0. szabá|yzatok készítése, aktua|izá|źsa
6.| .3 4. adatszolgáltatiísban, infoľmációszolgáltatásban közľeműkĺĺdés
o A Budapest Józsefuárosi onkoľmányzatnak, a Józsefuárosi Polgármesteri Hivatalnak,

valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatoknak a kötelezettségvállalással, utalvá-

nyozással, ellenjegyzéssel, érvényesítéssel és teljesítésigazolással kapcsolatos eljĺĺľrási

rendjéľől szóló a mindenkor hatályos utasítas a|apjánutalvĺínyozasi, ellenjegyzési, tel-

jesítésigazolási hatáskiir gyakorlása
. ÁľamháztartásróI szó|ó 2OI1. évi CXCV. tĺirvény, valamint a végrehajtrásaról szóló

368120|1. (XII.3 1.) kormĺányrendelet
o Az á|Iamháztaĺtás számviteléről szóló 4120|3. (I.l l .) Koľm. ľendelet

o A kormányzati funkciók, źL||afi.házÍaÍtási szakfeladatok és szakágazatok és szakágaza.

tok osztályozĺĺsi rendjéről szóló 6812013. (XII.29.) NGM ľendelet

. Józsefuiĺĺosi onkormźnyzatmindenkori k<iltségvetéséľől szóló helyi rendelet
o Józsefuárosi onkormźnyzatmindenkori átmeneti gazdálkodĺĺsríľól szóló helyi rendelet

. Magyarországközponti kĺiltségvetéséről szóló mindenkori éves törvény

3.bd) A helyettesítés rendje és az ezekheztartoző fe|elősségi szabályok

Távollétében a Pénziigyi Ügyosztál y vezetójehelyettesíti.

3.c; Az ĺieIvĺntézők munkakörei és az azokhoz tartozó feladat. és hatásköľtik (személyen-

kénti bontĺásban)

3.c/1 Kiiltségvetési támogatások igénylésével, elszámoliĺsával, költségvetés tervezésé-

vel, módosításźtva|,analitikus nyilvríntartások vezetésével kapcsolatos feladatoket.|źttźr

sźttvégző Úlgyiĺtézó
3c/f Tötzsadattźn nyilvłárrtartĺssal, bankszámlanyitĺssa|, z,áĺással' megsziintetéssel,

likvidit.ási iitemterv elkészítésével kapcsolatos feladatok e||átasźttvégzó iigyintéző és

költségvetési szervek iinkormĺínyzati tĺámogatĺĺsĺĺnak utalĺísával, nyilvantartásával, havi

beszámolók, péĺuugyi elemzések készítésével kapcsolatos feladatok e|lätásáŃ, hagya-

téki pénziigyekintézése, köztemetés nyilvantartźsa, utalasa, gondozísi díjakkal kap-

csolato s ügyintézést v é gzĺ5 igyintéző
3.c/3 Nemzetiségi önkormányz-atok péĺlmgyi-gazdasági tevékenységével összeftiggő

feladatok e||átásźú v égző ngyintéző

a

a

a

a

o

o
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3.cl4. SzeméIyi jellegrĺ kifizetésekkel kapcsolatos valamennyi pénzĹigyi feladat ęILétźy
sátvégzo iigyintéző
3.c/5. Kerékbilinccsel, kdzteľĹilet felügyelettel kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátasát
végzo iĺgyintéző

3.ca) szakmai feladatellátĺĺsáľa vonatkozó legfontosabb jogszabályok
. MagyarorszĘAlaptörvénye
o Magyaľorszźry gazdasági stabilitísĺĺĺól szőlrő 20Il. évi CXCIV. törvény, valamint az

adósságot keletkeztetó Ĺigyletekhez tĺiľténő hozzźĄátĺa|źs részletes szaběůyairől szóló
3 53 /20I 1 . CXII.30) konĺlányrendelet

o Nemzeti vagyonĺól szóló 20I|. évi CXCW. tĺirvény
. Magyarország helyi ĺĺnkormźnyzatairől sző|ő 20|1. évi CLXXXIX. ttirvény
. Helyi onkormányzatokól szóló l990. évi LXV. t<irvény
. .Helyi önkoľmányzatok és szerveik, a köztĺáľsasági megbízottak, valamint egyes centľá-

lis aliĺľendeltségiĺ szervek feladat- és határkĺireiről szóló 1991. évi XX. törvény
. Magyaroszágkĺizponti kĺiltségvetéséľől szóló mindenkoń éves tĺirvény
. Álnmnáztartásľól szćićl 2O|1. évi CXCV. tĺirvény, valamint a végrehajtásáról szóló

368/201^ 1 . (XII.3 1.) kormányrendelet,
o AzźilamháetartLás szĺmviteléről szóló 4l20t3. (I.l1.) Koľm. rendelet
o A kormźnyzati funkciók, á||amháztartĺĺsi szakfeladatok és szakźryazatok és szakágaza-

tok osztályozĺási rendjéľől szóló 68/20|3. (XII.29.) NGM rendelet,
o A fővárosi ĺinkormrínyzat és a keľiileti ĺinkormanyz'atokközötti fonĺísmegosztásról szó-

lő 2006. évi CXXXIII. tĺirvény
o Sziĺmvitelľĺĺl szóló 2000. évi C. tĺirvény
. Nemzetiségek jogairól sző|ő 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint a nemzetiségi célú

e|óirányzatokból nyujtott tĺímogatások feltételrendszeréről és elszĺĺmolásanak rendjéľől
szől'ó f8/2012. ( III.06.) koľmányręndelet

o Az általĺĺnos forgalmi adóról szőIő 2007 . évi C)O(VII. törvény
o Ą személyi jövedelemadóľól szóló 1995. évi CXVII. törvény
o A helyi adókról szóló 1990. évi C. t<irvény
o A gépjármiĺadóľól szóló 1991. évi LĐo0I. törvény
o Azadőzás rendjéről szólő2003. évi XCII. törvény
c A tĺírsadalombiaosítrás e||źtźsára és a magĺĺnnyugdíjľa jogosultakról, valamint e szol-

grĺltatĺĺsok fedezetérő| sző|ő |997. évi LX)o(. törvény
o Az egészségügyihorzźtjálrulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény
o A megváltozott munkaképességtĺ személyek ellátásĺáľól és egyes törvények módosítĺísá-

ról szóló 20l'|. évi CXCI. törvény ( 23$-24$)
o Közfoglalkoztatĺsról és a közfoglalkoztatlíshoz kapcsolódó, valamint egyéb tcirvények

módosítasĺĺľól szóló 20l l évi. CVI. törvény, valamint a végrehajtrásáról szóló koľmĺíny-
rendeletek

o Ktizďkalmazottak jogríllĺásĺíról szóló |992. évi)ooilIl. törvény valamint azeÍlhezkap-
csoló dó ágazati végrehaj tási kormĺĺnyrendeletek

o K<izszolgálati tisztviselőkĺől szóló 20II. évi CXCIX. törvény
o A Munka törvénykĺĺnyvéľől szóló 2011. évi I. ttirvény
o Nemzeti köznevelésľől szóló 20II. évi CXC. tĺiľény, vďamint a köznevelési fęladatot

ellátó egyes önkormĺínyzati fenntartĺĺsú intézmények állami fenntartĺásbavéte|érő| sző|ő
2012. évi CDO(XWII. törvény, és annak végľehajtlásí rendeletei

o Ą szociális igazgatźsről és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tĺirvény, valamint
végrehaj tási rendeletei
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. A gyeľmekek védelméről és a gyámtigyiigazgatĺĺsról szóló 1997. évi )ooil. töľvény és

vé gľehaj tási rendeletei
o A muzeális intézményekről, a nýlvános ktinyvtáľi elláüásról és a közmiĺvelőđésről szó-

|ő 1991. évi CXL. tcirvény és végrehajtási rendelete
o A munkába járassal kapcsolatos utazÍsi kiiltségtérítésről szóló 39/f0I0. (II.26). kor-

mányrendelet
o A mindenkori minimálbér és gaľantáltbérminimumĺól szóló kormányrendelet
. Józsefuĺĺrosi onkormőnyzatmindenkođ átmeneÍi gaz'dáńkodźsátćńszĆiő helyi rendelet

o Józsefuaľosi onkormźnyzatmindenkori költségvetéséről szóló rendelet
o Adósságkezelési szolgáltatiásról szóló 31/2010.(VII.15.) számú helyi rendelet

o A személyes gondoskodást nyujtó szociális etlátások formáiľól és a térítési díj fizetési

kĺitelezettségekĺől szőIő 2|' lfll 1 .( IV. l 2.) helyi rendelet

o Bölcsődei térítési díjakról szćiő |3l20|2,(II.23.) számri helyi rendelet
o |3lf013.(III.28.) a Budapest Józsefüĺírosi onkormĺĺnyzat tůtal fenntartott óvodákban

valamint az tiLami intéanényfenntaľtó központ által fenntartott Budapest Főváros VIII.

keriileti iskolákban alkalmazott étkezési térítési díjakról szóló helyi rendelet

o Polgĺírmester, alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttaüĺsairól, valamint az on-

kormtnyzati képvisetők kiesett jĺivedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjĺíról szóló

40 l |998.(KI.0 1') számű helyi rendelet
o Józsefuárosban adományozható kitĹintetéselaől szóló, többször módosított

I I l2006.(W. 1 0.) számú helyi rendelet
o Az onkormĺĺnyzat költségvetési szerveinél közszolgálati jogviszonyban állók díjazásá-

ról és egyéb juttatásairól sző|ő 7 ĺ t20l 2.(XII. l 3.) számű helyi rendelet

o Lakőház-miikĺjdtetési és lakóhźufe|t$itás-lebonyolítási szolgáltatás ellátásaról szóló

64l |99 5.(XII. 1 8.) számú helyi rendelet

tnkormanyzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló
5 8/ 1 99 9. (XÍI.24 .) szźtmű helyi ľendelet

Képviselő-testiilet és Szęrvei Szervezeti és Mfüĺĺdési SzabáÄyzatáľól szóló 25120|3.

(Y .27,)szźlmú helyi rendelet
. Budapest, Józsefuárosi onkormányzat vagyonźtról és a vagyon feletti ĺrlajdonosi jogok

gyakorlásríľól szóló 66 l f0 LZ.QKII. l 3 .) számú helyi ľendelet,

3.cb) Az íŻgyintéző által ryakoľolÚ hatáskiirök (kiadmányozás), a hatáskiir ryakorlásá.
nak mĺídja

o Az ugyintézókkiadmĺínyozási hataskörrel nem rendelkeznek.

3.cc) Az íigyintéző feladatkiirei

3.c/1 Költségvetési támogatlísok igénylésével, elszámoliísával, költségvetés tervezésével, mó-

dosítasával, analitikus nyilvrántaľĺások vezetésével kapcsolatos feladatok ellátasát végző ĺjgy-

intéző

6.|.|2.ktiltségvetés módosító rendelet elfogadasa utźn az érintett intézmények és Hivatal

belső szervezeti egységeinek értesítése a módosítiĺsról, a jőváůlagyott e|őiľźnyzat-

okról, vďamint k<inyvelésre történő áúadźsa

6.|.7. intézmények köttségvetési teľvezetének feliilvizsgźiata, javítźsa, Polgáľmesteri

Hivatal és az onkormźnyzatköltségvetési teľvezetének elkészítése a Hivatal belső
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szervezetinek közremfüödésével
6.1.13. keriileti és intézményenkénti - költségvetési szerkezeti bontásban-költségvetési

e|óír źny zatok analitikus nyi lvĺíntaľtása
6.1.5. éves költségvetési beszĺmoló elkészítéséhez az állami tĺmogatasok kerĹileti szinttĺ

elszámoltatiĺsą elszĺmoliísa
6.|.4. a helyi szabá|yzatalapulvételéve| az állami tánogatĺás igénylése, a szolgáltatott

adatok ellenőrzése, kerĹileti szinĺĺ ĺisszesítése és továbbítísa, évente az Aht.-ban
rögzített idopontokban állami tamogatasok feliilvizsgrálata (lemondas, pótigénylés),
anďitikus nyilvántar&ása

6.1.11. költségvetési és végrehajtĺĺsi rendelet többszöri módosításanak elkészítése a helyi
szabáIyzatbanfoglaltakfigyelembevételével

6.1.15. kerĹileti pénzmaradvĺíny és kĺiltségvetési ľendelet tervezet elkészítése, feldolgozása
intézményenként

6.I.9. éves költségvetési rendelet elfogadása utián a KGR programmal a költségvetési
nyomtatványok kitoltése Hivatalra és onkormźnyzatra, az intézmények felé intéz-
kedés, kitö ltött nyomtatványok, j ó viĺhagyott előirá nyzatok ellęnőrzése, j avítása

6.1.l0. Polgármesteri Hivatal és az onkormźnyzat jővĺíhagyott költségvetési e|óirányzata-
inak szervezeti egységenként való részletes (kiemelt e|oirźnyzatonként és rovaton-
ként) feldolgozźsa, szęrvęzeti egységek kiéľtesítése, a Hivatal egységes feldolgo-
zása könyvelésľe történő átadása

6.1.35. oNpcľĺ és az ebr 4f . rcndszer folyamatos figyelése, Pénzügyi Ügyosztályra
vonatkozó adatszol gáltatás

6.1.36. nemzetiségi önkormrínyzatok elemi kĺiltségvetésének ľĺigzítése a KGR
rendszerben,

6.I.37, költségvetés az önkormányzat hivatalos honlapjĺán történő megjelenítéséről
gondoskodás,

o Józsefuárosi onko rmányzat mindenkori költségvetéséről szóló rendelet
. Magyaľország központi költségvetéséről szóló mindenkori éves törvény
. Államnázbrtźsrő| sző|(l20Il. évi cXCv. törvény, valamint a végľehajtlĺsĺíról szóló

368/201 1. (xII.3 1.) kormĺĺnyrendelet
o Azá|larnhźlz.furtiĺs számviteléről szóló 4l20I3. (I.l1.) Korm. rendęlęt
o A kormźnyzati funkciók, ź!||anháztartasi szakfeladatok és szakágazatokés szakágaza-

tok osztĺílyozási rendjéről szóló 68lf013. (XII.29.) NGM ľendelet,
o Számvitelről szóló 2000. évi C. tĺirvény

3c/2 Törzsadattiíľi nyilvĺĺntaľĺással, bankszlímlanyitássď, zírassal, megsztintetéssel, likviditĺísi
ütemteľv elkészítésével kapcsolatos feladatok ellátrását végző és ktiltségvetési szeľvek önkor-
mźnyzatí tamogatrĺsának utalĺásával, nyilvántartĺásával, havi beszámolók, pénzügyi elemzések
készítésével kapcsolatos feladatok el|źtźsát, hagyatéki pénzĺigyek intézése, köztemetés nyil-
viíntartiása, utalása, gondoziĺsi díjakkal kapcsolatos iigyintézést végző iigyintéző -

6.|.14. kĺiltségvetési szervek, gazdasagi trársaságot Polgĺĺrmesteľi Hivatal jóvráhagyott

költségvetési előináĺlyzatainak likviditĺĺsi iitemtervérę bekérő elkészítése, majd az
adatszolgáltatĺás utĺn a keriileti szintíĺ likviditĺísi ütemterv elkészítése, annak ha-
vonkénti kerĺileti szintii iĺsszesítése

. Áuamĺáztartősrő| sző|ő 20|l. évi CXCV. td,rvény, valamint a végrehajtĺ{sĺíróI szó|ó
3 68/20|1. CXII.3 1.) koľmanyrendelet

o Az áIIamhźńartas szamviteléľől szóló 4l20l3. (I.l1.) Konĺl. rendelet
o A kormĺĺnyzati funkciók, áIlaĺnhá^aruási szakfeladatok és szakáryazatok és szakágaza-

tok osztályozźsírcndjétől szóló 68ĺ20|3. (xII.29.) NGM rendelet
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. Józsefurírosi onkormźnyzatmindenkoń költségvetéséről szóló rendelet

6.l.f2. a köznevelési tĺirvényben meghatározott KIR rendszerhez pérz;ĺůgyi

adatszolgáltatas teljesítése
o Nemzeti kdznevelésről szóló 2011. évi CXC. tĺirvény
o A köznevelési feladatot ellátó egyes iinkoľmĺĺnyzati fenntartĺĺsú intézmények állami

fenntaľtásba vételéről sző|Ó 20|2. évi CDOO(WII. törvény, és annak végľehajüási

rendeletei

6. 1 . 17.bankszámlanyitásokkal, megszĹintetésekkęl kapcsolatos intézkedések,
ÁľA kcl.b" való bejelentés

6.1.l6. kerületi tĺirzsadattári nyilvantartás (tv-i előírás), a|apítő okiratok, módosítasok be-
jelentése a Mĺík felé

6.|.f3. kciltségvetési szeľvek részére azönkoľmanyzatitélmogatás leutalásaszabá|yzat.
szerint

6.l.24. intézményi havi, féléves, éves szĺĺveges beszámolók készítése
6.|.f5, a költségvetési szervek, gazđasźęi társaságok gazdá|kodźtsrĺnak figyelemmel kis-

érése, elemzések készítése, javaslatok készítése
6.I.26. költségvetési szervek és gazdasźęi tarsaságok részérę pénzügyi, költségvetési se-

gítségnyújtás
6.l.31 . hagyatéki pénziigyek intézése, köztemetés nyilvĺĺntaľtása, utalása
6 .2.3 2. gondozási díj akkal kapcso latos tigyintézés
6.1.38. költségvetési feliigyeleti szervi támogatások analitikus nyilvántaľtrĺsának vezetése,

egyeztetése a költségvetési szervek gazdaságivezetőive|, a szĺĺmvitellel a helyi
szab á|y o zásban fo g laltak me g felelő en

. A.llamhazhrtźsrő| szó|ő 2O|1. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló
368120| l . (Xn.3 l.) kormányrendelet

o Az źi|amhźntartiĺs sziĺmviteléről szóló 4lf0|3 . (I. 1 1 .) Korm. rendelet
o A szakfeladat ľendľől és az á||aľĺ'háztartźľli szakägazati rendről sző|ő 56/20||.

(XII.3l.) NGM rendelet
o Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

3.c/3 Nemzetiségi tinkoľmrĺnyzatok pénaigý-gazdasźIgi tevékenységével tisszeftiggő felada-

tok ellátĺĺsát végzo ügyintéző

6.|.2|,. nemzetiségi ĺinkormányzatokpźilyánatinak benyújtĺásĺíhoz, szöveges-szakmai

elszĺímolasríhoz segítségnffi tás, teljes köriĺ pélwugyi feladatellátás,

6.|.|9. a nemzetiségi önkormányzatok beszímoló készítésével kapcsolatos feladatok ellá-
tása,

6.|.20. nemzetiségi önkormĺínyzatok jegyzőkönyveinek pénzügyĹktiltségvetési szem-
pontok szeľinti ęllenőruése

6.1.39. a nemzetiségi ĺinkormĺĺnyzatok vonatkozźsźhan az ź/rmeĺeti gaz-dźůkodasról szóló
hatźtrozati javaslat, kiiltségvetési koncepció pénztigyi költségvetés ľészét képező
határozatí javaslat,eređeti költségvetésľől szóló hatfuozati javaslat és a sziĺmszaki
melléklet elkészítése a nemzetiségi ĺinkormĺínyzatokelnökeivel együttműködve,

6. | .40. nemzetiségi önkormanyzatok pénzĹigy i- gazdasági feladataival kapcsolatos

fęladatok,
. Aĺ|amhźlaarusról szóló 20I|. évi CXCV. tiirvény, valamint a végľehajtasaról szóló

3 68120|1. CXII.3 1.) kormányľendelet
o Az á||aÍnhá^aÍtĺís sziímviteĺéről szóló 4l20I3, (I.1 1.) Koľm. ľendelet
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o a kormanyzati funkciók, áIlaĺnhźztntasi szakfeladatok és szakágazatok és szaktryaza-
tok osztályoaási ĺendjéről szóló 6812013. (XII.29.) NGM rendelet

. Józsefuiĺľosi onkormźnyzatmindenkori kĺiltségvetéséről szóló ľendelet
o Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
o Nemzetiségek jogairól szóló 20II. évi CL)O(X. tĺirvény,
o Ą nemzetiségi celú előiranyzatokbőL nýjtott tlĺmogatások feltételľendszerérő| és el-

szĺámolrĺsĺának rendjéről sző|ő 28 1201 2. ( III.06.) koľmáĺryrendelet

3.cl4. Személyi jellegű kifizetésekkel kapcsolatos vďamennyi pénzügyi feladat ellátĺását vég-
zí3 ugyintézo.

6.1.27 . nem rendszeres juttatások, megbízási szeĺzőđések bérszámfejtése, egyeztetése
a számviteli nyilvántartásokkal, feladása a Mák felé. A kiĺlzetésekĺĺĺl év végi
adóigazolások kiadása, j övedelem igazolrások kiadasa

6.I.41'. ĺinkormányrati és Polgármesteri Hivatali gépkocsik üzemanyag noÍma
elszĺĺmoliĺssal kapcsolatos feladatok

6.|.42. kiküldetési rendelvény alapján végzett elszłĺmolások és annak rogzítése a KIR
rendszerben

6.I.43. rendszeres illetmények, személyi jellegű megbízási díjas szerződések anďitikus
nyilvĺĺntaľtĺásőnakvezetése' nem rendszeres és kĹilső személyi juttatrások nettó
összegét tartalmaző analitikus kimutaüások készítése

6.I .44 .cafetéria keretében kifizetett juttatasok KIR rendszeľben történő feladiĺsa
o Azadőzás ľendjéről sző|ő2003. évi XCil. tĺirvény
o A tiírsadalombiztosítís ellátásaľa és a magiínnyugdíjra jogosultakľól, valamint e szol-

gáltatĺĺsok fedezetéről sző|ő 1997. évi LX)oĹ tĺirvény
C Az egészségtigyihozzajźrulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény
o A megváltozott munkaképességti személyek ęllátĺásĺíról és egyes töľvények módosításá-

ról szóló 201l. évi CXCI. törvény ( 23.$-24.$)
o Közfoglalkoztatrásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, vďamint egyéb törvények

módosításríról szóló 20|| évi. CVI. törvény, valamint a végrehajtĺĺsĺíľól szóló kormĺány-
rendeletek

o Közalkalmazottak jogállásáról sző|ó 1992, évi X)oflII. töľvény vďamint az ehhezkap-
csolódóágaz.ativégrehajtrásikormányrendeletek

o Közszolgá|atitisztviselőkľől szóló 20Il. évi CXCX. törvény
o A Munka tĺiľvénykönyvéről szó|ó20|f. évi I. tĺĺrvény
o A mindenkori minimálbéľ és garantĺílt béľminimumról szóló kormĺĺnyrendelet
o Józsefuáľosi onkormźnyzatmindenkoľi átmeneti gazdálkodĺísźrő|sző|őhelyi rendelet
o Józsefuĺĺrosi onkoľmźnyzatmindęnkori költségvetéséről szóló rendelet
o Magyaro rszág kozponti költségvetéséľől szóló mindenkori éves tĺirvény
. Áilamháztaĺtźsrő| sző|ó 20|1. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásĺĺról szóló

3 68/f01. l. (XII.3 1.) kormányrendelet
C Azál|amhántartás szĺmviteléről szóló 4120|3. (I.l l.) Korm. ľendelet
o a kormźnyzati funkciók, á||arnháztafiasi szakfeladatok és szakágazatok és-śzakágaza-

tok osztĺílyozásirendjéről szóló 6812013. cxII.29.) NGM rendelet
o A t<ĺrzsktinyvi nýlvrántar&ásról szóló 6l20|2.(ilI.0l.) NGM ľendelet

3.cl5. Kerékbilinccsel, közterület felügyelettel kapcsolatos pénzĹigyi feladatok ellátását végző
ugyintézĺĺ

9.I.4ĺ.akerékbilincseléssel és közteriilet felügyelettel kapcsolatos bankforgalmi
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tigyintézői feladatok ellátása
6.I .46.a kerékbilincseléssel és köztertilet feltigyelettel kapcsolatos bevételre

vonatkozó PEK anyagok és egyedi utalĺĺsok elektronikus megkiildése a
kĺiĺerĺilet feltigyeleti ügyosztálynak

6.l.47.akerékbilincsęléssel és kdzterĹilet felügyelettel kapcsolatos megľendelések,
kötelęzettségvállďłások nyilvĺĺntartrís a

6.|'.48.akerékbilincseléssel és kĺizteľiilet feliigyelettel kapcsolatos szamlfü rogzitése,
utďviínyrendelet kirĺllítłása

6.I.49.akerékbilincseléssel és köztertilet feltigyelettel eszközeinek leltĺĺrozásában való
részvétel

6.1.50.a keľékbilincseléssel és köĺerĹilet felügyelettel kapcsolatos főkcinyvek
analitikák egyeztetése

. Államnánarásrő| sző|ő f}|l. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló
368lzu l . (XII.3 1 .) kormányrendelet,

o Ą kormányzati funkciók, źi|aÍnhá^aÍtási szakfeladatok és szakágazatokés szakágaza-
tok osztályozási rendjéről szóló 68120|3. (XIÍ.29.) NGM rendelet,

. Az áI|amhánartás számviteléről szóló 4120|3. (I.l 1.) Korm. ľendelet
o Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
o Az á|Iarnhánartásban felmeľĺilő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező el-

számolási módjĺĺról 38/20|3. (IX. l9.) NGM rendelet
o Józsefuárosi onkoĺmźnyzatmindenkori átmeneti gazdá|kodásáról szóló helyi rendelet

o Józsefuárosi onkormźnyzatmindenkori ktiltségvetéséľől szóló rendelet

3.cd) A helyettesítés rendje és az ezekheztartoző felelősségi szabályok

A helyettesítés rendje a munkaköri leírásokban szabályona

Pénzügyi és Számvitelĺ lľodavezető

3.ba) Äz irodavezető szakmai feladatellátására vonatkozó legfontosabb jogszabályok

felsoľoIása
o MagyaroľszágAlaptĺirvénye
o Magyarorczźĺg gazÄasági stabilitásaról szóló 2011. évi CXCN. töľvény, valalnínt az

adósságot keletkeztető iigyletekhez tĺirténő hozzőtjőĺu|źls részletes szabźtlyairől szóló

353 /f01' 1 . (xII.30) kormĺányrendelet
o Nemzeti vagyonĺól szóló 201'I. évi CXCVL Tĺĺľvény
o Magyarországhe|yiiinkormányzatairól szőIó fDll. évi CLXXXIX' törvény
. Helyi önkormrĺnyzatok és szeľveik, a köztĺíľsaságimegbizottak, valamint egyes centrá-

lis alárendeltségiĺ szervek feladat- és határkcĺreiľől szóló 1991. évi )o(. törvény
o Magyarorczágkozponti kĺiltségvetéséről szóló mindenkoľi éves törvény
. dt|anĺaztarüĺsról szćńő 20|1. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtasrĺról szóló

368 lf}Il . CXII.3 l .) kormányrendelet
o A kormĺĺnyzati funkciók, źů|amhánaruási szakfeladatok és szakáryazatok és szakáĺgaz.a-

tok osztályozrísi rendjéről szóló 6812013. CXII.29.) NGM rendelet

o Az áLlamhaztartĺĺsban felmeľtilő egyes gyakoribb gazdasáryi események kĺitelező el-

szímolási módjĺĺról 38l20I3. (IX. 19.) NGM ľendelet

o Szĺímvitelľől szóló 2000. évi C. ttirvény
o Az át|amhánartĺĺs szĺmviteléről szóló 4120|3. (I.l1.) Korm. rendelet
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o Nemzetiségek jogairól sző|ó f0I1. évi CLXKX. tĺiľvény, valamint a nemzetiségi célú
előiranyzatokból nffitott tĺmogatások feltételľendszeréről és ęlszámolásanak rendjéről
sző|ő f8l201 2. ( III.06.) kormĺínyrendelet

o Az általĺínos forgalmi adóról szőIő2007. évi C)O(VII. tĺirvény
o A kozbeszetzésekről sziiő20I1. évi CV[[. tĺirvény
o A személyi jtivedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
o A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
o A gépjármÍĺadóľól szóló 1991. évi L)ofiII. törvény
o Azadőzźs rendjéről szől,őf003. évi XCII. törvény
o A szociális igazgatésről és szociális ellátasolaól szóló 1993. évi III. törvény, valamint

végľehajtĺĺsi ľendeletei
o A Polgári Törvénykönywől szóló fDl3.évi V. törvény
. Az információs ĺinĺendelkezési jogról és az információszabadságról szćiő 20||.évi

CXil. törvény
o A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságźrő| szőLő 2007.évi CLX)üI. tör-

vény
o 2008. évi III. törvény az | és 2 forintos címletĺi érmék bevonása kĺivetkeztében szĹik-

séges kerekítés szabályairól
o 2008. évi IV. törvény az | és 2 forintos címlęhĺ éľmék bevonása kĺlvetkeztében szĹik-

séges keľekítés szabá|yairól a társadalombiaosítási és szociális ellátások megállapítása
során

o A pénzmosiĺs és a tenorizmus finanszitozása mege|ózéséről és megakadályozásáró|
szól'ő 2007. évi CXXXVI. tĺirvény

o A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellen&zéséróI sző|ő
37 0/2011.(XII.3 I .) Korm. rendelet

o |8ĺ2005. (XII.27.) IHM rendelet akozzétételi listrĺkon szereplő adatok kozzététe|éhez
s züksé ges közzététe|i minták

o A mindenkori minimálbér és garantiĺlt béľminimumĺól szóló kormrányľendelet
o Józsefuĺĺľosi onkormźnyzatmindenkoľi átľľleneti gazdálkodĺĺsrĺĺól szóló helyi rendelet
o Józsefuĺĺrosi onkormźnyzatmindenkori kĺlltségvetéséről szóló rendelet
. az onkormĺĺnyzat bevételeinek lakĺĺscélokra és azezek.hez kapcsolódó infrastrukturális

beruhrĺzĺsokra vonatkoző fe|hasznáIás szabá|yaről szóló 34120|3. (VI.25.) önkoľ-
mźnyr-ati ľendelete

. Budapest Józsefuĺírosi onkormĺányzatvagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásĺĺról szóló 66ĺ20|2.6II' 1 3.) számú helyi rendelet

3.bb) Az irodavezető áItal gyakoľolt hatáskiirök (kiadmĺĺnyozás), a hatásk<ir gyakorlasának

módja
A kiadmĺĺnyozźs és az alátírźs rendjéről szóló hatlílyos jegyzői utasítĺĺs szerinti hatás-

körľel ľendelkezik.
A kiadmrínyozás rendjéről szóló hatĺĺlyos polgáľmesteń utasíüásban foglaltak szerinti
hatĺískĺirrel rendelkezik.
A kĺitelezettség-vállallíssď, utalvĺínyozíssal, e||enjegyzéssel, érvényesítéssel, teljesĹ
tésigazolĺással kapcsolatos eljárási rendről sző|ő hatźiyos polgármesteľi-jegyzői egyĹit-

tes utasítiĺs, a mindenkor hatĺĺlyos jegyzői utasítás, vďamint a mindenkor hatályos
jegyzői és elnöki utasítĺás szerint gyakorolja a polgáľmester a jegyző és a nemzetiségi

önkormányzatok elniikei által meghatározott körben a kiadmínyozősi, vtalválnyozási,
ellenj e gy zés i és telj esítési gazo lási j o got.
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Pénziigyi Ugyosztrílyvezető źital kiadott kiadmĺínyozási és helyettesítési rendben
meghatarozott haüáskĺjnel rendelkezik.

3.bc) Az iľodavezető feladatkörei
Altďanosságban iľoda vezetői feladatok ellátása, azirođamunkájĺínak koordinalása,
azfuodátérintő feladatok ellát.ásĺínak megszeÍ\ĺezése, ellenőrzése. Vęzetői és tigyosztá-
lyi értekezleten való részvétel, bęszamolas.

Feladatkörei

6.f.|. a Polgármesteri Hivatal, az onkoľmányzatés a nemzetiségi önkormźnyzatok
jogszabá|yi előírások szerinti számviteli rendjének kialakítása
6.2.3. éves számszaki költségvetési beszámoló elkészítése, cinkormányzat

vonatkoziĺs źtban a MAK felé
6.2.4. havi, negyedéves, éves egyeztetések, év végi értékelések ekégzése
6.2.5. költségvetési szervek havi, éves szźtmszaki beszámolóinak felülvizsgálata

ellenőrzése, jővźthagyása a KGR rendszerben
6.2.6. zátszétmadźs készítése
6.2.8. havi pénzforgalmi és negyedéves mérlegjelentés készítése (onkormányzat)

a MAK felé
6.2.f1. kapcsolattartás a könywizsgálókkal, bankszĺĺmlavezető hitelintézette|,

intézményekkel és egyéb szervezetekkel
6.2.24.ptiyázatokbenýjtásahozadatszo|gáltaüás
6.2.25. tĺĺrsosztályok részére ill, a kĺĺltségvetés tervezéséhezadatszo|gźútatás, szükség

esetén ktizľemiĺködés a kĺiltségvetés elkészítésében
6.2.27.fe|hata|mazott személyek bankszrĺmla feletti ďáírás jogosultság gyakorlása,

utalrĺsoknál banki aláíró
6.2.33. negyedéves, féléves, haľomnegyęd éves és éves szöveges tź$ékoztatás készítése

a Hivatali és az önkormányzati kĺiltségvetés teljesítéséről
6.2.34. negyedéves' feléves, hĺíľomnegyed éves és éves száĺnszakjtźĄékoztatas

készítése a Hivatal, az <inkormányzati és a kĺiltségvetési szeľvek
kĺiltségvetésének telj esítéséről

6.2.38. e|őirźnyzatok kontírozása, könyvelése, egyeztetése
6.2.40. Ct-Ecostat integľált rendszeľben törzsállomĺány kaľbantaľ&ása
6.2.42. bizottsági, testiileti előterjesztések készítése
6.f.43.tĺĺrgyévi nyitĺási és zárźsi könyvelési feladatok azónkotmányzat esetében
6.2.44.zárszźlmadźshoz,I.féléviésnegyedévesbeszámolóhoztáb|ánatok

összeállítĺísa
6.2,45. anďitikfü vezetése, ffikĺĺnyvi kĺinyveléssel tĺĺrténő egyeztetése a

szĺímlarendben me ghat źn o zottak szeri nt
6.2.46. ĺĺnkormányzathoztaĺtoző állami hozzájźru|ás sziímla és a munkiíltatói kĺilcsĺin

a|szźnĺůa szĺmvitel i kcinywezetése
6.2.26.vęzętő részeĺő| źttĺuhazott hatáskĺirben utalvĺányoziĺs, e|Ienjegyzés gyakorlĺása,

telj esítések igazo|ása,

o Szímvitelľől szóló 2000. évi C. ttirvény
o Azál.|amháztartás szĺmviteléről szóló 4l20I3. (I.1l.) Korm. rendelet
o Magyarorczágközponti költségvetéséről szóló mindenkoľi éves tĺirvény

3.bd) A helyettesítés rendje és azezę|<heztartozó felelősségi szabályok
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A munkaköľi leírasban kijelöltek szerint

3.c) Az üeyintézők munkaktirei és az azokhoz taľtozó feladat- és hatáskłiriik

3.c/1. onkormźnyzati fizetési szám]a és bankok főkiinyvi könyvelését eIIźttő, źtfa-
bevallast és egyéb adóbevďlrĺsokat elkészítő, érvényesítési feladatokat ęllátó ügyinté.
ző
3.cl2. Hivatali k<jtelezettségvállalłást nyilvántartó, hivatali bank és péllztárak könyve-
lését elvégző, |uťlzetések előkészítését, utalvłĺnyrendeletek előállítását ellátó, analiti-
kĺ{kat vezető, és azokat a ffikĺinywe|egyeztető ugyintéző
3.c/3. Uniós pźiyźzatok nyilvántartĺásźt e||átő, kĺitelezettségvállalłását vezető, elkiilöní-
tett alsziámlájának kĺinyvelését e|végzó, analitikáinak frĺkĺinywel történő egyeztetését
ellátó ügyintéző
3.c/4. Kisfalu Kft feladatellátásával tisszefiiggő pénzĹigyi feladatokat ellátó, helyi
adók könyvelését e|végző, vagyonkataszter egyeztetését elvégzo, lakáslap és ingatla-
nokat érintő negyedéves állományváltozások ktinyvelését, önkormányzati pénzát
könyvelését ellátó ügyintézĺĺ
3.c/5. onkotmźnyzati és hivatali bankanyagok bontását, ktĺnyvelésre való ęlőkészíté-
sét ellátó, banki jóváírásokól utalvĺĺnyrendeleteket e|őźi|ítő, taľtásdíjjal kapcsolatos
feladatokat e|v égző úgyintézo
3.c/6. onkormźnyzatbaés hivatalba érkező szrímlĺík ellenőrzésével, iktatiĺsával, kiadá.
si utalvrínyrendeletek előállítlĺsával, sziímlfü és egyéb kiadások utalásával foglalkozó
ügyintézo
3.cl7. Társashazak felújítlĺsi táĺnogatásával kapcsolatos feladatokat ellźttő, CSP pľo-
jekttel, Teleki téri projekttel, Józsefuĺĺrosi Egészségtigyi Szolgálat komplex fejlesztése
projekttel kapcsolatos pénziĺgyi feladatokat ellátó, munkáltatói kĺjlcsĺinĺrel, helyi tá-
mogatiĺssal ĺisszefüggő pél:zugyi feladatokat e|végző, tĺímogatĺĺsok elszámolását nyil-
vántartó, szociálpolitikai segélyek utalás előkészítésével foglalkoző, á|Iarĺi támogatá-
sokat leigénylő tigyintéző
3.c/8. onkormányzatí, hivatali és 1 l nemzetiségi tĺnkormányzat péĺlztárával kapcsola-
tos feladatokat ellátó, vevőszĺmlfü kiállítását elvégző, szigoru számadĺĺsú nyomtatvá.
nyok vezetését ellátó ĺigyintéző
3.c/9. onkormányzati kötelezettségvállalás nyilvrántaľtásźt e||źtó, nyilviĺnos adatok
kozzétételét ellátó ugylľltézó
3.c/I0. Nemzetiségi önkormĺĺnyzatok kĺitelezettségvĺĺIlalás nyilvźLntartasát vezetíő,
banki és péĺlztźri kifizetéseinek és bevételeinek kĺĺnyvelését e||éLtő, nemzetiségi cin-
kormĺínyzatok beszĺmolóinak összeállítĺĺsált e|végző, érvényesítési feladatokat ęllátó
ugyintéző
3 .c/||. Tĺíľgyi eszkoz, kisértékű tárgyi eszkóz, készletek nyilvántartrís át ellátő, leltáro-
zással, selejtezéssel kapcsolatos feladatokat ellátó iigyintező
3.c/I2. onkormrĺnyzat és Hivatal béďeladássď kapcsolatos ťeladatokat ellátó,nettó f,l-

nanszírozásban a béľ-és jrĺrulékoklol kapcsolatos feladatokat ellátó valamint a átme-
netileg szabad pénzeszkozök lekötéséről gondoskodó és anól adatot szolgáltató ügyin.
téző
3.cll3. Kerékbilinccsel, kĺizteľület feltigyelettel kapcsolatos pénztĺáń feladatok e||átá-
sátvégző ügyintéző

3. ca) szakmai felad ate||átására vonatkozĺí legfontosabb j ogszabályok felsoľolása
o MagyarországA|aptorvénye
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Magyarország gazdasźtgi stabilitásáról szóló 201t. évi CXCIV. tĺirvény, valamint az

adósságot keletkeztető tigyletekhez történő hozzźtjáru|ás részletes szabályairól szóló

3 53 lf0l1 . (XII.30) kormányrendelet
Nemzeti vagyonĺól sző|ő20|l. évi CXCVI. Törvény
Magyarország helyi önkoľmany zatairő| sző|ő 2011. évi CDO(X[X. tĺĺrvény

Helyi önkormanyzatok és szeľveik, a köztĺĺľsasági megb[zoítak, valamint egyes cenhá-

lis alarendeltségĹĺ szeľvek feladat- és határköreiĺől szóló 1991. évi )o(. tĺirvény

Magyarország központi ki'[tségvetéséről szóló mindenkori éves tĺirvény

Áuamĺ,ĺĺartásľól szóló 2O||. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtasĺĺról szóló

3 68/201'1 . (XII.3 l') kormányrendelet
A kormányzati funkciók, á||arnháztaÍtĺĺsi szakfeladatok és szakźĺgazatok és szakágaza-

tok osztályozasi rendjéről szóló 68120113. (xII.29.) NGM rendelet

Az á|IanhźLzłaľtásban felmeľülő egyes gyakoribb gazdasági események kĺitelező el.
számolási módjáról 38/z0I3. (IX. 19.) NGM ręndelet

Szĺímvitelről szóló 2000. évi C. tĺĺrvény
Azá||amháńaľtás sámviteléről sző|ő 4120|3. (I.11.) Korm. rendelet

Nemzetiségek jogaiĺól szőIő 2OI1. évi CLXXIX. t<irvény, valamint a nemzetiségi célú

e|őirtnyzatokból nyujtott támogatasok feltételľendszeréről és elszĺĺmolrísĺának rendjéről

sző|ő 2812012. ( III.06.) kormányrendelet
Az á|ta|ános forgalmi adóról sző|ő f007. évi C)O(WI. tĺirvény

A közbeszerzésekről sző|ő 2011. évi CV[I. törvény

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tcĺrvény

A helyi adókól szóló 1990. évi C. törvény
A gépjármĺĺadóról szóló 1991. évi LXXXII. ttirvény

Az adőzás rendjéľől sző|ő 2003. évi XCII. törvény

A tarsadalombiztosítĺás ellátására és a magiínnyugdíjra jogosultakĺól, valamint e szol-
gáltatások fedezetéről sző|ő |997. évi LXXX. törvény

Az egészségugyihozzźljrírulásról szóló 1998. évi LXVI. ttiľvény

A megváltozott munkaképességű személyek e|lźtásźrő| és egyes törvények módosítĺásá-

ról szóló f0||. évi CXCI. törvény
A szociális igazgatźsről és szociális ellátĺísokról szóló |993. éví III. tĺirvény, valamint

vé grehaj üĺsi ľendeletei
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény

Az információs önľendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 20l|.évi
CXII. tÓrvény
A közpénzekből nyujtott támogatĺĺsok átláthatóságźrő| sző|ő 2007.évi CL)oo(I. tör-

vény
2008. évi IIL törvény az I és 2 foľintos címletrĺ érmék bevoniísa ktivetkeztében szfü-
séges kerekítés szabĺĺlyairól
2008. évi IV. tĺĺrvény az l és 2 fońntos címletű éľmék bevonasa kĺĺvetkeztében szfü-

séges kerekítés szabályaiľól a tiĺrsadalombiĺosítási és szociális ellátĺások megállapítĺĺsa

során, továbbá a tiáĺsadalombiĺosítĺĺsi nyugellátísról szóló |997.évi Lx)oil. törvény

módosítĺsĺíľól
2007. évi C)oo(VI. törvény a pénzmosĺĺs és a terrorizmus finanszírozásamege|őzpsé-
ľől és megakadály ozźlsźtrő|

A kĺiltségvetési szervek belső kontrollľendszeréről és belső ęllenőrzésérő| sző|ő

37 0 /20|1.(xII.3 1 .) Korm. ľendelet
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. 18ĺ2005. (XII.27.) IHM rende|etakozzétételi listĺákon szereplő adatok kôzzététe|éhez
szüks éges ko zzététe|i minták

o A mindenkori minimálbér és garantált bérminimumról szóló kormányrendelet
o Józsefuĺĺľosi onkormźnyzatmindenkori átmeneti gazdálkodrásríról szóló helyi rendelet
o Józsefuárosi onkormĺányzat mindenkori költségvetéséről szóló rendelet
o Lakőhźa-működtetési és lakóhźzfe|ÍĄítas-lebonyolítĺási szolgáltatás ellátĺásáról szóló

64/ |99 5.fltll. l 8.) szímú hclyi rcndclct
o Budapest, Józsefuárosi onkormlĺnyzat vagyonĺĺról és a vagyon feletti trrlajdonosi jogok

gyakorlásrĺról szóló 66 lfOl.f .(K I. 1 3.) számú helyi rendelet
o Az onkormányzat bevételeinek lakáscélokra és az eze|,hezkapcsolódó infiastrukfunílis

bęruh:ázĺsokľa vonatkozó felhaszná|źs szabá|yďról szóló 34l20I3. (VI.25.) ĺinkor-
mźnyzati rendelete

3.cb) Az ügyintéző által gyakorolt hatásktiľiik (kiadmányozás), a hatásktir grakoľlásá-
nak mĺódja

A kötelezettség-vállalással, utalványozássa|, ellenjegyzéssel, érvényesítéssel' teljesĹ. tésigazolással kapcsolatos eljarási rendről szóló hatályos polgĺírmesteri-jegyzői együt-
tes utasítiĺs szerint gyakorolja a polgármesteľ és a jegyzó által meghatározott körben a
kiadmányo zási, uta|v źny oztts i, telj e síté s i gazo lás i j o go t.

3.cc) Az iigyintéző feladatkiiľeĺ

3.cll. onkormányzati fizetési szĺĺmla és baĺkok fĺĺkönyvi könyvelését ellátó, áfa-bevallást és
egyéb adóbevallásokat elkészítő, érvényesítési feladatokat ellátó ugyíntéző

6.2.25. társosztalyok részére ill, a költségvetés tervezéséhezađatszo|gźitatás, szükség
esetén közreműködés a költségvetés elkészítésében,

6.2.2. az onkormźnyzat számviteli könywezetése (főkönyvi és analitikus), előzete-
sen kontírozott bevételek és kiadĺísok ellenĺĺrzése

6.2.53. részvétel az éves szímszaki költségvetési beszĺĺmoló ęlkészítésében a Hivatal
vonatkozásában,

6.2.64. részvétel az éves szźmszaki költségvetési besziímoló elkészítésében az oĺkor-
mźny zat vonatkozásában,

6.2.23. költségvetési fedezetek igazo|ás1 érvényesítés,
6.2.|2. a Hivatal belső szervezeti egységeinek havonta nyujtott pénzfogalmi

adatszolgáltatás, ill. egyedi igények a|apjánadatszolgiáItatiĺs
o Számvitelről szóló 2000' évi C. tĺirvény
o Azźilamháztartas sziĺmviteléről szóló 4120|3. (I.1l.) Koľm. rendelet
o Magyarországkozponti kĺiltségvetéséről szóló mindenkori éves törvény
C Az el|amháztartnban felmerülő egyes gyakoribb gazdasźryi események kötelező el-

számolrĺsi módjaról 38ĺ20|3. (Ix. l9.) NGM rendelet
o MagyarcrszágAlaptörvénye
o Nemzeti vagyonróI szóló 20|I.év|CXCVL Törvény
. Magyarorszĺg helyi önkormĺĺnyzatairól szóló 20II. évi CDoo(D(. tĺirvény
o A kormőnyzati funkciót á||amháztaĺtasí szakfeladatok és szakágazatokés szakźryaza-

tok osztályozÁsireĺđjéről szóló 68ĺ20|3. (XII.29.) NGM rendelet
o A személyi j<ivedelemadóról szóló |995. évi CXVil. törvény
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o A Polgari Törvénykĺinyvről sző|ő f013.évi V. törvény
o 2008. évi III. törvény az | és 2 fońntos címletrí érmék bevonása kĺivetkeztében szük-

séges keľekítés szabályairól
o 2008. évi tV. ttirvény az | és 2 forintos címletíi érmék bevonása kĺivetkeztében szĹik.

séges keľekítés szabályaiľól a tiĺrsadalombiĺosítási és szociális ellátasok megá|Iapítźr

sa során, továbbá a ĺársadalombiĺosítĺási nyugellátásról szóló I997.évi LXXXI. tör-

vény módosításáról
o Józsefuiíľosi onkorměnyz.atmindenkoń átmeneti gazdĺĺlkođĺsáról szóló helyi ľendelet

o Józsefuarosi Önkormźnyzatmindenkori költségvetéséről szóló ręndelet

6.2.32.Áa 1ontormźnyzatés Hivatala) és rehabilitaciós (Hivata|)hozzźtjźm|ás és

egyéb adóbevallasainak elkészitése.Pźiyźvato|rJroz szfüséges tartozĺásokľa

vonatkozó igazolasok beszerzésę
o Az általános forgalmi adóról sző|ő f007. évi C)C(VII. töľvény
o A megváltozott munkaképességiĺ személyek ellátásaľól és egyes tĺirvények

módosítasáról szóló 20|1. évi CXCI. töľvény alapján

3.c/2 Hivatali kĺitelezettségvállalĺást nyilvántartó, hivatali bank és pénztttĺak könyvelését el-

végző, kifizetések előkészítését, utalványľendeletek előállítását ellátó, analitikákat vezeto, és

azokat a főkönywe| egyeztető ügyintéző

6.2.23 . költségvetési fedezetek igazo|ása, érvényesítés,

6.f .38. e|ókźnyzatok kontírozása' kĺinyvelése, egyeztetése

6.2.40. Ct-Ecostat integrált rendszeľben ttirzsállomány karbantartłása

6.2.64.részvétę|az éves szĺmszaki költségvetési beszámoló elkészítésében az <jnkor-

mźny zat vonatkozasában
6.2.47.éves szĺĺmszaki kiiltségvetési beszámoló elkészítése a Hivatal vonatkoziísában,

havi és negyedéves jelentések, beszámolók elkészítése
6.2.25.tarsosztályok részére ill, a költségvetés tervezéséhez adatszolgáltatás, sziikség

ęsetén kĺĺzreműködés a k<jltségvetés elkészítésében
6.2.60.Polglírmesteri Hivatal kĺitelezettségvĺáIlalrás analitikus nyilvántartas vezetése,

6,2.62.Polgármesteri Hivatal bejövő szźnrl|ál< és egyéb kifizetések előkészítése,

utalvlányrenđelet, kontírlap elkészítése
. MagyarorszĘ L|aptoľvénye
o Nemzeti vagyonľól szćilő20|t. évi CXCVI. Törvény
o Magyarország helyi ĺinkormányzatairőlszćiő 2011. évi CDO(XIX. törvény

o A Polgĺíľi Törvénykönyvľől szóló 20|3.évi V. töľvény
o Azáltalános forgalmi adóľót sző|ő2007. évi C)O(WI. tdrvény
. Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
C Az a||aÍIlháńaÍtás szĺímviteléről szóló 4lf0|3. (I.l1.) Korm. rendelet

. Magyarországkĺizponti k<iltségvetéséről szóló mindenkoľi éves t<irvény

. Áĺamlrźńartźsrő| sző|ó 20|1. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtĺĺsĺíról szóló

368 l201.l . (XII.3 1 .) kormrĺnyrendelet
o A kormźnyzati funkciók, án|amhźr;tatźsi szakfeladatok és szakágazatok és szakźryaza-

tok osztĺílyoz;ási rendjérőt szóló 68120|3.6II.29.) NGM rendelet

. Az.źi|aĺnháutartźsban felmertilő egyes gyakoribb gazdasáĺgi események kötelező el-

számolasi módjĺĺról 38ĺ20|3. (Ix. 19.) NGM rendelet

o 2008. évi IIL tĺiľvény az | és 2 forintos címletű érmék bevoniása következtében szfü-

séges kerekítés szabályairól

53



o 2008. évi IV. törvény az | és 2 fońntos címletű érmék bevonása kĺjvetkeztében szfü-
séges kerekítés szabályairól a táľsadalombiztosíĺási és szociális ellátások megállapítá-
sa során, továbbá a tiársadalombiaosítasi nyugellátásról szóló |997.évi LXXXI. tcir-
vény módosítasĺáĺól

o Józsefuĺírosi onkotmźnyz-atmindenkori átmeneti gazdrilkodĺásaľól szóló helyi ľendelet
o Józsefuárosi onkorľnrányzat mindenkori költségvetéséről szóló rendelet

3.cl3. Uniós pźt|yazatok nyilvrántartásźLt e||źLtő, kĺĺtelezettségvál|a|źsźi vezető, elkiilönített
alszĺímlájanak ktinyvelését e|végző, analitikáinak főkönywel töľténő egyeztetését ellátó iigy-
intézó

6.2.25.ttrsosztályok részére ill, a költségvetés tervezéséhez adatszo|gáLtatás, szfüség
esetén kĺizremfüödés a kĺĺltségvetés elkészítésében,

6.2.35. Eu-s (MNP III és egyéb ) pá|yázatok analitikus nyilvĺántarttsa, kapcsolódó
szerződések kĺjtelezettség nyilvántartásba vétele, kapcsolódó számlák és egyéb
kifizetések iktatĺĺsą utalványrendelęt és kontírlap elkészítése, a szĺĺmlák és
kapcsolódó anyagok ellenőrzése,ftĺkönyvi kĺinyvelése, a támogatĺísok leigény-
lése illefue abban való közreműködés

6.2.3|. EU-s péiyźnatok elszłímolásával kapcsolatos feladatok, kapcsolattartĺís a Rév8
Zrt-ve|. A tęrvezett e|őirányzatok felhasználasĺínak analitikus nyilviĺntartása,

6.2.64. részvétel az éves számszaki költségvetési beszámoló elkészítésébęn az önkor-
mány zat vonatkozás ában

. MagyarországAlaptĺĺrvenye

. Magyarország helyi önkormányzatairő| sző|ő20|l. évi CLXXXIX. törvény
o A Polgĺĺĺi Tiirvénykönyvről szóló f0I3.évi V. tĺirvény
. Az általłínos forgalmi adóról szőlrő 2007. évi C)O(VII. tĺjrvény
o A kozbeszerzésękről szőLő 2011. évi CVilI. törvény
o Nemzeti vagyonľól szóló f01I. évi CXCVL Tĺirvény
o Számvitelľől sző|ó2000. évi C. törvény
o Az á||anháztaÍttĺs szímviteléľől szóló 4/2013. (I.l l.) Korm. rendelet
o Magyarországkozponti költségvetéséről szóló mindenkori éves törvény
. Á[amháztartasró| sző|ő 2OIl. évi CXCV. tĺirvény, valamint a végrehajtásárő| sző|ő

3 681201 1 . (XII.3 1 .) kormĺínyrendelet
o 2008. évi III. töľvény az l és 2 forintos címletiĺ érmék bevonása következtében szük.

séges kerekítés szabályairól
o 2008. évi IV. tĺirvény az l és 2 forintos címletiĺ érmék bevonĺísa kĺĺvetkeztében szfü-

séges kerekítés szabĺĺlyairól a tłĺrsadalombiĺosítasi és szociális ellátĺsok megźl|apítá-
sa során, továbbá a tĺársadalombiztosítási nyugellát.ísľól szóló |997.évi LXXXI. tör-
vény módosítlĺsĺíról

o A kormźnyzati funkciók, ál|amháztaftłási szaKeladatok és szakźryazatok és szakágaza.
tok osżlílyozásírendjéről szóló 68ĺ20L3. (xII.29.) NGM rendelet

. Az á|lamhźEtaÍtásban felmerĹilő egyes gyakoribb gazdasźryi események kötelező el-
szĺmolĺísi módjĺĺľól 38120|3. (IX. 19.) NGM rendelet

o Józsefuarosi onkormányzatmindenkoń átmeneti gazdálkodĺásáról szóló helyi ľendelet
. Jőzsefvźrosi onkormányzat mindenkori költségvetéséről szóló ľendelet

3.cĺ4. Kisfalu Kft feladatellátĺásával összefiiggő péluiigyi feladatokat ellátó, helyi adók kcĺny-
velését e|végzo, vagyonkataszter egyeúetését e|végző, lakĺáslap és ingatlanokat érintő ne-
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gyedéves állomanyváltozasok könyvelését, önkormányzatipéluát kĺinyvelését ellátó ügyinté-

zó

6.2.39.Kisfalu Kft. bonyolíüásában végzett feladatokĺa jóvríhagyott eLőirźnyzatok fęl-

használasanak analitikus nyilvantaľtĺĺsą fĺíktinyvi ktinyvelése, koordinálása a

Kft-ve| kdtött szeľződésben megbatározott keľeteken beltil, önkormanyzativa-
gyonnyilvántaľtás egyeztetése a vagyonkateszterrel, lakas-helyiség analitikus

nyilvantartassal
6.2.66.öĺIkormźnyzatesetében a bejiivő számlak és egyéb kifizetések előkészítése,

utalványrendelet, kontíľlap elkészítese
6.2.67. helyi adók kontírozasa, főkönyvi könyvelése, kapcsolódó állomanyok ktĺnyve-

lése, egyeztetése
6.f ,68. nettó Íinan szírozás kĺinyvelése, egyeztetése

6.2.64.részvétel azéves szímszaki költségvetési beszámoló elkészítésében az önkor-

mźny zat vonatko zasában

6,2.53.részvétel az éves szĺĺmszaki kĺiltségvetési bęszĺmoló elkészítésében a Hivatal

vonatkozásában
6.f.f5. taĺsosztályok részére ill, a költségvetés tervezéséhez adatszolgá|tatás, szükség

esetén kĺĺzremfüĺjdés a költségvetés elkészítésében
. MagyaĺorszźlgAlaptörvénye
o Magyar országhelyi cĺnkorm ányzatairő| szőIő f0I1. évi CL)O(XIX. törvény

. Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
C Az á||amháaaľtás számviteléről szóló 4120|3. (I.l1') Korm. rendęlet

o Magyarcrszágközponti kĺiltségvetéséről szóló mindenkori éves tĺirvény

o Nemzeti vagyonĺól szóló 2011. évi CXCVI. Törvény
. anamnáztartástó| szőLő 2011. évi CXCV. torvény, valamint a végrehajtásáról szóló

36812011. (XII.3 1.) kormanyrendelet
o Azáltalĺínos forgalmi adóľól sző|ő2007. évi OO(VII. tĺirvény

o A helyi adókľól szóló 1990. évi C. töľvény
o A gépjáľműadóról szóló 1991. évi L)c(xlt. törvény
C Azadőzźsrendjéről szőló2003. évi XCII' törvény
o A Polgĺári Tcirvényktinyvről szćiőZ0l3.évi V. töľvény
o 2008. évi III. törvény az | és 2 forintos címletiĺ érmék bevonása kĺjvetkeztében sziik-

sé ges keľekí tés szabáLy afu ő|,

o 2008. évi tV. törvény az | és 2 forintos címletii érmék bevonĺísa kĺivetkeztében szĹik-

séges kerekítés szabrĺlyairól a tłĺľsadalombiztosítlĺsi és szociĺĺlis ellátĺások megállapítá-

sa során, továbbá a tĺĺrsadalombiztosítĺĺsi nyugetlátĺásról szóló |997.évi LX)$I. tör-

vény módosítĺásáľól,
o A kormiínyzati funkciók, źilafihźlztaÍtŕĺsi szakfeladatok és szakágazatok és szakĘaza-

tok osztáyozási rendjéről szóló 68ĺ20|3. (XII.29.) NGM rendelet,

o Az. źi|amhźzbrtĺisban felmeľiilő egyes gyakoribb gazdasźryl események kötelező el-

számolĺĺsi módjłĺról 38ĺf0|3. (D(. 19.) NGM ręndelet

. Józsefüarosi onkormźnyzatmindeilkori átmeneti gazdrílkod.ĺsźttő|sző|ó helyi rendelet,

. Józsefuĺárosi onkormányzatmindenkori költségvetéséről szóló rendelet

o Budapest, Józsefuĺĺrosi onkormłáĺryzat vagyonaról és a vagyon fęlętti fulajdonosi jo-

gok gyakorlásĺĺról szólő 66ĺ20l2.(xtl.13.) szźm,ű helyi rendelet,

. -A, 
onkormanyzat fulajdonában álló nem lakás céLjáĺa szo|gá|ő helyiségek

elidegenítésének feltételeiľől sző|ő 3f/f0l3. (Vil.15.) Budapest Józsefuaľos

onkoľmanyzati rendelet
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. Az onkonnanyzat tulajdonában álló lakasok elidegenítéséről szóló 33120|3. (Vil.15.)
Budapest Józsefuĺĺros onkormanyzati rendelet

o Az onkormĺányzat bevételeinek lakáscélokĺa és az ezek'hęz kapcsolódó infrastľukhľá-
lis beruhĺĺásokra vonatkozó felhasználas szabĺĺlyairól szóló 3412013. (vI.25.) önkor-
ményzati rendelete

. Az onkormrĺnyzat fulajdonában álló nem lakĺĺs cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadá-
sának feltételeiľől szóló Budapest Fövaľos VIII. keriilet Józsefuĺírosi onkormĺányzat
Képviselő-testiiletének 35 ĺf0|3. (VI.20.) önkoľmányzati rendelet

3.cĺ5, Önkormínyzati és hivatali bankanyagok bontását, könyvelésre való előkészítésétellátó'
banki jóváírasolaól utalvĺínyrendeleteket előállító, taľtásdíjjal kapcsolatos feladatokat e|végző
ügyintéző

6.2. I 5 . Hivatali, önkormany zati, ťlzetési számlák bank szerelése
6.2.54.analitikus nyilvántartások egyeztetése a ffikcinywel, tételek rendezése a Ct.

Ecostat rendszerben
6.2.64. részvétel az éves számszaki költségvetési beszámoló elkészítésében az ĺinkor-

mźnyzatvonatkozásában
6.2.53. részvétel az éves szá.mszaki költsésvetési besziímoló elkészítésében a Hivatal

vonatkozásában
o MagyarctszágAlaptörvénye
. Áilamnáńartástő| szóló 20ll. évi CXCV. töľvény, valamint a végrehajĺísáról szóló

368/20Il. (XII.3 1.) kormĺĺnyrendelet
C Az általĺĺnos forgalmi adóról szől'ő f007 . évi OC(VII. tĺirvény
o A Polgári Törvénykönyvľől sző|ő 2013.évi V. törvény
o Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
.o Magyarország kcizponti kĺiltségvetéséről szóló mindenkori éves tĺirvény
. Azadőzás rendjéről szćiő2003. évi XCII. törvény
. 2008. évi III. törvény az | és 2 forintos címletű érmék bevonása kĺivetkeáében sziik-

séges kerekítés szabályairól
o 2008. évi IV. törvény az |' és 2 forintos címlehĺ éľmék bevonása következtében sziik-

séges kerekítés szabályairól a táľsadalombiztosítĺĺsi és szociális ellátások megźú|apitá-

sa soľán, továbbá a társadďombiaosítási nyugellátĺásról szóló |997.évi LXXXI. ttĺľ-
vény módosítasaról

o Az áIlafiháztaÍtás szźmvíteléről szóló 4/20L3. (I.11.) Korm. ľendelet
o A kormiĺnyzati funkciók, źllramhźlztaÍtási szakfeladatok és szakágazatok és szakáęaza-

tok osztiĺlyozĺsi rendjéről szóló 68n0B. (xII.29.) NGM rendelet
o Az źllraĺĺľ.hé.ztaÍuásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező el-

számolrási módjáľól 38l20l3. (IX. l9.) NGM ľendelet
o Józsefuĺáľosi onkormźnyzatmindenkoľi átmeneti gazdálkodrĺsźrő|sző|ő helyi rendelet
o Józsefuiĺrosi onkormĺĺnyzat mindenkori költségvetéséről szóló rendelet

6 .2. 5 5 .tartźlsdíjj aI kapcsolatos feladatok ellátás a
6.2.36. természetbeni juttaüások és reprezentációs kiadĺísok analitikus nyilviĺntarĺása

o A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

3.cl6. onkormĺányzatba és hivatalba érkezo szĺímlfü ellenőrzesével, iktatĺísávď, kiadasi utal-
vlínyrendeletek előĺíllítźsźpa|, szźm|et< és egyéb kiadĺások utalásávď foglalkozó agyintézł|

6.2.56.kapcso1attartĺís aszÁm|avezető bank helpdesk osztźl|yźna| ill. szĺllítói
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partnerekkel, egyenlegkĺizlő levelekkel kapcsolatos feladatok ellátasa

6.2.I8.bejiivő átutalasos számtak iktatĺásą utalványrendelet elkészítése, pénzĹigyi ren-

dezése, kĺitelezettsé gvĺíllalasho z tov ábbitźs
6.f.41'.bírságok, építési ígazgatásiktivetelések analitikus nyilvantaľtasa

6.f.53.ľészvétel az éves szĺmszaki kĺiltségvetési beszĺmoló elkészítésében a Hivatal

vonatkozísĺíban
6.2.54. analitikus nyilvrántaľkĺsok egyeztetése a ffikönywel, tételek rendezése a

Ct-Ecostat ĺendszerben
6.f.64.részvétel az éves sámszaki költségvetesi beszamoló elkészítésében az önkoľ-

mźny zat vonatkozasában
o MagyaľoľszágAlaptörvénye
o Számvitelľől szóló 2000. évi C. törvény
. ÁlumnźtńartásrőL szótó 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végľehajtásaról szóló

36812011 . (XII.3 1.) kormányrendelet
o Azáltalános forgalmi adóról szćiő2007. évi C)O(MI. tĺĺrvény
. A Polgári Tĺirvénykiinyvről szóló 20L3.évi V. törvény
o 2008. évi III. törvény az | és 2 fońntos címletiĺ éľmék bevonása következtében szĹik.

séges kerekítés szabályairól
o 2008. évi IV. törvény az I és 2 forintos címletiĺ érmék bevonása következtében szük-

séges kerekítés szabályairól a társadalombiztosítasi és szociális ellátások megállapítá-

sa soľán, továbbá a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló |997.évi LXXXI. tör-

vény módosítĺásáról
o Az źt||amhaztartas számviteléről szóló 4l20t3. (I.1 1.) Korm. rendelet

. Magyarország kĺizponti kiiltségvetéséről szóló mindenkori éves tĺirvény

o A kormźnyzati funkciók, źL||afiháztartasi szakfeladatok és szakágazatok és szakágaza-

tok osztályozási rendjéről szóló 6812013. (XII.29.) NGM rendelet

o Az ő||amháaaĺtŕisban felmeriilő egyes gyakoľibb gazdasági események kĺitelező el-

sziímolási módjaról 38ĺ2013. (IX. l9.) NGM ľendelet

o Józsęfurírosi onkormźnyzatmindenkori átmeneti gazdźikodźsarő|sző|ő helyi ľendelet

o Józsefurárosi onkoľmanyzat mindenkori ktiltségvetéséről szóló rendelet

3.c.7. Tźrsashźzak felújítrási tźmogatźsával kapcsolatos feladatokat ellátó, CSP pĄekttel,
Teleki téľi projekttel, Íóxefurĺrosi Egeszségiigyi Szolgálat komplex fejlesĺése pľojekttel

kapcsolatos penziigyi feladatokat ellátó, munkáltatói kölcsönnel, helyi támogatĺássď <isszefüg-

gď pénzugyi ľ"uaáiokat e|végzo' támogatĺĺsok elszáĺnotasát nyilvĺĺntartó, szociálpolitikai se-

Ěelýet .'t'ia. előkészítésével foglalkoző, źilarĺń támogatasokat leigénylő ugyntéző

6.2.25.társosztalyok részére ill, a kĺiltségvetés tervezéséhez adatszolgźltatźs, sziikség

esetén közremfüödés a kĺiltségvetés elkészítésében

6.2.53.részvétel az éves szĺímszaki ktĺltségvetési beszímoló elkészítésében a Hivatal

vonatkoziĺsában
6.2.64. részvéte| az éves szźmszak'l költségvetési beszámoló elkészítésébęn az önkor-

mźny zat vonatkozas ában

6.f.28.tźrsasházaknak nyújtott felújítási üímogaüĺsok utalás előkészítése,

visszatérítendő tĺímogatĺás, kölcsön nyilvĺĺntaľtása,igazolások kiadtísą

hátralékosokól kimutatás készítése a szęrvezeti egységek részére

6.2.30.Coľvin.Sétány Proglam, a Teleki téri piac; a-Jőzsęfváltosi Egészségugyi

Szolgálat komplex fejlesztése projektekkel kapcsolatos és az egyéb

projektekkel kapcsolatos pénztigyi feladatok e|Iátása
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6.2.17. munkáltatói k<ilcsĺin (lakasépítési és vásĺĺrlĺási) nyilvantartása
6.2.45.ana|itikak vezetése, főkönyvi kÓnyveléssel történő egyeztetése a szímlaľendbęn

meghaüírozottak szerint
6.2.57. befejezett beruházások aktiválĺásával kapcsolatos feladatok ellátĺísa
6.2.9. beruhĺázási statisxikai jelentések készítése
6.2.f0. helyi és fiatal hrízasok lakĺĺsépítési tĺĺmogatĺĺs nyilvántaľtĺsa és ügyintézése
6,f,16. átadott pälr;eszközi)k, támogaĺísok anďitikus nyilvántaľtása, elsámolasok

figyelemmel kísérése
6.2.22. helyiségJakás óvadék, bérleti jogviszony megváltĺĺs, köztęrĺilet foglalás, egyéb

vevők, anďitikus nyilvantaľtá sa, szám|ázálsa, hátra|ékosokľól kimutatás
készítése az illetékes szewezetí egységek részére, külĺinböző ťrzętési
felszólítások küldése

. MagyarországAlaptĺirvénye
o Nemzeti vagyorľól szóló fI|I. évi CXCVL Törvény
. Áilamháztartásró| szőLő 20L1. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásźrő| sző|ő

3 68 lfl| l . (XII.3 1.) kormiínyrendelet
o Számvitelről szóló 2000. évi C. tĺirvény
. Magyarországközponti költségvetéséľől szóló mindenkori éves tĺĺľvény
o Nęmzetiségek jogairól sző|ő 20| 1. évi CLXXIX. törvény, valamint a nemzetiségi célú

előirělnyzatokból nffitott támogatások feltételrendszeréľől és elszámolásanak rendjé-
ről szóló 28/20|2. ( III.06.) kormányrendelet

o Az általanos forgalmi adóról szóIő2007. évi C)O(VII. tĺirvény
o A Polgári Törvénykönyvről sző|ő f0|3.évi V. tĺiľvény
o 2008. évi III. tĺirvény az | és 2 forintos címletiĺ érmék bevonása kĺivetkeztében szük-

séges keľekítés szabályairól
o 2008. évi IV. tiĺrvény az | és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szük-

séges kerekítés szabályairól a taľsadalombiĺosítási és szociális ellátások megállapítá-
sa során, továbbá a társadalombiĺosítási nyugellátásról szóló |997.évi LXXXI. ttĺr-
vény módosítĺísrĺról

o Azá||amháztartźs szĺmviteléľől szóló 4120|3. (I.11.) Koľm. rendelet
o A kormĺínyzati funkciók, á||arflháztaÍtĺási szakfeladatok és szakágaz-atok és szakźryaza-

tok osztályozĺsi rendjéről szóló 68/f0I3.C{II.L9.) NGM rendelet
o Az á||arnháaaĺásban felmeľülő egyes gyakoľibb gazdasági események kötelező el-

szĺmolrísi módjĺáľól 38ĺ2013. (IX. l9.) NGM rendelet
o Józsefuiárosi onkormányzatminđenkori átmeneti gazÁá|ko&ĺsáról szóló hetyi rendelet
o Józsefrĺĺľosi Önkormányzatmindenkori költségvetéséről szóló rendelet
o Azonkormĺĺnyzat fulajdonában álló nem lakás céljĺíra szolgáló helyiségek

bérbeadásrínak feltételeiről szóló Budapest Főváľos VIII. keľtilet Józsefuárosi

onkormányzat Képviselő-testĹileté nek 3 5 lf0|3. (vI.20.) <ĺnkormĺĺnyzati rendelet

6.2.19. szociálpolitikai segélyek nyilvántartĺásą utalĺísą a kapcsolódó költségvetési
tĺímogatások leigénylése

o A szociális igazgatźsről és szociális elláüĺsokól szóló 1993. évi III. töľvény, valamint
végrehajtási rendeletei

3.c./8. onkoľmányzati, hivatali és l1 nemzetiségi önkormányzat péĺlztfuáva|kapcsolatos fela-
datokat el|átő, vevőszĺmliík kiállítását e|végzo, szigoru szímadĺásti nyomtafuiínyok vezetését
ellátó ugyintéző

6.2.1 3 . pénztráľosi feladatok ellátása az onkormány zat, a P o|gármesteri Hivatal és a
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nemzetisé gi önkormany zatok tekintetében,v a|utapéĺlztánal kapcsolatos
feladatok ellátasą bevételi utalványrendeletek és kontírlapok elkészítése

6.2.45.ana|itikák vezetése, fókönyvi könyveléssel tiirténő egyeztetése a számlaľendben

me ghatiírozottak szerint
6.2.5 8.vevőszĺmlĺák kiállítása' magancélú vezetékes telefonhasználat

továbbszĺml źuź,sa, nyilvĺĺntartása
6.f.59. kapcsolattaľtas ügyfelekkel, hivatali szervezeti egységekkel, önkormĺínyzat

intézményeivel
6.2.64.résmételazéves számszaki k<iltségvetési beszĺmoló elkészítésébenaz

ĺĺnkoľmányzat vonatkozás ában
6.2.53.részvételazéves számszaki k<iltségvętési besz.ĺmoló elkészítésében a Hivatal

vonatkozásában
6.2.69. egyéb pénztárosi feladatok ellátása

o MagyarországAlaptĺirvénye
o A Polgári Törvénykönyvről szĆiő 2013.évi V. törvény
o Az általiános forgalmi adóról sző|ő 2007. évi C)O(WI. tĺirvény
. Szĺĺmvitelről szóló 2000. évi C. torvény
. allamnáńartásrő| sző|ő 20|l. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtĺásaról szóló

36812011. (XII.3 I .) kormanyrendelet
o Nemzetiségek jogairól sző|ő 20| l. évi CLXXIX. törvény, valamint a nemzetiségi célú

e|oirźnyzatokból nyújtott támogatasok feltételrendszeľéről és elszámolásának rendjé-

ről szóló 28/20|2. ( III.06.) kormĺínyrendelet
o Az á|Iamhźztartĺĺs szĺĺmviteléről szóló 412013. (r.1 1.) Korm. rendelet
. Magyarorszźĺgkĺizponti kĺiltségvetéséről szóló mindenkoń éves törvény
o A koľmányzati funkciók, źl|anhźnartási szakfeladatok és szakágazatok és szakágaza-

tok osztályozási rendjéről szóló 6812013, (XII.29.) NGM renđelet
C Az áI|anÁázľrarilĺsban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kĺitelező ęl-

szĺłmolási módjrĺľól 38ĺ20|3. (IX. l9.) NGM rendelet
o Józsefuarosi onkormźnyzatmindenkori átmeneti gazdá|kođásáról szóló helyi ľendelet

o Józsefuaľosi onkotmźnyzatmindenkori kĺiltségvetésérĺĺl szóló ľendelet
o 2008. évi III. ttirvény az | és 2 forintos címletrĺ érmék bevonása következtében szfü-

sé ges kerekítés srabźiy air ő|

o 2008. évi IV. törvény az I és 2 foľintos címletiĺ érmék bevonasa következtében szük-
séges kerekítés szabźůyafuől szóló j ogszabályok

3.cĺ9. onkormĺányzati kötelezettségvźi|alás nyilvántaÍtźBát ellátó, nyilvłĺnos adatok kijzzeté-
telét ellátó ngyntéző

6.2.61. önkormrányzat nevében kötelezettséget vállalókól feléves beszĺĺmoló készíté-
se a Polgĺĺrmester és aJegyző fe|é,

6.2.63. nettó 5MFt feletti önkormanyzati szerzódések közzététele,

6.2.37. szerződések, kötelezettségvállalasok analitikus nyilvántartĺísa,
6.2.25. társosztáyok részére ill, a költségvetés tervezéséhez adatszolgéltatĺís, sztikség

esetén közĺeműköđés a költségvetés elkészítésében,

6.f.53. ľészvétel az éves számszakj költségvetési beszímoló elkészítésében a Hivatal
vonatkozásában'

6.2.64.ľészvétel az éves szźnnszaki költségvetési besaámoló elkészítésébeĺaz
ĺjnkormánvzat vonatkozásában.
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o MagyarorszźLgAlaptörvénye
o Nemzęti vagyonľól szćiő20|1. évi.CXCVI. Tĺirvény
. Magyarországkĺizponti kdltségvetéséről szóló mindenkori éves ttirvény
. Áĺamháztartźsrći szćićl 20t1. évi CXCV. töľvény, valamint a végĺehajtasáról szóló

368 lfDtl. (XII.3 1.) kormĺĺnyľendelet
o Az általanos foľgalmi adórol szőIő f007. évi C)O(VII. törvény
o Ą Polgáľi Törvénykiinyvľől sző|ő2013.évi V. törvény
o Számvitelről szóló 2000. évi C. tclrvény
C Azá||arnháztaĺtźs sz.ĺmviteléről szóló 4120|3. (I-ll.) Korm. rendelet
o A kormĺĺnyzati funkciók, á||aÍnháztaÍtĺísi szakfeladatok és szakágazatok és szakágaza-

tok osáályozrási ľendjéľől szóló 68ĺ2013. CXII.29.) NGM rendelet
. Azźi|amháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események ktitelező el-

számolási módjĺáról 3812013. (IX. 19.) NGM rendelet
o 2008. évi III. tĺĺrvény az 7 és 2 forintos címlettĺ érmék bevonása kĺivetkeáében szük-

séges keľekítés szabályairól
o 2008. évi IV. t<irvény az | és 2 foľintos címletii érmék bevonása következtében szük-

séges kerekítés szabályairól szóló j ogszabályok
o 2007. évi CX)O(V[. törvény a pénzmosiís és a terrorizmus ťtnanszirozása megelőzésé-

ről és megakad źiy ozźsáĺ ő|
o 18/2005. (XII.27.) IHM rendelęt akozzétételi listákon szereplő adatok kozzététe|éhez

s ztiks é ge s kozzététe|i mintfü
o Az információs cinĺendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 201l.évi

CXII. törvény
o A kozpévekből nyujtott támogatások átláthatósźryźrći sző|ő f007.évi CLXXXI. tör-

vény
o Józsefuárosi onkorményzatmindenkori átmeneti gazdá|kodäsáról szóló helyi rendelet
o Józsefuĺĺľosi onko rmźnyzat mindenkoľi költségvetéséľől szóló ľendelet

3.c/10. Nemzetiségi <ĺnkormrĺnyzatok kötelezetségvállalás nyilvántaľtásáú vezetó, banki és
péllztán kifizetéseinek és bevételeinek könyvelését ellátó, nemzetiségi iinkormányzatok be-
számo l óinak ö s szeál l ítĺĺsat elv égző, éľvényesítési feladatok at ellátő llgy intéző

6.2.37 .szerződések, ktitelezettségvállalĺások aĺralitikus nyilvlíntaľtĺása,
6.2.38. e|őirźnyzatok kontíľozĺása, könyvelése, egyeztetése
6.2.48. nemzetiségi önkormĺínyzatbeszźlrĺlolóinak összeállítása, akote|ező analitikus

nýlvĺĺntaľtĺĺsok vezetése, főkönywel tiirténő egyeztetése
6.2.49.nemzetiségiĺinkoľmányzatokpérzfoľgďmi jelentésésnegyedéves

mérlegielentés ĺĺsszeállítĺása a MÁK fele
6.2.50. nemzetiségi tinkormányzati bankok szerelése, nemzetiségi bankok és pénztĺĺrak

kontíľozásą kĺinyvelése
6.2.5I. nemzetiségi ĺinkormanyzatok bevallrásainak elkészítése, NAV felé megkiildése,

ezzel kapcsolatos egyéb könyvelési, utalĺáśi tétetek iktatísą kontírozása,
kĺĺnyvelése a Ct-Ecostat ľendszerben

6.f .5Z.Te|eki téri piac bevételi szamla előrĺllít.ĺsa
6.2.53.részvétel az éves számszaki kĺĺltségvetési beszĺmoló elkészítésében a Hivatal

vonatkozásában
6.2.23 .költségvetési fedezetek igazo|ása, éľvényesítés
6.2.25.tálrsosztĺĺlyok részére ill, a költségvetés tervezéséhezadatszoLgá|tatás, szfüség

esetén kĺizremfütidés a költségvetés elkészítésében
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6.2.64.tésnłétel az éves számszaki kĺiltségvetési beszĺímoló elkészítésében az
önkormányzat vonatko zź'sában

o MagyarorszagAlaptörvénye
o Nemzeti vagyonról szőlrő2011. évi CXCVI. Tcĺrvény
o Magyaronzag helyi önkormányzatatő| szćiő 20|1. évi CL)O(XIX. tĺirvény
o MagyaľoszĘkozponti költségvetéséről szóló mindenkori éves törvény
. Áilamt'ánmźsrő| sző|ő f011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásárőI sző|ő

3681201-1. (XII.3 1.) kormányrenclelet
o Az ĺĺltalános forgalmi adóról sző|ő2007. évi C)O(VII. törvény
o A Polgari Törvénykönyvről szó|ő20|3.évi V. töľvény
o Az adőzźs ľendjéľől szóló 2003. évi XCil. törvény
o A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXV[. törvény
. Számvitelľől szóló 2000. évi C. tĺĺrvény
o Az államhánaĺtás számviteléről szóló 4l20I3. (I. 1 l .) Korm. rendelet
o A kormányzati funkciók, államháztart'ási szakfeladatok és szakźryazatokés szakágaza-

tok osztályozasi rendjéről szóló 68lf0l3. (XII.29.) NGM ľendelet
o Azá|Iamhźztartásban felmertilő egyes gyakońbb gazdasźryi események kĺjtelező el-

számolási módjáról 38120|3. (IX. l9.) NGM ręndelet
o 2008. évi III. törvény az | és 2 forintos címletiĺ érmék bevonása következtében szük-

séges kerekítés szabályairól
o 2008. évi IV. törvény az | és 2 fođntos címletű érmék bevonĺása következtében szĹik-

séges kerekítés szabályairól szóló jogszabályok
o Nemzetiségek jogairól szóló 201|. évi CLXXIX. törvény, valamint a nemzetiségi célti

előiľĺínyzatokból nýjtott tĺímogatĺísok feltételrendszeréről és elszĺímolásrának rendjé-
ről szóló f8/20|2. ( III.06.) kormányrendelet

c Józsefurírosi onkormźnyzatmindenkori átmeneti gazdálkodrísáró|sző|ő helyi rendelet
. Józsefuarosi onko rmźny zat mindenkori kciltségvetéséről szóló ľendelet

3.cll|. Tlírgyi eszkoz' kiséľtékű tángyi eszkoz, készletek nyilvĺĺntartrásźÍ e||átő, leltiírozĺással,
selejtezéssel kapcsolatos feladatokat ellátó llgyintéző

6.2.57. befejezett beruhĺázĺások aktiválásával kapcsolatos feladatok ellátĺása

6.2.I0.Ie|tźtozás, selejtezés megszervezése, bonyolítiásątargyi eszközĺik, készletek
analitikus nyilvántartásának vezetése

6.2.59.kapsolatüaľtĺís ügyfelekkel, hivatali szervezeti egységekkel, önkormiányzat
intézményeivel

6.2.65.tźrgyi eszkoz és kisértékű tlírgyi eszkoz beruhrázassal ill. felújítássď kapcsola-
tos szĺmlfü feldolgozĺsa atángyi eszköz modulban: szám|ák. kötelezettségvál-
lalashoz kapcsolĺásą eszközĺik bevételezése, péĺlzugy felé történő feladása,
kontíľozĺĺsą aktiválrás áNezetése, értékcsökkenés elszámolásą trkĺinyv felé
feladasa negyedévente. Készletmodul és tź,reyi eszköz modul tĺirzsiĺllományok
karbantaľtiása

6.2.25.társosztĺílyok részére ill, a kĺiltségvetés tervezéséhez adatszo|gá|tntźE, szfüség
esetén közręmfüödés a költségvetés elkészítésében

6.2.53.résnłéte| az éves szźlmsznk'l kiiltségvetési beszĺĺmoló elkészítésében a Hivatal
vonatkozásában

6.2.64.részvétel azéves szĺmszaki költségvetési beszamoló elkészítésébenaz
önkormányzat vonatko zźsábarl

o Magyarország Alaptörvénye
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. Magyaľország helyi <inkoľmányzatairő| sző|ő 201-l. évi CDooilX. törvény

. ĺ||amhaztarüísról sző|ő 20L1. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtasáról szóló
3 681201 1. (XII.3 1 .) kormĺĺnyrendelet

o MagyaľorszÁgkozponti ktiltségvetéséről szóló mindenkori éves tĺiľvény
o Nemzeti vagyonĺól szóló 20l1. évi CXCVI. Törvény
o Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
o Az á||anháztartĺĺs számviteléről szóló 4120|3. (I.l1.) Korm. ľendelet
o A kormányzati funkciók, źů|aĺĺlháztaĺtasi szakfeladatok és szakágazatok és szakágaza-

tok oszüĺlyozásirenđjéľől szóló 68ĺ20|3. CXII.29.) NGM ľendelet
o Az áLlatlńáztartasban felmeľĹilő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező el-

számolĺási móđjaról 38ĺf0|,3. (IX. l9.) NGM rendelet
o Józsefuárosi onkormźnyzatmindenkori átmeneti gazdálkodrĺsáról szóló helyi rendelet
o Józsefuĺĺrosi onko rmány zat mindenkori kĺĺltségvetéséről szóló ľendelet

3.cllZ. onkormányzat és Hivatal bérfeladással kapcsolatos feladatokat ellátó, nettó finanszí-
rozásban a bér-és járulékokkal kapcsolatos feladatokat e|Iźtő, valamint az átmenetileg szabad
pénzesrközök lekötéséről gondoskodó és arról adatot szolgáltató ügyintéző

6 .2 . 68,nęttő ťlnanszir ozás kĺi nyve l ése, e gyeztetése
6.2.14.az ĺinkormányzat és a Hivatal bérfeladĺásanak elkészítése, kontírozĺĺsa,

kötelezettségvállalás és teljesítés
6.2.II.átmęnetilegszabadpénzeszkozöklekĺitése
6.2.25' tĺrsosztályok ľészére ill, a költségvetés tervezéséhez adatszo|gáltatás, sziikség

esetén kĺjzremfüödés a költségvetés elkészítésében

6'2.53. részvétel az éves számszaki költségvetési beszámoló elkészítésében a Hivatal
vonatkozĺĺsában

6.2.64.részvéte| az éves számszaki költségvetési beszĺmoló elkészítésében az
önkormrányzat vonatko zźsźbarl

o MagyarországAlaptörvénye
o Magyaľország helyi önkoľmrínyzatalrő| sző|ő20| l. évi CLXXXIX. törvény
. Áľamháztartźsrő| sző|ő 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtĺĺsĺíról szóló

368 l20l l . (XII.3 1 .) kormĺínyrendelet
o Magyaľország kĺizponti költségvetéséről szóló mindenkoľi éves tĺĺľvény
. Sziímvitehől szóló 2000. évi C. töľvény
o A személyi jĺivedelemadóről sző|ó |995. évi CxV[' ttirvény
o Az ađózźs rendjéről sző|ő 2003. évi XCII. törvény
o A mindenkori minimálbéľ és garantált bérminimumľól szóló kormányrendelet
C Az á||anháztartás szĺímviteléről szóló 4120|3. (I.11.) Korm. rendelet
o A kormányzati funkciók, á||anháztaÍtĺási szakfeladatok és szakágazatok és szakágaza-

tok osztályozási rendjéĺől szóló 68120|3. CXII.Z9.) NGM rendelet
o Az źL||arnháztart,Ásban felmeriilő egyes gyakoribb gazdasági események ktitelező el-

számolasi módjráról 38lf0|3. (tx. 19.) NGM rendelet
. Józsefulírosi onkorměnyzatmindenkoľi átmeneti gazdálkodrásĺáľól szóló helyi ľendelet
. Józsefuĺĺrosi onkormźnyzatmindenkori költségvetéséről szóló rendelet

3.c/13.Kerékbilinccsel, közteľtilet felügyelettel kapcsolatos pérz1źľ:' feladatok e||átźsát
végző ugyintéző
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6.2.70.keńkbilinccsel, közterĹilet feltigyeleti feladatokhoz kapcsolódó kihelyezett
p éluźn feladatok ellátás a

6.I.7I.kerékbilinccsel, közteľĹilet felügyeleti feladatokhoz kapcsolódó ellátmrány-
előleg kiťtzetése, elszámoltatĺísą nyilvantartrása

6.2.72. kerékbilinccsel, közterĹilet felügyeleti feladatokhoz kapcsolódó szigoru
szĺmadĺĺsú nyomtatványok nyilvĺĺntaľtasą kiadĺása, kezelése és elszamoliísa

6.f.73.kerékbilincs és közteriileti feladatokhoz kapcsolódó készpénz bevételek
kezelése

6.f .74.kerékbilinccselkapcsolatossz,źlm|źaźsifeladatok
6.f .7 S.behajtĺĺst kezelő progľamban engedélyek rögzítése
6.2.7 6'Ct-ECOSTAT rendszer pénztén modul kezelése
6.2.77.akeľékbilincseléssel és közteľiilet felügyelettel kapcsolatos főkönyvek

analitikák egyeztetése

. Altamháztartźsrő| sző|ő 2OI1. évi CXCV. tĺirvény, valamint a végrehajtásáról szóló
368/20| 1 . (XII.3 l .) kormányrendelet,

o A kormínyzati funkciók, él||anhźlztaÍtiĺsi szakfeladatok és szakágazatok és szakágaza-
tok osztályozasi rendjéről szóló 6812013. (XII.29.) NGM rendelet,

o Az á||amháztartźs szĺmviteléről szóló 4/2013. (I'l l.) Korm. rendelet
. Számvitelľől szóló 2000. évi C. tĺĺrvény
o Az źilamháztartrĺsban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező el-

számolási módjráról 38l20I3. (IX. 19.) NGM rendelet
o 2008. évi IItr. tĺĺrvény az I és 2 forintos címletü érmék bevonása kĺivetkeztében szük-

séges kerekítés szabályaiľól
o 2008. évi IV. tÓrvény az | és 2 foľintos címletü éľmék bevonása kövętkeztében szĹik-

séges kerekítés szabĺĺlyairól szó ló j ogs zabźiy ok
o Józsefuĺĺrosi onkormźnyzatmindenkori átmeneti gazdźikodásáról szótó helyi rendelet
o Józsefuárosi onkormźnyzatmindenkori költségvetéséről szóló ľendelet

3.cd) A helyettesítés ľendje és az eze|ł'hez tartoző felelősségi szabályok
A helyettesítési szabályokat a munkaköri leíľlások tarta|mazzál<

Adóügyi Iroda vezetője

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

o A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény kivéve aziparuzési ad&a vonatkozó III' és

IV. fejezetek
o Az adőzás rendjéről szóló XCil' törvény I.-X fejezet
o A kozigazgatási és hatósági eljárásról sző|ő 2004. évi CXL. törvény (Aľt. 5 $ (2) bek.

alapjĺĺn Ket-nek az e|jáľ:źs megindításárą u újrafelvételi eljánĺsrą a hatósági szolgáI-
tatásra, valamint - ahatározatjogeľőre emelkedésére vonatkozó szablílyok kivételével
_ a végrehajtási eljĺánásra vonatkozó szabźlyaít, a kiskoru adőző esetében aziigyintézés
soľonkívtiliségére és hatríľidejére vonatkoző szabáůyait nem kell alkalmazni)

o A mindenkor hatrĺlyos költségvetési törvény
o A számvitelről szóló 2000. évi C' törvény
. Gépjárműadóról szőLő |99|. évi L)ooilI. tĺĺrvény
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o A Józsefuĺíĺosi Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Működési SzabályzatźrőI
szőIő 25 120|3. N .27 .) tinkormányzati ĺendelet

C Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
o A bíľósági végrehajtĺásľól szóló |,994. éví LIII. tČirvény
. ÁilamnáztartźsrőI sző|ő 2:011. évi CXCV' törvény
. Szabálysértésekről, a szabálysértési eljrĺnásról és a szabálysértési nyilvántaľtĺási rend-

szcrľől sző|ő2012. évi II. töľvény
. Szabályséľtésęlaől szőIő |999. évi LXIX. töľvény a20l2. április 15.e előtti szabáIy-

sértés ek vonatkoz..ásáb an;
o A gyermekek védelméről és a gyĺłmiigyiigazgatásról szóló |997. évi )ooil tĺiľvény
o A tĺĺrsadalombiztosítás e||éttźsára as a magrĺnnyugdíjra jogosultakról, valaĺnint e szol-

gáltatások fedezetéről sző|ő |997. évi Doo( tcirvény
o A hulladékól sző|őf}|f. évi CLXXXV. törvény
o Hagyatéki eljáľasról szóló 2010. évi X)O(WI[. tĺirvény
o Ingatlan-nyilvántaľtásról szóló 1997. évi CXLI törvény
o Ą csodeljĺírĺĺsról és a felszámolási eljĺĺrĺĺsról sző|ő l99|.évi XLIX. tĺirvény
o A cégnyilvĺĺnosságról, a bírósági cégeljárĺásról és a végelszĺímolásról szô|ő 2006' évi

V. törvény
o A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi )o(xN. törvény
o A fiatalkoruak dohányzásĺĺnak visszaszorít|ísáról és a dohánýermékek kiskereskędel-

méről sző|ô2012. évi CX)CilV. törvény
o A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosítasĺíról szóló 1998. évi

XXVI. tĺirvény
o A magasabb összegiĺ családi pótlékĺa jogosító betegségelľől és fogyatékosságokľól

sző|ó 512003. (n.l9.) ESZCSM rendelet
o Ktĺltségmentesség engedé|yezésének alapjául szo|gźiő kĺiľiilmények igazolásáĺól

2/ 19 68.(I.24.) IM. ľendelet
o Ingatlanok forgalmi éľtékadatainak szolgáltatĺási rendjéről és az adatsm|géitatás igaz-

gatasi szolgáltatĺĺsi díjáról szćiő 3312007 (XlI.23) PM rendelet
o A súlyos mozgĺĺskoľlátozottak kozlekedési kedvezményeinek rendszeréről szóló

I02lf0IL. NI.fg.) Korm. rendelet
o A Nemzeti Rehabilitációs és Szociłĺlis Hivatalról, valamint a szakmai t,arryítása a|á

tartoző szakigazgatĺísi szervek feladat- és haüĺsköréro|95l20If.(V.15.) Korm. rendelet
o l49/I997 (W. l0.) Korm. rendelet a gyźn'hatőságokľól, valamint a gyermekvédelmi

és gyámügyi eljánĺsról
o 63ĺ2006 (III.27.) Korm' rendelet apérube|i és természetbeni szociális elláĺísok igény-

lésének és megállapítĺísának, valamint folyósításrĺnak részletes szabályairól
'. . A szabálysértésekről, a szabá|ysértési eljĺĺĺĺásról és a szabálysér'tési nyilvĺántaľtrási rend-

szerről szn|ó 20If. évi II. törvény végrehajt.ásával kapcsolatos rendelkezésekľől, va-
lamint ahlhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosítlísrĺról szóló 22120|2 (IV.t3) BM
ľendęlet

o Az egyes elkobzott dolgok kĺjzérdekű fe|haszná|źtsĺíról szóló 2000. évi XIII. tv., asza-
bályséľtési eljĺĺľás sorĺán lefoglalt és elkobzott dolgok kezeléséről és éľtékesítéséľől
sző|ő 39 12009. 6II.22') PM ľendelet

. A gyĺámhatóságokról, valamint a gyeľrrekvédelmi és gyámiigyi eljánísról szóló
149 I 1997 . Korm. rendelet

o A mindenkoľi jegybanki alapkamatméľtékől szóló MNB rendelet
o A lakrĺscélú ĺĺllami tiímosatasokľól szóló nn00|. Korm. rendelet
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13/|99L. (V.21.) PM rendelet a települési ĺinkormányzat hataskörébe taftozó adók, és

adók módjáľa behajtandó koztartozások nyilvantaľtásáÍól, kezeléséről' elszámolásĺáĺól
44/2004. CXII.2O.) PM ľęnđelet az e|jérási illeték megfizetésének és megfizetés elle-
nőrzésének ľészletes szab źt|y air ő|,

368lf011 (XII.3l. ) Korm. rendelet az ái|alĺlhźtz1artasról szóló törvény végrehajtasĺĺról
Az á||anháztartás szamviteléről szőIő 412013. (I.11.) Konľr. rendelet

35/2008.(XII.3l.) PM ręndęlet az onkormźlnyzati adóhatóságok által rendszeresíthető
bevallási, bejelentési nyomtatvĺĺnyok taĺalmrĺľól
Az építményadóľól szćiő 38 1201 4. (xI. 1 3.) sz. iinkoľmányzati rendelet
A telekadóľól szóló 39ĺ2014.6I.13.) sz. önkormĺĺnyzati renđelet
A magánszemélyek kommunális adójłĺľól szćńő 40l2014.CxI.l3.) ĺinkormányzati ren-
delet
Az idegenfoľgalmi adóról szőlrő 57/2010. (XII.30.) sz. önkormźnyzati rendelet

3.bb) Az iľodavezető á|ta| gyakoľolt hatásktiľtik (kiadmányozás), a hatáskiĺr gyakoľlá-
sának mĺódja

A kiadmányozás, a kiadmányozás és az a|étírás rendjéről sző|ő |012013. (X.21.) sz. jegyzoi
utasítas III. fejezet 2. pontjźhanfoglaltaknak megfelelően történik. Az Adóügyi lroda veze-

toje önállóan kiadmĺínyozzaaz elsőfokú haÍározat meghozataláigbezźtrő|ag (ideértve az el-
sőfokú határozat meghozatalát is) Iroda feladat- és hatáskörébe tartoző valamennyi döntést,

intézkedést, ide nem értve a IV.l.) pontban szereplő, azugyintézők által is gyakorolható
kiadmányozási jogokat.
A II. fejezet C) pontja értelmében dľ. Kovács Gabriella a|jegyző kiadmĺínyozzaaz adóügyi
méltányossági és végľehajtási ügyeket.

3.bc) Az iľodavezető feladatkiiľei

Általanossźrybanazirodavezetői feladatok ellátasa, azirođamunkájanak koordinríliísa, önálló
kiadmĺínyozźs az irodát éľintő feladatok tekintetében, továbbá a helyi adókkal (építményadó,

telekadó, magánszemélyek kommunális adója) kapcsolatos ügyintézői feladatok e||ź,/tÁsa:

Feladatköľei

6.3.6. adóbevallrások alapján az ađő kivetése (előírása) és feltilvizsgźlata (építmény-,

és telekadó, magĺĺnszemély kommunális adója vonatkozásában), kivető, tĺirlő és men-

tességet megállapító hatátozatok elkészítése, jogerősítése

o A helyi adókról szóló 1990. évi C. tĺĺľvény kivéve azipnuzési adőra vonatkozó III. és

IV. fejezetek
o Azađőzćts rendjéről szóló XCII. tĺiľvény I.-X fejezet (Art.)
o Az építményadóľól szóló 38120|4. (XI.l3.) sz. ĺinkormányzati rendelet
o A telekadóról sző|ő39l20l4.(K.13.) sz. önkormrányzati ľendelet
o A magiĺnszemélyek kommunális adójĺíról szóló 40|20|4.(XI.13.) önkormányzati rcn-

delet
o Ingatlan-nyilvlłntartĺásról szóló |997. évi CXLI töľvény 17.$ (1) bek. r) pont

6.3 .7 . építmény-, és telekadó, magánszemélyek kommunális ađőja oNKADo
programban történő rögzítése (eladatból adódó)

a

a

a

a

a

o
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. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 34.$
o Az építményadóľól szóló 38lf0I4. (XI.l3.) sz. önkormrányzati rendelet
o Ą telekadóról sző|ő 39ĺ2014.(XI. 13.) sz. ĺĺnkormźnyzatiľendelet
o Ą magánszemélyek kommunális adójaról szćiő 40l20l4.Cxl.13.) önkormĺínyzati ren.

delet
o Ingatlan-nyilvĺíntaľtasról szóló 1997. évi CXLI tĺĺľvény l7.$ (1) bek. ľ) pont

6.3.9. folyószímlák (szĺmlaegyenlegek) kibocsátasávď kapcsolatos munkálatok el-
végzése

o Az adőzźs rendjéről szóló XCII. t<irvény a3.$ (8) bek.

6.3.10. méltányossági eljrĺnĺsok lefolytatása, akeđvezmények elbírálását kĺjvetően
hatátozat készítésejogerősítése (az engedélyezett részletfizetés teljesítésének

folyamatos ellenőrzése, nem teljesítés esetén behajtási cselelłnény Ío-
ganatosítósa)

. Az adőzźs rendjéről szóló XCII. tcĺrvény 133-134.s
o A,z. illetékekľől szóló 1990. évi XCIil. törvény 29.$' 33.$ (2)23. pont, IX. fejezet 73 $
o Az építményadóról szóló 38l20I4. (XI.13.) sz. ĺinkormźnyzati rendelet
o A telekadóról sző|ô39ĺ2014.(K.13.) sz. önkormányzati rendelet
o Ą magiĺnszemélyek kommunális adójĺĺról szóló 40l20|4.(XI.13.) ĺĺnkormźtnyzati ren-

delet

6.3.1l . attilfizetési kérelmek figyelemmel kísérése, adőző kérelmére azok
visszautalásra ttirténő előkészítése

o Azadőzás ľendjéről szćiő2003. évi XCII. törvény 43. $.

6.3.|2. köľnyezettanulĺnányi eljáľások lefolytatĺĺsa adókedvezmény, helyi adó
méltĺĺnyosság esetén

o Az építményadóľól szóló 38l20I4. CXI.13.) sz. önkormźnyzati rendelet
o A tęlekadóról sző|ő 39lf0l4.(Xl.l3.) sz. önkoľmányzati rendelet
o A magánszemélyek kommunális adójáról sző|ő 40l2014.(K.13.) ĺinkoľmányzati ren-

delet

6.3.l3. helyi adóbaĺl felévente behajt.ási cselekmények foganatositźsa (fizetési

fekzó lítás kijldése hđtr alé l@s I is ta alapj án, munlrab érb ől letiltás
IrezdemłányezĺĘse, banla zómlára inlĺas szó kib ocs átós)

o Azadőzźs rendjéről szőlő2003. éviXCIL töľvény l50.$ (1)' 146. $ (4), l44.$,
o A bírósági végľehajtrĺsról szóló |994. évi LIII. tĺĺrvény 7.$ (1)' 58.$ (1)-(3)' 65. $ (l)-

(2)

6.3.14. hátralékos iigyekben _ sziikség szeľint _ az iratok előkészítése és továbbítĺĺsa
önálló bÍľósági végľehajtóknak, felszrĺmolĺási eljarás alatt Iévő ügyekben
ktivetelés felszĺmoló felé tĺiľténő bejelentése

C Azadőzźs rendjéről sző|ő2003. évi XCII. tĺirvény l45.$, 146.$ (4)
o A csődeljĺáľĺísról és a felszímolási eljĺínĺsról szóló 1991.évi xLx. tĺĺrvény 10.$ (2)
o A cégnýlvĺánosságról, a bírosági cégeljĺĺrĺĺsról és a végelszímolĺásról szóló f006. évi

V. tĺĺrvény

6.3 . 1 5. ađóe|Ięnőrzések lefolvtatĺĺsa
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o Azadőzěsrendjéről szőLő2003. évi XCII. tĺiľvény Art. 86.$-143.$'

6.3.16 telekadó és építményadó, magánszemély kommunális adója hatźlrozat minták
. megszerkesztéseazoNKADoprogramszövegszerkesztőjesegítségével

(e l adan é gz é s he z knp c s o l ó dó)

o A kozigazgatźsi és hatósági eljaľrásról szćió2004. évi CXL. tĺĺľvény 72. $

6.3.36, ĺinkorĺranyzatiađőhatóság által rendszeresített formanyomtatvĺĺnyok
előkészítése

o 35l20O8.CxII.31.) PM rendelet az tinkormanyzati adőIntóságok által rendszeresíthető

bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmĺĺról

6.3.37. havonta oNKADo progľamból adóslista készítése, helyben szokásos módon

történő kozzététe|e
. onkormźnyzati adóhatóság vezetőjének döntése a|apján figyelembe véve az adőzás

rendjéről sző|ő 2003. évi XCil. törvény Art. 55/B $-át
o A Józsęfuárosi Képviselő-testĹilet és Szervei Szervezeti és Mtĺköđési SzabályzattrőL

sző|ő 25120|3. (v .27 .) ĺinkormányzati rendelet l. $ b) pontja

6.3.38. egyes adónemek megsziinésével, illetve új adók bęvezetésével kapcsolatos
kampanyfelađatok elvégzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni vég-

rehajtási feladatok ellátása,
6.3.39. ügytélfogadás

3.bd) A helyettesítés rendje és az ezekheztartoző felelősségi szabályok

Építményadó, telekadő, magźnszemélyek kommunális adója kapcsolatos feladatok ellátása

tekintetében u ugyanezen feladattal foglalkoző iigyintéző végzi a helyettesítést.

Az irodavezető kiadmányozési jogk<irével kapcsolatosan ügyoszkályvezető, irodavezető-

helyettes v égzi a helyettesítést.

3.c) Az iiĺľintézők munkaktirei és az azokhoz tartozĺĎ feladat- és hatásköľök (szemé.

lyenkéntĺ bontásban)

3.c./1. Adók és adók módjára behajtandő koztartoziísokat behajtó; magiĺnszemély

kommunális adójával kapcsolatos feladatokat ellátó ugyntéző
3.c.l2 Adók és adók módjĺĺra behajtandó ki)ztartozźlsokat behajtó; lefoglalt és elkobzott

do l gokkal kapcso lato s adóható sági feladatokat e||áńő ugy intéző
3.c.l3. Adók és adók módjráľa behajtandó könartozásokat behajtó; lefoglalt és elkob-

zott dolgokkal kapcsolatos adóhatósági feladatokat ellátó ugyintéző

3.c.l4.Ingatlan éľtékbecslést végző ugyintéző és adókat behajtó; lefoglalt és elkobzott

dolgokkal, valamint idegenforgalmi adóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat ellátó

ugyntézo
3.c.l5. Helyi adókkal (építményadó, telekadó, idegenforgďmi adó) kapcsolatos felada-

tokat ellátó Íigyintéző
3.c.|6 Adókönyve\o és adőigazolĺĺssal, kĺiltségmentességgel, vagyoni bizonyítvánnyal

kapcsolatos feladatokat ellátó Ĺigyintéző

3.c.l7. Gépjámrűadóval kapcsolatos feladatokat ellátó és adőigazolłássď, kĺĺltségmen-

tességgel, vagyoni bizonyítvránnyal kapcsolatos feladatokat ellátó iigýntézó
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3.c./8. Gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat ellátó és kĺiltségmentességgel, vagyoni
bizonyíwánnyal kapcsolatos feladatokat ellátó ügyintéző
3 .c.l 9 . Gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat ellátó ügyintéző
3.c./10. Gépjármiĺadóval kapcsolatos feladatokat ellátó és ingatlan éľtékbecsléstvégző
ügyintéző

3.ca) szakmai feladatellátásáľa vonatkozĺí legfontosabb jogszabályok felsoľolása

o A helyi adókról szóló 1990. évi C. tĺirvény kivéve az iparuzési adóra vonatkozó III. és

IV. fejezetek
o Az adőzás rendjéről szóló XCII. törvény I.-X fejezet
o A közigazgatási és hatósági eljárĺísról sző|ő2004. évi CXL. törvény (Art. 5 $ (2) bek.

alapjĺín Ket-nek az e|1érźs megindítasĺĺra, azíjrafelvételi eljĺĺĺásrą a hatósági szolgál-
tatĺĺsra, valamint - ahatérozatjogeĺőre emelkedésére vonatkozó szabályok kivételével
_ a végrehajtási eljárĺĺsra vonatkozó srabá|yait, a kiskoru adőző esetében azugyintézés
soľonkíviiliségére és határidejére vonatkoző szabá|yait nem kell alkalmazni)

o A mindenkor hatályos költségvetési t<ĺrvény
o A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
. Gépjárműadóról szóló 1991. évi DooilI. tĺirvény
. A Józsefuĺíľosi Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Miĺködési Szabá|yzatźróI

sző|ó 25 /20 13 . (Y .27 .) önkormĺĺnyzati rendelet
o Az illetékekről szóló l990. évi XCil. tĺirvény
o A bírósági végrehajtásról szóló |994. évi LIII. tĺirvény
. Á[amhźztartźsrő| sző|(l2011. évi CXCV. tĺiľvény
o Szabályséľtésekľől, a szabálysértési eljaľasról és a szabálysértési nyilvĺĺntaľtási rend-

szerről sző|ő2012. évi II. törvény
o Szabálysértésekľől szćiő |999. évi LXIX. törvény a20|2. ápľilis 15.e előtti szabáIy-

sértések vonatkozĺĺsában
. A gyeľmekek védelméről és a gyĺłmtigyi igazgatźsről szóló |997. évi )ooil tĺirvény
o A tiĺľsadalombiztosít'ás ellátĺísĺíĺa ĺás a magánnyugdíjrajogosultakról, valamint e szol-

gáltaüĺsok feđezetéro| sző|ó L997. évi LXXX. törvény
o A hulladékĺól sző|ő20|2. évi CL)oo(V. törvény
C Hagyatéki eljárĺísľól szóló 2010. évi )ooffIII. tĺiľvény
o Ingatlan-nyilvantartĺásról szóló |997. évi CXLI törvény
o A csődeljáĺásról és a felszĺĺmolási eljĺínásľól szóló 199l.évi xLx. törvény
o A cégnyilvránosságról, a bírósági cégeljĺírásról és a végelszímolĺĺsról szóló 2006. évi

V. ttirvény
o A szerencsejáték szervezéséről szóló |991,, évi)oüIv. tĺĺrvény
o A fiatalkoruak dohĺĺnyzĺĺsának visszaszorításáról és a dohínytermékek kiskeľeskedel-

méről sző|ő20|f. évi CX)O(IV. tĺirvény
o A fogyatékos személyek jogaiĺól és esélyegyenlőségfü biztosítasríról szóló 1998. évi

)offI. törvény
o A magasabb osszegiĺ csďádi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokól

sző|ő 5ĺ2003. (II.19.) ESZCSM rendelet
o Ktiltségmentesség engedé|yezésének alapjául szol'gálő kĺirĺilĺnények igazolasźrőI

2ĺ |9 68.(I.24.) IM. rendelet



o Ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszo|gá|tatás igaz-
gatasi szolgáltatasi díjáról szÓló 33/2007 CXII.23) PM rendelet

. a súlyos mozgĺáskorlźúozottak kĺjzlekedési kedvezményeinek rendszeréről szóló
I02/f0Il. (VI.29.) Korm. ľendelet

o A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása a|ět

taĺtoző szakigazgatiĺsi szervek feladat- és hatáskĺjrércI9ĺlfDlf.(V.l5.) Korm. rendelet
o |49lI997 (x. 10.) Korm. rendelet a gyámhatósiĘokĺól, valamint a gyermekvédelmi

és gyámiigyi elj rírásról
o 6312006 (III.27.) Korrn. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátrások igény-

lésének és megállapítĺásának, valamint folyósítasának részletes szabályairól
o A szabálysértésekĺő|, a szabźiysértési eljráľrĺsról és a szabálysértési nyilvantartĺási rend-

szerľől szőlrő 20|2. évi II. törvény végľehajtásával kapcsolatos rendelkezésekĺől, va-
lamint ahhoz kapcsolódó egyes ľendeletek módosításáról szóló 22/f012 (IV.l3) BM
rendelet

o Az egyes elkobzott dolgok kĺizérdekű felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. tv., a sza-
bálysértési eljárĺĺs soĺán lefoglalt és elkobzott dolgok kezeléséről és értékesítéséről
sző|ő 39/2009. (XII.22.) PM rendelet

. A gyámhatóságokĺól, valamint a gyermekvédelmi és gyámĹigyi eljarásról szóló
I49/ 1997 . Korm. rendelet

o A lakáscélú állami tĺĺmogatásokról szóló I2/f001. Korm. rendelet
o |3/|99I. (V.21.) PM rendelet a teleptilési önkoľmĺínyzat hatáskĺjrébe Íartoző adók, és

adók módjĺíra behajtandó kłlztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről, elsziĺmolásáról
o A mindenkori jegybanki alapkamat mértékľől szóló MNB ľendelet
o 44/2004. (XII.20.) PM rendelet az e|jźrźsi illeték megfizetésének és megf,rzetés elle-

nőrzésének részletes sr.ab á|y air ő|

o 368lf011 (XII.31. ) Korm. ľęndelet az á||aĺnhá^aľtásró| szóló tĺirvény végrehajtásźtró|
o Az áI|anhźztartas szímviteléről szóló 4/20|3. (I. l 1.) Korm' rendelet
o 35|2008.(XII'31.) PM rendelet az önkormźnyzali adóhatóságok által rendszeľesíthető

bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmiíról
o Azépítményadóról szóló 38120|4. (XI.l3.) sz. önkormányzati rendelet
o A telekadóľól sző|ő39l20l4.(XI.13.) sz. ĺinkormźnyzati rendelet
o A magánszemélyek kommunális adójĺáról sző|ő 40l2014.CxI.13.) ĺinkoľmĺĺnyzati ren.

delet
o Az idegenforgalmi adóról szćńő 57l20l0. (xII.30.) sz. ĺinkormźnyzatirendelęt

3.cb) Az iigyintéző által gyakoľolt hatásktirłik (kiadmányozás), a hatáskłĺr ryakoľlásá.
nak mĺídja

A kiadmínyozźs, a kiadmanyozís és az a|áírźs rendjéről szőIő 10/20|3. $'.2|.) sz.
jegyzíSí utasítĺĺs IV. fejezet l.) pontjában foglaltaknak megfelelően ti'rténik.
Az iigyintézők _ u íigy érdemében hozott hatźrozat kivételével - általános kiadmá-
nyozrĺsi joggal rendelkeznek az alábbiak szeľint:
- eljĺáłás megindíĹĺsą
- szakhatóságimegkeresések,
- helyszíni szemle kitrizése, értesítése,
- a helysznen jegyzokönyvbe foglalt helyszíni ideiglenes intézkedések,

idézés, értesítés,
az első - általrĺnos _ hirínypótlĺási felhívrás,

. akézbesítési vélelem
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- értesítésjogerőreemelkedésről,
- a Hivatalon beltili irat-átadás kíséľő levelei. adatkéľés tekintetében.

3.cc) Az ĺtgyĺntéző feladatköľel

3.c./|. Adók és adók módjĺáĺa behajtandó koztartozásokat behajtó;magánszemély kommunális
adój ával kapcsolatos adóhatósági feladatokat ellátó ügyintéző

6.3.I. idegenben kimutatott, adók módjáľa behajtandó kĺjĺartozások (kozigazgatási
bírság, pénzbirság, helyszíni bírság, igazgatősi szolgáltaüási díj, hulladékgazdáIkodási
díj), saját gépjárműadó és szabálysértési hatĺĺrozatokban kimutatott taľtoziísok, gyer-
mektartásdíj behajtasą fizętési felszólítĺís kiktildése, a behajtási eredmény visszajelen-
tése, oNKADo programban rögzítése, fizetések folyamatos ellenőrzése, munkabérek,
járandóságok és egyéb követelések letiltrĺsa

o Azaďőzás rendjéről sző|őf003. évi XCII. törvény |44-153. $' 16l. $
. Áilamháńartásrő|szó|ó 2O|l. évi CXCV. tĺirvény 42' $ (3) bek., 53. $ (2) bek., 92. $

(6) bek., 93. $ (2) bek., 99. $
o Szabálysértésekĺől, a szabályséľtési eljáľásról és a szabálysértési nyilvĺĺntartási rend-

SzerTől szó|ő20|2. évi tI. törvény 142. $ (l0) bek.
o Szabá|yséľtésekľőI szĆió |999. évi LXIX. tĺĺrvény l1l $. , l35' $ (a) bek. af0|2. źtpri-

lis 1 5-e előtti szabálysértések vonatkozásában
o Ą gyermekek védelméľől és a gyámĺigyi igazgatásról szóló |997. évi Đcil törvény

f4. S (8) bek., 133/A $ (7) bek., ls4. $ (a) bek.
o Ą tarsadalombiĺosítĺĺs ellátására iĺs a magĺĺnnyugdíjra jogosultakról, valamint e szol-

gáltatrísok fedezetérő| szólő |997. évi LXXX. tĺirvény 43. $ (l) bek' b) pontja
o A hulladékľól sző|ő2012. évi CLXXXV. töľvény 52. $ (1) bek., 86. $ (7) bek.
o 149ĺ|997 (IX. l0.) Korm. rendelet a gyĺĺmhatóságokról, vďamint a gyermekvédelmi

és gyrímĹigyi elj rĺľrásľól
o 63/2006 (III.27.) Koľm. rendelet a péĺube|i és teľmészetbeni szociĺílis elláĺások igény-

lésének és megállapításánaŁ valamint folyósításĺĺnak részletes szabźt|yurőI
o |3/|991.(v.21') PM rendelet a települési önkoľmányzat hatĺásköľébe tartozó adók, és

adók módjĺĺľa behajtandó konartozások nyilvĺĺntartásáľól, kezeléséről, elszámolrísĺáľól
o Bírósági végrehajtĺĺsról szóló 1994. évi LIII. törvény 7' $ (1) bek., 58. $ (l-3) bek., 73.

$ (1) bek.
o A szabályséľtésekről, a szabályséľtési eljrĺrrĺsľól és a szablílysértési nyilvántartlísi ľend-

szenő| sző|ő 2012. évi II. törvény végrehajtĺásával kapcsolatos rendelkezésekľől, va-
lamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosítrísĺĺról szóló 22lf0|? (IV.l3) BM
rendelet 10. $

o A bírósági végrehajüĺsľól szól-o |994. évi LIII. tiirvény 7.$ (1)' 58.$ (1).(3)' 65. $ (l)-
(2)

o Gépjárműadóról sző|ő |99I. évi L)fiXII. töľvény 9'$ (a) bek.

6.3.2. helyszíni behajtás, foglďási jegyzőkĺĺnyv (ingóvégĺehajtźsvégzése és a lefoglalt
*'ingóságok értékesítése (rárverés) - ĺĺnĺĺlló bírósági végľehajtó szeruődés szerinti
megkeľesése)
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o

o

Adózrás rendjéről sző|ó2003. évi XCII. törvény 145-146,154-158. $

Bírósági végľehajĺásról szóló |994. éviLIII. tcirvény 84. $, 89-96/b $, l00. $, 104-105.

$

6.3.6. adóbevďlĺĺsok alapjan azađő kivetése (előírasa) és fęlülvizsgźiatz
(magĺínszemély kommun.ĺlis adója vonatkozásában), kivető, töľlő és

mentességet megállapító hatarozatok elkészítése, jogerősítése

A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény kivéve azipaĺűzési adóra vonatkozó III. és

fV. fejezetek
Azadőzásrendjéről szóló XCIL töľvény I-X. fejezet (Aľt.)

A magĺĺnszemélyek kommunális adójaról sző|ő 4Ol2014.(K.l3.) önkormányzati ren-

delet
Ingatlan- nyilvĺíntartasról szóló |997.évi CXLI. torvény l7.$ (1) bek. r) pontja

6.3.7. magánszemély kommunális adója oNKADo programban történő rögzítése

(feladatból adódó)

A helyi adókĺól szóló 1990. évi C. törvény 34.$

A magĺínszemély kommunális adójaról szőlő 4OlfO14.(XI.l3.) sz önkormányzati ren-

delet
Ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI törvény 17.$ (1) bek. r) pont

6.3.g' folyószámlák (számlaegyenlegek) kibocsátásával kapcsolatos munkálatok

e|végzése
Az adőzźĺs ľendjéről szóló XCII. tĺirvény a3.$ (8) bek.

6.3.10. méltányossági eljĺáľrások lefolytatása, a kedvezmények elbírálását követĺĺen

hatźtrozatkészítese,iogerősítése (az engedélyezett részletfizetés teljesítésének

folyamatos ellenőrzése, nem telj es ítés es et én behaj tás i cs el eĺvnény

foganatosítása)
Az adőzás rendj éről szóló XCII. tĺirvény 1 3 3 - 1 3 4. $

Az illetékekrőlszóló 1990. évi XCI[. törvény 29.$, 33.$ (2)f3. pont, IX. fejezet73 $

Magĺínszemély kommunális adójáról sző|ő 40l2014.(xl.13.) ĺinkoľmĺányzati rendelet

6.3.Iz.köľnyezettanulmanyi eljaĺĺĺsok lefolytatĺĺsa adókedvezmény, helyi adó

méltányosság esetén,

A magĺánszemély kommunĺális adójaĺól szó|ó 40l2O14.(xl.l3.) önkormányzati rendelet

6.3.I3.helyi adóban félévente behajtási cselekmények foganato:ľfu,? (fizetési

fe tšzótítós ktildés e hótr aléko s lis ta alapj án, munlwb érb őI letilt ás

lrezdeményezése, banlrsztimlúra ínkls szłj kibłlcstitús)

Adőzźsrendjéľől szći(l2003.évi XCII. tcirvény 150.$ (1)' 146. $ (4), 144.$'

A bírósági végrehajt^ásról szóló |994. évi LIII. törvény 7.$ (1), 58.$ (1)-(3)' 65. $ (l)-

(z)

6.3.|4. hátralékos tigyekben - sztikség szerint _ aziratok előkészítése és továbbítasa

önálló bírósági végréĹajtóknak, felsziĺmolĺási eljaľás alatt lévő ügyekben kĺjvetelés fel-

szĺĺmoló felé tt'ľténő bejelentése

Adôzźsrendjéről szőIő2003. évi XCil. törvény l45.$, 146.$ (4)

a

a

o

a

a

a
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. A csődeljáľásról és a felszímolási eljarĺĺsról szóló 199l.évi XLx. törvény 10.$ (2)
o A cégnyilvránosságról, a bírósági cégeljáľásról és a végelszámolasról szóló 2006. évi

V. tĺirvény

6.3' 1 5. adóellenőľzések lefolytatĺĺsa
o Adózás rendjéľőlszóló 2003. évi XCII. törvény AÍt 86's-143.$

ó.3.ló telekadó, építményadő,magánszemély kommunĺlis adója hatźĺrozatmintak
megszerkesztése az oNKÁDo program sziĺvegszerkesztője segítségével
(feladan é gzé s hez lrapcs o ló dó)

o A kizigazgatasi és hatósági eljárásról sző|ő2004. évi CXL. tĺirvény 72. $

6.3.36. önkormĺĺnyzatiadőhatóság által rendszeresített formanyomtatványok
előkészítése

o 35lf008.(XII.31.) PM rendelet az önkormányzati adőhatóságok által rendszeresíthető
bevallási, bejelentési nyomtatványok taľtalmaról

6.3.1l . attúfizetési kéľelmek ťrgyelemmel kísérése, adózó kéľelmére azok
visszautalásra ttirténő előkészítése

o Adózás ľendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 43. $., l64. $

6.3.38. egyes adónemek megszűnésével, illetve lij adók bevezetésével kapcsolatos
kampĺĺnyfeladatok e|végzése és a fokozott behajüĺs időszakában helyszíni
vé gľehaj tási feladatok el látása

6.3 .39 . ügyfelfogadĺás

3.c./2 Adók és adók módjĺára behajtandó konartozásokat behajtó; lefoglalt és elkobzott dol-
gokkal kapcsolatos adóhatósági feladatokat ellátó tigyintéző

6.3.l. idegenben kimutatott, adók módjłíľa behajtandó konartozźsok(kłjzigazgatási
bíľság, pénzbírság, helyszíni bírság, igazgatási szolgĺíltaĺísi díj,
hulladékgazdĺálkodrási díj)' saját gépjármiĺadó és szabályséľtési hatĺírozatokban
kimutatott tartozĺsok, gyermektartásdíj behajtĺsą fizetési felszólítás kikiĺldése
behajtási eredmény visszajelentése, oNKADo programb an rögzítése,
fi zętések folyamatos ellenőrzése, munkabérek, jĺĺľandóságok és egyéb
ktivetelések letiltása

C Ađőzjs rendjéről sző|őf003. évi XCII. tcirvény |u-l53. $' 161. $
' o ĺllat*aztartĺĺsról szóló 20|t. évi CXCV. tĺirvény 42. $ (3) bęk., 53. $ (2) bek', 92. $

(6) bek., 93. $ (2) bek.,99. $
. Szabálysértésekről, a szabályséľtési eljanĺsról és a szabályséľtési nyilvántarüĺsi rend-

szeĺľől szőIő f01'2. évi II. törvény |42. s (l0) bsk.
. Szabőůyséľtésekről szćiő |999. évi LXX. tĺirvény 1l l $. , 135. $ (a) bek. a20I2. ápn-

lis 1 5-e előtti szabálysértések vonatkozásában
o Ą gyermekek védelméről és a gyámiigyi igazgatĺásról szóló |997. évi Đo(I töľvény

24. $ (8) bek., 133/A $ (7) bek., 154. $ (a) bek.
o A tĺíľsadalombiĺosítlás ellátlására ás a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szol-

gáltatĺások fedezetéről szőIó 1997. évi LX)oĹ törvény 43. $ (1) bek. b) pontja
o A hulladékró| szőIő20|2. évi CL)fixV. ttĺrvény 52. $ (l) bek., 86. $ (7) bek.
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. t49lI997 (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokľól, valamint a gyermekvédelmi
és gyámĺigyi eljáľásról

o 63/2006 (III.2T.) Koľm. rendelet apéĺ:zbeli és természetbeni szociális ellátísok igény-
lésének és megállapítasának, valamint folyósításrínak részletes szabályaiľól

o 13l|99|.(v.21.) PM ľendelet a telepiilési önkormínyzat hatáskiirébe tartoző adók, és

adók módjára behajtandó koztaÍtozźÉok nyilvrántaľtásaÍól, kezeléséről, elszĺímolĺísáľól
o Bírósági végrehajtĺísról szóló 1994. évi LIII. törvény 7. $ (1) bek., 58. $ (1-3) bek.,73.

$ (1) bek.
o A szabálysértésekről, a szabáilyséľtési eljárásľól és a szabálysértési nyilvrĺntartlĺsi rend-

szerľől sző|ő f0|2. évi II. törvény végľehajtásával kapcsolatos ľendelkezésekľől, va-
lamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosítasaľól szóló 22l2o|2 (IV.13) BM
rendelet 10. $

o A bíľósági végrehajtásľól szóló |994. évi LI[. törvény 7.$ (1)' 58.$ (1)-(3)' 65. $ (l)-
(2)

. GépjármĹĺadóról sző]rő 1991. évi LXXXII. törvény 9.$ (a) bek.

6.3.2. helyszíni behajtás, foglalĺási jegyzőkonyv (ingóvégrehajtásvégzése és a lefoglalt
ingóságok értékesítése (árverés) _ önálló bírósági végrehajtó szerzodés szeľinti
megkeresése)

o Adózás rendjéről sző|ő2003. évi XCil. tĺirvény 145-|46,154-158. $
o Bírósági végľehajtásról szóló |994. évi LIII. tĺĺrvény 84. $, 89-96ĺb $' l00. $' l04-

10s.$

6.3.3, szabálysértési hatóság tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátása (lefoglalt,
illetve elkobzott dolgok nyilvántartiás a, órzése, megsemmisítése stb.)

o Az egyes elkobzott dolgok közéľdekiĺ fe|haszná|ásráról szóló 2000. évi XIII. tv., a sza-
bályséľtési eljáľás sorĺĺn lefoglalt és elkobzott dolgok kezeléséről és értékesítéséről
sző|ő 3912009. (XII'22.) PM rendelet

6.3.||. a tulfizetési kérelmek figyelemmel kíséľése, adőző kérelméľe azok
visszautalĺĺsra történő előkészítése

o Azaďőzźs rendjéről szőLő2003. évi XCil. tĺiľvény 43.$., 164. $

6.3.38. egyes adónemek megsziĺnésével, illetvę új adók bevezetésével kapcsolatos
kampĺányfeladatok elvégzése és a fokozott behajtas időszakában helyszíni
végľehajtási feladatok ellátása,

6.3.39. ügyfélfogadás

3.c.l3. Adók és adók módjłĺľa behajtandó koztartozásokat behajtó; lefoglalt és elkobzott dol-
gokkal kapcsolatos adóhatósági feladatokat ellátó Ĺigyintéző

6.3.I. idegenben kimutatott adók módjáľa behajtandó kortarÍozźsok ftcizigazgaüísi
bírság, pélublrsźry, helyszíni bírság, igazgatasi szolgĺĺltatasi đij, .
hulladékgazdálkodĺási díj), saját gépjrármiĺadó és szabályséľtési határo zatokban
kimutatott tartozásoŁ gyermektartĺĺsdíj behajtrása, fizetési felszólítĺás kiküldése,
behajüási eredmény visszajelentése, oNKADo progľamban ľögzítése,
fi zetések folyamatos ellenőrzése, munkabérek, j ĺĺľandóságok és egyéb
követelések letiltasa

o Adózrís rendjéről sző|ő2003.évi XCII. t<irvény |44-153. $, 16l. $
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. Áilamháztartźstó| szćiő ZO|l. évi CXCV. törvény 42. $ (3) bek., 53. $ (2) bek.' 92. $
(6) bek., 93. $ (2) bek.,99. $

o Szabálysértésekľől, a szabálysértési eljrárasról és a szabályséľtési nyilvĺíntartási ľend-

szerről szćiő2012. évi tI. tĺirvény I42.5 (10) bek.
o Szabályséľtésekľől szóló 1999. évi LXIX. törvény l1l $. , 135. $ (4) bek. a20I2. ápn.

lis 1 5-e előtti szabĺálysértések vonatkozĺsában
o A gyermekek védelméről és a gyĺĺmiigyi igazgatĺásról szóló 1997. évi XXXI tĺiľvény

24. $ (8) bek., 133/A $ (7) bek., 1s4. $ (a) bek.
o A tĺĺľsadalombiztosítĺís e||átősźra ĺís a magánnyugdíjra jogosultakĺól, valamint e szol-

gáttatrások feđezetéľől szó|ő t997. évi LXXX. torvény 43. $ (l) bek. b) pontja
o A hulladékľót sző|ő20If. évi CL)O(XV. törvény 52. $ (1) bek., 86. $ (7) bek.
o 149/1997 (D(. 10.) Korm. renđelet a gyámhatőságokĺól, valamint a gyeľmekvédelmi

és gyámtigyi eljaĺásról
o 63/fOO6 (III.27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igény-

lésének és megállapításának, valamint folyósításának részlętes szabályaiľól
o t3/I991.(v.21.) PM rendelet a telepiilési önkormanyzat haüĺskĺirébe taľtozó adók, és

adók módjĺĺra behajtandó köúartozźsok nyilvántaľtásĺíľól, kezeléséről, elszĺímolásáról
o Bírósági végľehajtĺĺsról szóló 1994. évi LIII. ttirvény 7. $ (1) bek., 58. $ (1-3) bek., 73.

$ (1) bek.
o A szabálysértésekľől, aszabá|yséľtési eljárasról és a szabályséľtési nyilvantartási rend-

szęrről szőlrő 2O|2. évi II. tĺirvény végľehajtásával kapcsolatos ľendelkezésekľől, va-
lamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosítĺĺsiĺról szóló 22l20I2 (IV'13) BM
rendelet 10. $

o A bírósági végrehajtrĺsról szóló 1994. évi LIII. törvény 7.$ (l)' 58.$ (1)-(3)' 65. $ (1)-

(2)
. Gépjĺĺľműadóról szóló 1991. évi L)fiXII. tĺiľvény 9.$ (a) bek.

6.3.f. helyszíni behajtĺĺs, foglalási jegyzőkönyv (ingóvégrehajtĺĺs végzése és a lefoglalt
ingóságok értékesítése (ĺíľverés) _ ĺjnálló bírósági végrehajtó szerzodés szerinti
megkeresése)

o Azadőzásrendjéről sző|ó2003. évi XCIL törvény |45-|46,154-158. $

o Bírósági végrehajtasról szóló 1994. évi LIII. tĺirvény 84. $, 89-96ĺb $, 100. $, 104-

r0s.$

6.3.3. szabĺílysértési hatóság tevékenységéhezkapcsolódó feladatok ellátása (lefoglalt,
illetve elkobzott dolgok nyilvĺĺntaľtása, őrzése, megsemmisítése stb.)

o Az egyes elkobzott dolgok közéľdekií felhasznállísáľóI szóló 2000. évi XIII. tv., a sza-

bálysértési eljárrás sorĺĺn lefogłalt és elkobzott dolgok kezeléséről és értékesítéséről

szóIő 3912009. (XII.LL.) PM rendelet

6.3. 1 1 . a túlfĺzetési kéľelmek figyelemmel kísérése, ađőző kérelmére azok
visszautaliásra tČirténő előkészítése

o Az adőzźs rendjéről szóló 2003. évi XCII. tĺirvény 43. $., 164. $

6.3.38. egyes adónemek megszűnésével, illefue új adók bevezetésével kapcsolatos
kamprĺnyfeladatok elvégzése és a fokozott behajĹís időszakában helyszíni
végrehajtasi feladatok ellátĺĺsa

6.3 .39 . iigyľélfo gadas
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3.c.l4.Ingatlan értékbecslést végző ügyintéző és adókat behajtó; lefoglalt és elkobzott dol-
gokkal, valamint idegenforgalmi adóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat ellátó tigyintéző

6.3.4. adó-és értékbizonyítvány kiállítĺĺsa (ingatlan értékbecslések készítése), helyszíni
szemle lefolytatrása

o Bírósági végrehajtásról szóló 1994. éviLIII. törvény 140. $ (l) bekezdés,.
o Hagyatéki eljĺĺrasról szóló 2010. évi )ooffIII. törvény t6. $ (l) bekezdés,
o A gyámhatóságokról, valamint a gyeľmekvédelmi és gyĺĺmügyi eljĺĺrĺĺsról szóló

I49lI997, Korm. rendelet 153. $ (1) bekezdés b pont.
o A lakáscélú áltami tĺĺmogatásokról szóló |fl200l. Koľm. rendelet 5. $ (3) bekezdés
o Kozigazgatźsi hatósági eljaľás és szolgáltatás általĺános szabályaiľól szóló 2004. évi

CXL törvény 83. $.
. Illetékekről szóló 1990. évi XCru. törvény 101. $ és a XIX. számú melléklet

6.3.5. osszehasonlító értékadat megkérése Nemzeti Adó- és Vámhivataltól
. o Az ađőzás rendjéről sző|ő 2003. évi XCil. törvény 10. $ (4) bekezdés a) pontja

o Ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatlási rendjéről és azadatszo|gźt|tatás igaz-
gatási szolgáltatĺĺsi díjáról sző|ő 3312007 (XII.Z3) PM rendelet 1. $ (5) bekezdés

6.3.1. saját gépjármíĺadó behajtása, ťlzetési felszólítás kiküldése, a behajtłási eredmény
visszaj elentése, ONKAD o pro gľamban rcigzítése, fizetések fo lyamatosan
ellenőrzése, munkabéľek, j ĺĺrandóságok és egyéb kĺlvetelések letiltása

o A bírósági végrehajtásról szóló |994, évi LIil. törvény 7.$ (l)' 58.$ (1)-(3), 65. $

(1)-(2)
. Gépjĺírműadóról szóló l99l. évi LXXXII. törvény 9.$ (a) bek.
o Az adózźs ľendjéről sző|ő 2003. évi XCII. törvény |44-|53. $' 161. $

. Államhźutaftźsrći szó|ó f0|,1. évi CXCV. ttirvény 42. $ (3) bek., 53. $ (2) bek., 92.

$ (6) bek., 93. $ (2) bek., 99. $
o t3l|99|.(V.21.) PM rendelet a teleptilési iinkomlanyzat hataskörébe taĺtoző adők,

és adók módjára behajtandó konarnzźsok nyilvántartásárő|, kezeléséról, e|számo-
lásáÍól

o Bírósági végrehajtĺĺsról szóló 1994. évi LIil. törvény 7. $ (1) bek., 58. $ (1-3) bek.'
73. $ (l) bek.

6.3.f. helyszíni behajtás, foglalási jegyzőkonyv (ingóvégrehajtásvégzése és a lefoglalt
ingóságok értékesítésę (ĺírveľés) _ önálló bírósági végrehajtő szerzodés szerinti
megkeľesése)

C Az aďőzás rendjéről szćiő 2003. évi XCII. tĺirvény |45-146,154-l58. $

o Bírósági végrehajtĺásľól szóló |994. évĺ LIII. ttirvény 84. $, 89-96lb $, 100. $, l04-
r0s.$

6.3.3. szabálysértési hatóság tevékenységéhezkapcsolódó feladatok ellátísa (lefoglalt,
illetve ęlkobzott dolgok nyilvĺántaľtĺĺs 4 őrzése, megsemmisítése stb.)

o Az egyes elkobzott dolgok kiizérdekíĺ felhasznĺálásarő| sző|ő 2000. évi XIil. tv., a sza-

bálysértési eljĺírás során lefoglalt és elkobzott dolgok kezeléséľől és értékesítéséről

szőIó 3912009. @I.zf.) PM ręndelet

6.3.11. a túlfizetési kérelmek figyelemmel kísérése, adőző kérelmére azok
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vlsszautalásra tcirténő előkészítése
o Azaďőzás ľendjéröl szóló 2003. évi XCII. törvény 43. $., l64. $

6.3.8. idegeďoľgalmi adó bevallások feldotgozÁs4 abefizetések nyilvántar&ĺsa
o Ą helyi adókĺól szoló 1990. évi C. törvény 34.$
o Az idegenforgďmi adóról szćiő 5712010. (XII.30.) sz' önkormźnyzatirendelet

6.3.9. folyószĺmlák (szĺmlaegyenlegek) kibocsátĺásával kapcsolatos munkálatok
e|végzése

o Azadózźs rendjéről szóló XCII. tĺirvény a3.$ (8) bek.

6.3.38. egyes adónemek megsztĺnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
kampányfeladatok elvégzése és a fokozott behajtás időszakźhan helyszíni
végrehajtĺsi feladatok ellátása

6.3.39. ügyfélfogadás

3.c.l5. Helyi adókkal (építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó, magánszemély kommuná-
lis adója) kapcsolatos feladatokat ellátó ügyintéző

6 .3 .6. adóbevallĺĺsok alapj án az adő kivetése (elöírása) és feltilvizs gáIata (építmény-,
és telekadó, magĺĺnszemély kommunális adója vonatkozásában), kivető, törlő és
mentességet megállapító hatźlrozatok elkészítése, j o gerősítése

o Az építményadóról szóló 38/20|4. (XI.t3.) sz. önkormányzati rendelet
o Ą telekadóról szćiő39l2014.(XI.13.) sz. <ĺnkormĺínyzati rendelet
o Ą magánszemély kommunális adójaĺól szóló 40|20I4.(XI.13.) ĺinkoľmányzatl rendelet
o Ingatlan-nyilvlĺntaľLásról szóló |997. évi CXLI tĺiľvény 17.$ (l) bek. r) pont

6.3.7. építmény-, es telekadó, magĺĺnszemélyek kommunális adója oNI(ADo
programban történő ľögzítése (feladatból adó dó)

6.3.8. idegenforga|ĺni adó bevallások feldo|gozÁsa, a befizetések nyilvántaľtása
o Ą helyi adókľól szoló 1990. évi C. tciľvény 34.$
C Az idegenforga|mi adóról szőIő 57/2010' (xII.30.) sz. önkormányzatirendelet

6.3.9. folyószímlĺák (szźtmLaegyenlegek) kibocsátásával kapcsolatos munkiĺlatok
elvégzése

o Az adőzás rendjéről szóló XCII. tdrvény 43.$ (8) bek.

6.3. l 0' mélĹányossígi eljĺáĺĺások lefolytatĺĺsą a kedvezmények elbírálĺísát követően
hatźrozatkészítése, jogerősítése(azengedé|yezettrész|etfizetésteljesítésének
folyamatos ellenőrzése' nem telj esítés esetén behajt.ĺsi cselekmény
foganatosítĺása)

o Azadőzźs rendjéról szóló XCII. törvény 133-l34.$
o Az illetékekről szóló 1990. évi XCil. ttirvény 29.$, 33.$ (2) 23. pont, IX. fejezet 73 $o Az építményadóróI szóló 38/20|4. cXI.l3.) sz. ĺinkormányzatirendelet
o Ą telekadóról szÍió39l2014.CxI.13.) sz. önkoľmrínyzati rendelęt
o Ą magĺĺnszemélykommunrĺlis adójĺíľól szóló 40l20|4.(XI.t3.) ĺinkormanyzatirendelet

6.3.I|. a tulfizetesi kérelmek figyeleĺriÍnel kísérése, adőz,ő kérelmére azok
visszautaĺĺłsra töľténő előkészítése
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o Azadőzźs rendjéről szćiő2003. évi XC[. tiirvény 43. $.

6.3.I7.környezettanulmányi eljaĺások tefolytatĺása adókedvezmény, helyi adó

méltányosság esetén
o Azépítményadóról szóló 38t20|'4. (XI.13') sz. önkormĺłnyzati rendelet

o A telekadóľól sző|ő 39t2O14.(xI.13.) sz' önkormúnyatirendelet
o A magánszemély kommunális adójaról sző|ő 40l2014.CxI.13.) önkormanyzati rendelęt

6.3.l3.helyi adóban félévente behajtasi cselekmények foganatosítasa (fizetési

felszólítas küldése hátralékos lista alapján, munkabérből letiltás

kezdemény ezése, bankszámlrára inkasszó kibocsátas)

C Azađőzásľendjéről szóló 2003. évi XCil. tĺĺrvény l50.$ (1)' 146. $ (4)' 144.$'

o A bírósági végrehajtasról szóló |994. évi LIII. törvény 7'$ (1)' 58.$ (l)-(3)' 65. $ (1).

(f)

6.3 .t4. hátralékos tigyekben _ szükség szerint - az iratok előkészítése és továbbítása

önálló bíľósági végľehajtóknak, felsziĺmolási eljarás alatt lévő ügyekben

kĺjvetelés felszĺímoló felé tĺĺténő bej elentése

o Az aďőzźs rendjéről szóló 2003. évi XC[. tórvény l45.$, 146.$ (4)

o A csődeljaľásról és a felszámolási eljĺíľásról szóló 199l.évi XLIX. törvény l0.$ (2)

o A cégnyilvánosságról, a bíľósági cégeljárĺísról és a végelszámolásrói szóló 2006. évi

V. toľvény

6. 3. 1 5. adőe||enőrzések lefolytatása
o Azadőzásľendjérol sző]ló2003. évi XCil. tĺirvény Aľt.86.$-143.$

" 6.3'I 6. telekadó és építmény adő, magźnszemélyek kommunális adój a határozat minták

megszerkes ztése azoNKADo progľam szövegszerke sztője segítségével

(fel adatvé g zéshez kapcso l ó dó )
o A kozigazgatĺĺsi és hatósági eljríľásról szóló 2004. évi CXL. tĺiľvény 72. $

6.3.36. önkoľmiínyzati adóhatós źry á|ta| rendszeľesített foľmanyomtatványok
előkészítése

o 35/20O8.(XII.31.) PM rendelet az önkormźnyzati adóhatóságok által ľendszeresíthető

bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáÍól

6.3.37.havonta oNKÁDo programból adóslista készítése, helyben szokĺĺsos móđon

történő kozzététe|ę
. onkorrnźnyzati adóhatóság vezetőjének dĺintése alapjĺín figyelembe véve az adőzás

ľendjéről sző|ő2003. évi XCil. tĺirvény Art. 55/B $-át
o A Józsefuĺĺrosi Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Miĺködési Szabá|yzatáľól

sző|ó 25120|3. (v.27.) ĺinkormrĺnyzati rendelet 1. $ b) pontja

6.3.38. egyes adónemek megsziinésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos

kampĺínyfeladatok elvégzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni

vé grehaj üási feladatok e|Lźńźsa

6.3.39. ügyfélfogadas
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3.c.l6 Adókönyvelő és adóigazolással, költségmentességgel, vagyoni bizonyítvĺínnyal kapcso-
latos feladatokat ellátó ĺigyintéző

6.3.I9. analitikai és ktĺnyvelési napló készítése
o Adózas rendjéről szóló 2003.évi XCIL törvény 44 $
o Számvitelľőlszóló 2000.évi C tĺiľvény

6.3 .z0. elévült adóhátralékok ttirlése,
C Azadőzás ľendjéről sző|ő2003. évi XCil. törvény 164 $

6.3.2I.100 Ft ďatti tételek rendezésę
o Az ađőzźs rendjéről sző|ő 2003, évi törvény XCII. törvény 2-es számú mellékletének

II. pontja

6.3 .f2. oNKADo pro gram-módosításainak átvezetése (verzió bet<iltés)
. 13l|991. (V.2l.) PM rendelet a települési önkormrányzat hatáskörébę tartoző adók, és

adók módjára behajtandó kłjztartozások nyilvrĺntartĺsźlrő|,kęze|éséről, elszámolásrĺról
13.$ (2)

o A mindenkor hatályos MNB rendelet a jegybanki alapkamat méľtékéről

6.3 .23' gépj árműadó, építményadó, telekadó, idegenfoľgalmi adó, bírság, késedelmi
pótlék beszedési szźm|źl<ĺa beéľkezett pénzforgalom lekönyvelése, idegenben
kimutatott taľtozĺĺsok befizetéseinek lekönyvelése, illeték szźtmlrźra beérkezett
pénzforgalom lekĺĺnyvelése, tovább utalása

C Az adőzás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 35. $ - 44. $, 53. $' 124. $
c Mindenkor hatiílyos költségvetési törvény
o Ą 4412004. (XII.20.) PM rendelet az eljźrźsi illeték megfizetésének és megfizetés el-

lenőrzésének részletes szabályaiľól,
o 368lf011 (XII.31. ) Korm. rendelet azźů|amhźvtartĺásról szóló törvény végrehajtĺísáľól

6.3.24. a nem azonosítható befizetésęk átfutó nyilvĺĺntartrĺsba helyezése, az ismeľetlen
tételek ľendezése, ĺendeltetési helyére ttiľténő továbbítása, átfutó-napló
vezetése (kinyvelésbőI adódó felada)

6.3.25, adóbevételek utalĺísa az orú<otmányzati költségvetési számlĺĺra
. 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet azźl|amhźg.tartási tĺĺrvény végrehajtasĺáÍól 145. $

6.3.26. az évkonváltozĺsok adónemenként (visszautalás, visszatérítés, törlés) történő
lekönyvelé se (k)nyvelésből adódó feladat)

6.3.27 . az ađőhátalékosokról, előíľasokól, befizetésekľől adónemenkénti
megbontásban frlévenkéĺt zátrźľ;i ĺisszesítő készítése, :

o 13/|991.(v.zl.) PM ľendelet a települési ĺĺnkormĺínyzat hatáskĺjrébę tartoző adók, és

adók módjrára behajtandő koztar:tozźsok nyilvĺántaľtásáról, kezeléséről, elszímolásáról
14 .$,

o Az źi|arnháztaĺtas szímviteléről szóló 4120|3. (I.l l.) Korm. rendelet

6.3.28. zárási feladatok havonkénti zźlrlati összesítő, negyedévenként információs
jelentés,ftlévenként eredmény-kimutatiás készítése,:
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. I3ĺI99t.(v.2|.) PM rendelet a települési önkormányzat hatĺĺskörébe tartozó adók, és

adók módjára behajtandő koztartozások nýlvántartásaról' kezeléséről, elszámolásáról
14 .$,

c AzáI|anlhátĺartźs szĺmviteléről szóló 4l20t3. (I.11.) Korm. rendelet

6.3.29. a M.Á.K. által kért listak hatráľidőben töľténő továbbítása
C Azfllamhrázüartas szamvitęléről szóló 4lf0l3. (I.11.) Korm. ľendęlet

6.3.30. kiadĺĺsi napló vezetése,
o A szĺímvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
o Azađőzás rendjéľől szóló 2003. évi XCII. törvény 44. $

6.3 .3 |. kivonatok, bizonylatok őrzése, selejtezése
6 .3 .32. túl fi zeté sek utal ás a a me gfel elĺĺ szćtm|ár a hatér o zat alapj źn

. Äz adőzás rendjéľől sző|ő 2003. évi XCil. törvény 43. $

6.3.I7 .adóigazolások kiadása (szerencsejáték engedélyhez, ingatlan vásźr|áshoz,
pályłázatokh oz, |akźsv ásarlashoz, stb.)

o Äz adőzźs rendjéről szóló 2003. évi XCII' tĺirvény Art.85/A.$'
o A szeľencsejáték szervezéséről szóló 199l. évi XXXry. törvény 2.$ b) és d)'
o A fiatalkoruak dohźnyzásźnak visszaszorításáról és a dohánýermékek kiskereskedel-

méről sző|ó20|2. évi CXXXIV. törvény l3. $ (5) bek. a)

6'3.l8. adóigazolás kiadása bírósági eljárás személyes kĺiltségmentesség, illetve ille-
ték-felj egyzési jog engedélyezése irrĺnti kérelemhez,

o A költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körĺilmények igazolásráról
211968.(I.24.) tM. rendęlet 1' sz. melléklet

6.3.38. egyes adónemek megszűnésével, illetvę új adók bevezetésével kapcsolatos
kampĺányfeladatok elvégzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni
végľehaj tási feladatok ellátĺĺsa

6.3 .39 . iigyfélfo gadĺís

3.c.l7. Gépjĺĺrmiĺadóval kapcsolatos feladatokat ellátó és adóigazolĺíssď, kĺiltségmentességgel,

vagyoni bizonyíwránnyal kapcsolatos feladatokat ellátó ügyintéző

6.3 .9. folyószímlĺík (szíĺnlaegyenlegek) kibocsátrásával kapcsolatos munkálatok
elvégzése,

o Azadózźs rendjéről szóló XCII. tĺĺrvény 43.$ (8) bek.

6.3.10. méltanyossági eljríľrísok lefolytatłáśą a kedvezmények elbíľálĺását k<ivetően

hatÁĺozat készítése, jogerősítés e (az engedé lyez ett r é szletfizetés telj es íté s ének

fo lyamat o s e l I e nőr zé s e, ne m t elj es íté s e s e t é n b e haj t ás t c s e l e lonény

foganatosítása)
C Azadózäs rendjérőlszóló XCII. törvény 133-134.$
o Azilletékekľől szćiő 1990. évi XCIil. törvény 29.$' 33.$ (2)23. pont, X. fejezet 73 $

6.3.1l. a tulfizetési kérelmek figyelemmel kísérése, adőző kérelmére azok
visszautďasra töľténő előkészítése
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o AzadőzźB rendjéről szőlő2003. évi XCII. törvény 43.$.

6.3.|4. hátralékos iigyekben - szfüség szerint _ az lĺatok előkészítése és továbbítasa
iinálló bírósági végĺehajtóknĄ felszímolási eljĺárĺĺs alatt lévő iigyekben
követelés felszrĺmoló felé tĺirténö bej elentése

o Az ađőzÍs ľendjéľől sző|ő f003. évi XCII. törvény 145.$' 146.$ (4)
r A csődeljárasrol és a felszámolási eljárasról szóló l99l.évi Xt,ĺX. t'firvény l0.$ (2)

6.3 . | 6 . gépj ĺĺĺmiiad ő határ oz.atok megszerkesztése az ONKAD o pro gram
szövegszerk esztőj e se gítsé gével

o A kozigazgatźsi és hatósági eljĺĺrásról szÍió2004. évi CXL. töľvény 72. $

6.3.I7 . adóigazolĺások kiadása (szerencsejáték engedélyhez, ingatlan vásárláshoz,
p źiy źaatok<ho z, Lakásv ás áľl ashoz, stb' )

o Azadőzźls rendjéľől sző|ő2003. évi XCil. törvény Aľt.85/A.$
o Ą szeľencsejáték szervezéséről szóló 199l. évi XXXN. tĺirvény 2.$ b) és d)'
o Ą fiatalkoruak dohányzźsának visszaszoríüísáról és a dohánytermékek kiskereskedel-

méről sző|ő20|f. évi CXXXIV. törvény l3. $ (5) bek. a)

6. 3. 1 8. adóigazolás kiadása bírósági eljáľás személyes kĺĺltségmentesség, illetve
illeték-felj e gyzésij og engedélyezése iránti kéľelemhez

o A költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló köľülmények igazolásáról
2/1968.(Í,.24.) IM. rendelet l. sz' melléklet

6.3.33. KekKH adatváltozás feldolgozĺsa és rĺigzítése, azadat|apok folyamatos
feldolgozasa, az évkozi változĺĺsok átvezeÍése, előíró és ttĺrlő hatĺírozatok
készítése, mozgaskor|őúozottak mentességéľe vonatkozó hatźlĺozatok készítése
(gépj árműadó vonatko zásálban)

o Az adőzźs rendjéről szćiő 2003. évi XCII. törvény 176.$ (1) a)
. Gépjármťtadóról szóló l99l. évi DOüII. törvény I. fejezet,Il. fejezet, V. fejezet
o A súlyos mozgrĺskorlátozottak kĺizlekedési kedvezményeinek rendszerérol szóló

102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet
o A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai kánýtása a|źt

tartoző szakigazgatĺísi szervek feladat- és hatĺásköréről95l20I2.N.l5.) Koľm. ľendelet
o A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségfü biztosításáľól szóló 1998. évi

XXVI. tĺiľvény
o A magasabb ĺisszegű családi pótlékĺa jogosító betegségekĺől és fogyatékosságokóI

szől.'ő 512003. (II.19.) ESZCSM rendelet

6.3.34. gépjĺĺrműadó, hátralékos adózók behajtĺsi eljaľĺás megindíüísrának
kezdemény ezése (ťlzetés i felszólít.ĺs kiildése hátralékos lista alapj án
munkabérből letiltás kezđeményezése, bankszĺmláľa inkasszó kibocsátrĺs)
gépjĺĺrmiĺ foľgalomból tdrténő kivonása, végrehajtĺási jog törzskönyvbe töľténő
bejegyzése

o Azadőzźs ľendjéről sző|őf003. évi XCil. tĺirvény 150.$ (1)' 146. $ (4), 144.$,
o Ą bírósági végľehajtasról szóló 1994. éY| LIII. törvény 7.$ (l)' 58.$ (l)-(3)' 65. $ (l)-

(2)
. Gépjĺíľmíĺadóról szóló 1991. évi L)ooil. törvény 9.$ (a) bek.
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6. 3. 3 5. oNKADo proglam-móđosításain ak źúvezetése (verzió betöltés)
o I3ll99|. (V.21.) PM rendelet a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók, és

adók módjara behajtandó konarbzások nyilvantartásáról, kezeléséről, elszámolásĺĺról
13.$ (2)

o A mindenkor hat.ályos MNB rendelet a jegybanki ďapkamat mértékéről

6.3.36. önkoľmfuiyzatiadőhatóság által rendszęręsített foľmanyomtatványok
előkészítése

o 35ĺ2008.(XII.3l.) PM rendelet az onkormźnyzan adóhatóságok által rendszeresíthető
bevallási, bejelentési nyomtatványok taľtalmáťóI l3. sz. mell, (gépjórműadó)

6.3.37. havonta oNKADo progľamból adóslista készítése, helyben szokásos módon
történő közzététę|ę

. onkormáĺyzati adóhatóság vezetőjének döntése a|apján Íigyelembe véve az adőzźs
rendjéről szóló 2003. évi XCII. tĺiľvény Art' 55/B $-át

o Ą Józsefuĺárosi Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Mfütidési Szabá|yzatárő|
sző|ő 25lf0I3. (v.27.) önkormányzati rendelet l. $ b) pontja

6.3.38. ęgyes adónemek megszűnésével, illetve rij adók bevezetésével kapcsolatos
kampanyfeladatok elvégzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni
végrehajtĺĺsi feladatok ellátĺísa

6.3.39. ügyfélfogadas

3.c.ll. Gépjĺírműadóval kapcsolatos feladatokat ellátó és kĺiltségmentességgel, vagyoni bizo-
nyítvánnyal kapcsolatos feladatokat ellátó iigyintéző

6.3.9. folyószímlák (szĺmlaegyenlegek) kibocsátásával kapcsolatos munkálatok
elvégzése,

o Az aďőzás rendjéről szóló XCII. törvény a3.$ (8) bek.

6. 3 . 1 0. méltányossági elj arások lefolýatása, a kedvezmények ę|bírá|étsát követően
határozatkészítése, jogerősítés e (az engedélyezett r észletfizetés telj es ítés ének

folyamatos ellenőrzése, nem teljesítés esetén behajtási cselehnény

foganatosítása)
o Az adózźs rendjéről szóló XCII. törvény 133-134.$
o Az illetékekről szóló l990. évi XCIil. törvény 29.$' 33.$ (2) 23. pont, IX. fejezet 73 $

6.3.1 1. a tulľlzetési kérelmek figyelemmel kísérése, adőző kéľelmére azok
visszautalásra történő előkészítése

o Az adőzás rendjéről sző|ő 2003. évi XCil. törvény 43. $.
6.3.I4. hátľalékos tigyekben _ szĺikség szerint _azkatok előkészítése és továbbítása

ĺinĺĺlló bírósági végľehajtóknak, felszĺmoliási etjrĺrás alatt lévő ügyekben
követelés felszĺmoló felé történő bej elentése

o Az adózźs rendjéľől szóló 2003. évi XCil. tĺirvény 145.$, 146.$ (4)

o A csődeljĺáľásról és a felszámolási eljĺáľasról szćió |99l.évi XLIX. törvény 10.$ (2)

o A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárĺĺsról és a végelszámolrásról sző|ő 2006. éví
V. tĺĺrvény

6.3.|6. gépj rírműad ő tntőrozatok megszeľkesztése az oNKADo pľogram
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sztivegszeľkesztőj e segítségével
o Ą kozígazgatasi és hatósági eljárĺĺsról szóló 2004. évi CXL. torvény 72. g

6 .3 .|7 . adóigazolĺások kiadása (szerencsej áték engedélyhe z, ingat|an vasĺĺrláshoz,
pá|y ázatoV.hoz, lakĺásvás rírlĺĺshoz, stb. )

o Azadőzis rendjéľől szóló 2003. évi XCII. törvény Art.85/A.$
o A szerencsejátékszewezéséről szóló 1991. évi )ooilv. tĺirvény 2.$ b) és d)'
o Ą fiatalkoruak dohanyzásrĺnak visszaszoľításáľól és a dohanýeľmékek kiskereskedel-

méľől sző|ő2012. évi C)ooilV. töľvény 13. $ (5) bek. a)

6.3.18. adóigazolĺáskiadásabíróságieljrárásszemélyeskĺlltségmentesség, ille-
ték-feljegyzési jog engedé|yezése iránti kérelemhez

o Ą költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló kĺĺrülmények igazolasárőI
2/1968.(I.24.) IM. rendelet 1. sz' melléklet

6.3.33. KekKH adaÝá|tozás feldolgozĺsa és rögzítése, az adatlapok folyamatos
feldolgozasa" az évkozi változĺások źttvezetése, előíľó és tĺirlő határozatok
készítése, mozgáskorlátozottak mentességére vonatkozőhatźrozatok készítése
(gépj ármiĺadó vonatkozásában)

o Azadózźs rendjéről szo|ő2003' évi XCII. tĺirvény 176.$ (1) a)'
. Gépjárműadóról szóló l 99 l . évi LXXXII. törvény I. fejezet, IÍ'. fejezet, V. fejezet
o A súlyos mozgĺískorlátozottak közlekedési kedvezményeinek rendszeréről szóló

I0f/2011. (VI.29.) Korm. rendelet
o ]A Nemzeti Rehabilitíciós és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai iľányitésa a|á

tartoző szakjgazgatĺĺsi szervek feladat. és haüĺskörérő|95l20I2.(V.l5.) Korm. rendelet
o Ą fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlĺĺségfü biĺosításĺáról szóló 1998. évi

XXVL tĺirvény
o A magasabb összegiĺ családi pótlékĺa jogosító betegségekľől és fogyatékosságokľól

sző|ő 512003. (II.l9.) ESZCSM rendęlet

6.3.34. gépjĺírmiiadó, hátralékos adőzőkbehajt,ási eljĺĺľas megindíĹĺsĺĺnak
kezdeményezése (ťlzetési felszólítĺás ktildése hátralékos lista alapjrán,
munkabérből letiltás kezdeményezése, bankszÍtmlána inkasszó kibocsát.ĺs)
gépjármű foľgďomból töľténő kivonásą végrehajtrísi jog töľzskönyvbe töľténő
bejegyzése

o Azadózźs rendjéről szćiő2003. évi XCII. tĺĺrvény 150.$ (1)' 146. $ (4), l44.$,
o A bírósági végrehajtĺsról szóló |994. évi LIII. törvény 7.$ (l)' 58.$ (1).(3)' 65. $ (1)-

(2)
o Gépjrírműadóľól szó|ő |99|. évi LX)oilI. tĺirvény 9.$ (a) bek.

6.3.3 5. oNKADo progľam-módosíüĺsainak átvezetése (verziő betÓltés),
o 1'3/|991. (V.2l.) PM ľendelet a települési önkormĺínyzat hatĺískörébe taĺtoző adók, és

adók módjráľa behajtandó köztartozasok nyilvĺĺntaľtásĺĺľól, kezeléséről, elszĺmolásaról
13.$ (2)

o A mindenkor haüĺlyos MNB ľendelet ajegybanki alapkamat méľtékéľől

6.3.36. ĺĺnkormányzati adóhatóság által rendszeresített foľmanyomtatvlínyok
előkészítése
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35/2008.(XII.31.) PM rendelet az ĺjnkormźnyzati adóhatóságok által rendszeresíthető
bevallási, bejelentési nyomtatvanyok tartalmĺáróI l3. sz. mell. (gépjĺźrműadó

6.3.37. havonta oNKADo programbóladóslista készítése, helyben szokásos módon
történő kozzététe|e

onkoľmlínyzatí ađőhatóság vezetőjénck dĺintése alapjan figyclcmbe véve az adőzźs
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény Aľt. 55/B $-át

o A Józsefuĺĺrosi Képviselő-testiilet és Szervei Szewezeti és Miĺködési Szabéůyzatźrő|
sző|ő 25lf0l3 . (v .f7 .) iĺnkoľmĺĺľryzati rendelet l . $ b) pontja

6.3.38. egyęs adónemek megszűnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
kampányfeladatok elvégzése és a fokozott behajtrás időszakában helyszíni
végrehajtási feladatok ellátása

6.3 .39 . iigyfélfo gadás

6 .3 .40 . j o gszabá|yfi gyelés

3 .c. l 9 . Gépj árműadóval kapcsolatos feladatokat ellátó ugyintézo

6.3.9. folyószámliík (számlaegyenlegek) kibocsátásával kapcsolatos munkálatok
elvégzése

Az ađózás rendjéről szóló XCII. tcirvény a3.$ (8) bek.

6. 3. t 0' méltányossági eljárások lefolytatása, a kedvezmények elbírálását követően
hatéĺozat készítése, jogerősítése (az engedélyezettrész|etťlzetés teljesítésének
folyamatos ellenőrzése, nem telj esítés ęsetén behajtĺĺsi cselekmény
foganatosítrĺsa)

: i:iŕ:.',ľ.[äľ',"'Tľilix-;l'i.3ffiäj:#jĺ.ľ',,.u Q)z3.pont, IX. fejezet73 $

6.3.||. atulfizetési kéľelmek figyelemmel kísérése, adóző kéręlmére azok
visszautalásľa ttĺrténő előkészítése

. . Az aďőzás ľendjéről sző|ó 2003. évi XCII. ttirvény 43. $

6.3.14. hátrďékos ügyekben - szfüség szerint _ azlĺatok előkészítése és továbbítasa
önálló bírósági végehajtóknak, felszámolasi eljĺárás alatt lévő Ĺigyekben
követelés felszĺmoló felé töľténő bejelentése

:Íiĺ:ľľ1ľ:*hľl''ffi*äT:ľ?#:.'iľľť**'xľ::ää''[ĺ'J*
V. ttirvény
6.3.l 6. gépj ármtiad ő hatźrozatok megszeľkesztése az oNKADo pľogram

szöve gszerke sztője se gítségével

; o Akozigazgatĺĺsi és hatósági eljĺĺnásról sző|ő 2004. évi CXL. törvény 72. $

6.3.I7 , adóigazolĺĺsok kiadĺísa (szerencsejáték engedélyhez, ingat|an viísĺĺrláshoz,
páIyźnatolłloz,lakĺísviísĺírllíshoz,stb.)

. Azađózásrendjéről szóló 2003. évi XCII. tĺĺrvény Art.85/A.$'
o A szerencsejáték szervezéséről szóló I99I. éví)oüIV. tĺirvény 2.$ b) és d)'
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. A fiatalkoruak dohányzĺsĺínak visszaszorításáról és a dohĺánytermékek kiskereskedel-
méről sző|ő f0l2. évi C)oo(tV. törvény 13. $ (5) bek. a)

6.3.18. adóigazolĺís kiađása bíľósági eljĺĺrĺás személyes költségmentesség, illewe
illeték-feljegyzési. jog engedélyezése iránti kérelemhez,

o A ktiltségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló köľülmények igazolasrĺról
2l|968.(I.24.) IM. rendelet l. sz. melléklet

6.3.33. KekKH adawáltozĺs feldolgozasa és ĺogzítése, az adatlapok folyamatos
feldolgozása" azévkozi változĺísok átvezetése, előíró és törlő hatĺáĺozatok
készítése, mozgaskorlátozottak mentességére vonatkozóhatźlrozatok készítése
(gépj ármíĺadó vonatkoásában)

. Äzadőzás rendjéľől szóló 2003. évi XCII. törvény 176.$ (l) a)'

. Gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tĺĺrvény I. fejezet,II. fejezet, V. fejezet
o Ą súlyos mozgáskoľlátozottak közlekedési kedvezményeinek rendszeréről szóló

102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet
o Ą Nemzeti Rehabilitaciós és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai lĺźnyítźsa a|á

tartoző szakigazgatźsi szervek feladat- és hatáskĺĺrérő|95l20|2.(v.15.) Korm. rendelet
o A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségĺik biztosításáról szóló 1998. évi

XXVI' tĺĺrvény
o A magasabb összegű családi pótlékĺa jogosító betegségekľől és fogyatékosságokľól

sző|ő 5/2003. (II.19.) ESZCSM rendelet

6.3.34. gépj łírmíĺadó, hátralékos adózók behajtísi e\fuźs megindítĺásának
kezdeményezése (ťlzetési felszólítás küldése hátralékos lista alapjĺĺn
munkabéľből letiltás kezdeményezése, bankszĺĺmlára inkasszó kibocsátĺís)
gépj ármű forgalomból töľténő kivonása, végľehajtĺĺsi j og tĺiľzsktinyvbe
történő bejegyzése

o Azaďőzás rendjéről szćiő2003. évi XCII. tĺirvény l50.$ (l)' 146. $ (4)' 144.$'
o A bírósági végrehajtĺásról szóló |994. évi LIII. törvény 7.$ (1)' 58.$ (l).(3)' 65. $ (1)-

(2)
. Gépjrírmrĺadóról szőlő |99|. évi L)O(XII. tĺirvény 9.$ (a) bek

6.3.35. oNKADo progľam-módosításainak étfuezetése (verzió betöltés)
o 13ĺ|99|. (V'2l.) PM rendelet a teleptilési önkormányzat haüĺskĺirébe taftoző adók, és

adók módjáĺa behajtandó kôz1artozźsok nyilvrĺntartásáÍól, kezeléséről, elszĺmolrísáľól
13.$ (2)

o A mindenkor hatĺĺlyos MNB rendelet a jegybanki alapkamat mértékéről

6.3.36. önkormiĺnyzati adóhatóság által ľendszeresített foľmanyomtatvrányok
előkészítése

o 35lf008.(XII.31.) PM rendelet az önkormĺĺnyzati adőhatőságok áůtal rendszeresíthető
bevallási, bejelentési nyomtatvĺĺnyok tartalmáról l3. sz. mell. (gépjárműadó)

6.3.37. havonta oNKÁDo programból adóslista készítése, helyben szokasos módon
t<ĺrténő kłjzĺśtéte|e

. Önkormőnyzati adóhatósĘ vezetĺ|iének dĺĺntése a|apján figyelembe vévę az adőzźs
rendjéről sző|ő2003. évi XCII. ttirvény Aľt. 55iB $-át
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. A Józsefvĺĺrosi Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Miĺködési Szabályzataľól
szó|ő f5lf0t3. (v.27 .) önkormanyzati rendęlet 1. $ b) pontja

6.3.38. egyes adónemek megszíĺnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
kampĺínyfeladatok elvégzése és a fokozott behajtas időszakában helyszíni
végrehaj tĺsi fęladatok ellátása

6.3.39. ügyfelfogadas

3.c./10. Gépjármĺĺadóval kapcsolatos feladatokat ellátó és ingatlan éľtékbecsléstvégző iigyin-
téző

6 .3 .4. adó-és értékbizony ítvźny kiállítĺĺsa (ingatlan értékbecslések készítése), helyszíni
szemle lefoIytatása

o Bírósági végrehajtásról szóló |994. éviLIII. törvény 140. $ (l) bekezdés.
o Hagyatéki eljarásról szóló 2010. évi XXXVIII. tiĺrvény l6. $ (l) bekezdés

o A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárĺĺsról szóló
I49l|997. Koľm. rendelet 153. s (1) bekezdés b pont.

o A lakáscélú állami támogatĺĺsolaól szóló 1f/200|. Koľm. rendelet 5. $ (3) bekezdés
o Közigazgatási hatósági eljáras és szolgáltatás általános szabá|yaiĺől szóló f004. évi

CXL törvény 83. $.
o Illetékekől szóló t990. évi XCIil. törvény 101. $ és a XIX. számú melléklet

6.3.5. összehasonlító értékadat megkérése Nemzeti Adó- és Vĺĺmhivataltól
o Az ađőzás rendjéről sző|ő f003. évi XCII. törvény 1 0. $ (4) bekezdés a pontja
o Ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgĺíltatási rendjéről és az adatszo|gźútatás igaz-

gatási szolgáltatĺĺsi díjáról sző|ő 3312007 6II.23) PM rendelet 1. $ (5) bekezdés

6.3.9.folyószźm|źk (szźtm|aegyenlegek) kibocsátrísával kapcsolatos munkálatok
elvégzése

o Az ađőzźs rendjéről szóló XCil. tĺirvény a3.$ (8) bek.

6.3.10.méltanyossági eljáĺások lefoly' üatĺĺsą akedvezmények elbírrĺlasát követően
hatźrozat készítésejogerősítése (az engedéIyezett részletfizetés teljesítésének folya-

matos ellenőrzése, nem teljesítés esetén behajtĺísi cselekmény foganatosítása)

o Az adć.zźs rendjéről szóló XCil. tĺiľvény 133-134.$
o Azilletékekől szóló 1990. évi XCil. töľvény 29.$, 33.$ (2)23. pont, IX. fejezet 73 $

6.3.1l. a tulfizetési kérelmek figyelemmel kíséľése, adőzó kérelméľe azok
visszautalĺísľa tĺirténő előkészítése

o Adózźsĺendjéľől szőlő 2003. évi XCII. tĺĺľvény 43. $.

6.3.|4. hátralékos ügyekben - szfüség szerint _aziratokelőkészítése és továbbítása
i'nálló bírósági végľehajtóknalq felszámolási eljrĺĺrís alatt lévö iigyekben köve-

telés felszamoló felé történő bejelentése
o Azadćyźs rendjéľől sző|ő2003. évi XCil. törvény l45.$' 146.$ (4)

o A csődeljrárĺĺsról és a felszámolasi eljánásról szőIő l99|.évi XL[X. tĺirvény 10.$ (2)

o A cégnyilvánosságról, a bíľósági cégeljrĺĺásról és a végelszĺĺmolasról szóló 2006. évi
V. törvény
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6.3.16. gépjárműadó határozatok megszerkesztése az oNKADo program
szövegszerkesztőj e segítségével

o Ą kozigazgatási és hatósági eljĺáĺasról srn|ő 2004. évi CXL. törvény 72. $

6.3.33. KekKH adawáltozás feldolgozasa és rĺigzítése, azadatlapok folyamatos
feldolgozĺsa, az évkozi változások átvezetése, előíró és töľlő határozatok ké-
szítése, mozgaskorlátozottak mentességére vonatkoző hatáĺozatok készítése
(gépj áľmtĺadó vonatkozrásában)

o Az adőzás rendjéről szóló 2003. évi XCil. törvény 176.$ (l) a),
. Gépjárműadóról szóló 199l. évi LX)oilI. törvény I. fejezet,Il. fejezet, V. fejezet
o A súlyos mozgáskor|źúomttak ktĺzlekedési kedvezményeinek ľendszerérő| szóló

102/2011. (VL29.) Korm. rendelet
o Ą Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalľól' valamint a szakmai irányítása a|á,

tartoző szakigazgatasi szervek feladat- és hatáskörérő|95lf0|2.(v.15.) Korm. rendelet
. A fogYatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségiik biztosítasráról szóló 1998. évi

XXu. tĺirvény
o A magasabb összegiĺ családi pótlélaa jogosító betegségekľől és fogyatékosságokról

szől'ő 5/f003. (II.19.) ESZCSM rendelet

6.3 .3 4. gépj áľmtĺadó,hátralékos adózók behajtási elj árás megindítasĺnak
kezdeményezése (fizetési felszólítás küldése hátľalékos lista alapján ' mun-
kabérből letiltás kezdeményezése bankszámlźlra inkasszó kibocsátás) gépjrĺrmiĺ
forgalomból történő kivonasa, végrehajtási j og
törzskönyvbe történő bejegyzése

. Az adőzás rendjéľől szóló 2003. évi XCII. törvény 150.$ (l), 146. $ (4), l44.$'
o A bírósági végľehajtásról szóló 1994. éviLII[. ttirvény 7.$ (l), 58.$ (1)-(3), 65. $ (l)-

(2)
. Gépjármiĺadóľól szőLő 1991. évi LX)oili. tĺĺrvény 9.$ (a) bek.

6.3.3 5. oNKADo program-módosítlásainak átvezetése (venió betöltés)
o |3ĺ199|. (v.2I.) PM rendelet a teleptilési önkoľmányzat hatiáskörebe tartoző adók, és

adók módjĺĺra behajtandó kiiztaľtozźsok nýlvĺĺntaľtásźrő|,kezeléséről, elszámolĺísĺáľól
r3.$ (2)

o A mindenkor hatiĺlyos jegybanki alapkamat méľtékéről

6.3.36. ĺinkormanyzati adóhatőság által rendszeresített foľmanyomtatvĺĺnyok
előkészítése

o 35/2008.(xII.3l.) PM ľendęlet az önkormĺínyzati adôlntóságok által rendszeresíthető
bevallási, bejelentési nyomtatviĺnyok tartalmáról l3. sz. mell. (gépjĺĺrműadó)

6.3.37. havonta oNKADo pľogramból adóslista készítése, helyben szokĺísos módon
történő kozzététe|e

. onkormźnyati adóhatóság vezetőjének döntése aľapján figyelembe véve az adőz,źs
rendjéről sző|ő 2003. évi XCil. töľvény Aľt. 55/B $.áto A Józsefuárosi Képviselő{estĺilet és Szervei Szervezeti és Műkĺidési Szabá|yzatźnő|
szőIő 19/2009. (V.6.) ĺinkonniínyzati rendelet 75. $ (1) bek. a) pontja

ó.3.38. egyes adónemek megszíĺnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
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kampányfeladatok elvégzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni vég-

rehajtási fęladatok ellátása
6.3 .39 . ügyfélfo gadrĺs

6 .3 .40 . j o gszab źĺLyÍi gyelés

3.cd) A helyettesítés ľendje és az eze|<heztartoző felelősségĺ szabályok

A helyettesítés rendjét a munkakĺjri leírások árta|mązzái<.

(1 fő)

3.da1 szakmai feladatellátásáľa vonatkozĺí legfontosabb iogszabályok felsoľolása

o A köttségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséro| sző|ő

37 0/2011.(XII.3 1.) Korm. rendelet
. MagyarországAlapttirvénye
. Magyar országhelyi tinkorm ányzatairőL sző|ő 201,l. évi CLXXXIX. ttirvény

o (Mötv.)
o Azá||amháztartásról szóló f}II' évi CXCV. törvény (Aht.)

o A nemzetivagyonról sző|ő20Il. évi CXCVI. törvény

C Azái|amhánaĺtásról szóló tĺirvény végľehajtásźrő|sző|ó368/2011. (XII.3l.)
o Korm. rendelet (Avr.)
o Nemzetiségek jogairól sző|ő f0| 1. évi CLXXIX. törvény, valamint a nemzetiségi célú

e1őfuźnyzatokból nýjtott tźmogatźlsok feltételrendszeréről és elszrĺmolásának ľendjé-

ről szóló f8l20I2. ( III.06.) kormányrendelet
o Az infoľmációs ĺinĺendelkezési jogró| és az információszabadságről szóló 201|.évi

CXil. töľvény
o A kozpéĺuekből nýjtott támogatások átláthatósźryźrći sző|ő 2007 .évi CLXXXI.
o Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkormĺínyzat25/20|3. (v.27.)

rendelete a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és MfüödésiSzabźlyzatárőI
o Józsefuĺáľosi onkotlnźnyzatmindenkori átmeneti gazdálkodásarólszóló helyi ľendelet

o Józsefuáľosi onkormźnyzatmindenkoľi költségvetéséről szóló ľendelet

3.db)
mĺídia

Az ngyíntéző a jegyzo által meghatározot1egyedi Ĺigyekben rendelkezik kiadmlínyozĺĺsi jog-

gal.

3.dc) Az íigvfuÍézű fclailaÍkiirei

6.4.2.a Polgáľmesteri Hivatal, az onkorm źnyzatés a Józsefuarosi nemzetiségi

tĺnkormányzatok belső kontrollrendszerének működtetésével kapcsolatos

feladatok koordinálása és részfeladatok ellátĺsában kcizreműkĺidés

6.4.3. a kiilső és belső ellenóľzéssel kapcsolatos egyedi jegyzői utasítĺások

elkészítésének és végrehajtasíĺnak koordinálasa

6.4.4. ellenőrzési nyomvonalak elkészítésének, aktualizálasának koordnáiźsa
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6.4.8. a PénzĹigyi Ügyosztályt érintő ellenőľzésekkel kapcsolatos iĺézkedési terv
előkészítésébeą végľehajüásában való ktizľemfüödés

6.4.9. azintézkedési terv végrehajtrĺsról szóló jelentés elkésztése ajegyzo és az
ellenőrzést végző szerv felé

6.4.5. a Polgĺĺľmesteri Hivatal, az onkormźnyzatés a nemzetiségi
önkormłĺnyzatok kockĺĺzatkezelési rendszeľének aztraĺyitźsa és mfütidtetése

6.4.7. aPénziigyiÜgyosztĺályt érintő szabźlyz.atokvalamint, az ügyrend és munkakĺiri
leíľások elkészítésében, aktualizĺlĺĺsában vďó részvćtel

6.4.10' A Pénzügyi Ügyosztály éľintő jogszabályvĺíltozások Íigyelemmel kísérése
o A ktiltségvetési szervek belső kontrollľendszeréről és belső ellenőrzésérőI szőLő

37 0/20| l .(XII.3 1.) Korm' ľęndelet
o MagyaĺorczágAlaptĺirvénye
o Az információs ĺĺnĺendelkezési jogró| és az információszabadságről szóló 201l.évi

CXII. törvény
o Ą kozpénzekből nyujtott támogatások átláthatóságźrő| sző|ő2007.évi CLX)oil.

6.4.1,. azuta|ványozással, kĺitelezettségvállalássď ĺisszefüggő kontrolling feladatok
ellátása

6.4.6. A banki utalás folyamatában azuta|ás összegszenĺségének, a hatályos utasítás
szerint kijelöltek á|tali aláírźlsának, a terhelendő bankszímlaszámnak, a
jogosult banksámlaszźlmátnak, esetlegesen apá|yázati záradéko|és meglétének
ellenőrzése

. Magyarorszélghelyi önkormányzatairő| szćilő 20ll. évi CLXXXIX. tĺirvény
(Mötv.)

o Az ál|amháztartásról sziló 20l t. évi CXCV. töľvény (ent.)
o Ą nemzeti vagyonĺól szóló 201l. évi CXCVI. törvény
o Az á|Lamhźztartásról szóló törvény végrehajtlĺsáról szóló 368/20| 1. (XII.3l.)

Korm. rendelet (Ávr.)
o Nemzetiségek jogairól sző|ő 2011. évi CLXXIX. tĺĺrvény, valamint a nemzetiségi célú

e|őirányzatokból nýjtott tiĺmogatĺĺsok feltétęlrendszeréro| és elszrímolásĺĺnak rendjéről
szóló 28l20I2. ( Iil.06.) kormiĺnyrendelet

o Józsefu arosi onko mlźnyzat mindenkori áüneneti gazdá|ko dźsfu ó| szőlő helyi rendelet
o Józsefvárosi Önkormányzatmindenkori kĺiltségvetéséről szóló rendelet alapjźn:

3.dd) A helvettesítés rendie és az ezekhez tartozó felelősségĺ szabálvok

Távolléte esetén a banki utalĺás folyamatában végzett ellenőrzés esetében: A Pénziigyi és
Szĺĺmviteli Irodavezető, uta|ványozĺĺs ellenőrzése esetében: a belső ellenőrök helyettesítik.

4. A szervezeti egység szeľvezeti ábráia (gľafikus)
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5. Az ügyosztálv munkaľendie (a Hĺvatal dolgozóinak á|talános munkarendie szerint):

hétfőn
kedden
szerdán
cstitörtöktin
pénteken

kedden

szerdán

csütörtökön

nénteken

0800 _ 1800 óráig
0800 _ 1600 óráig
0800 - 1630 óráig
0800 - l600 óráig
0800 - 1330 óráig

A ledolgozott munkaidő nyilvĺántartĺĺsa és ellenőľzése céljábóI az ugyosztály jelenléti naplót
vezet. A jelenléti naplóban fel kell tiintetni a munkába állás és a munkábó| tźwozźs pontos
idejét. A jelenléti napló vezetéséértazigyosztá|yvezető által megbízotíszemé|y felelős'

Az ügyosztáiy do|gozói a Hivatal épületében a munkaidőn túl az Ĺigyosztályvezető engedé-

lyével, héwégén _ előzetes írásbeli bejelentés mellett _ a jegyző engedélyével tartózkodhat-
nak.

A munkahelyéľől önhibájan kívül távol taľtózkodó dolgozó akadá|yoztatźtsĺĺnak tényéről hala-
déktalanul kÓteles az íjgy osztźt|yv ezetőt értesíteni.

A betegségľől szóló orvosi igazo|ást a dolgozó munkába állása első napján kĺjteles a személy-
zęti vezetőnek átadni. Az átadas elótt az utolsó munkába töltött nap időpontjáú az ügyosztály-
vezetőnek atźlppénzes lapon le kell igazo|rua.

6.Az ĺĺąvosztály ĺĺgvfélfogadási ľendie

Ügyfélfogadas ideje:
hétfőn 0815 _ ĺ800

őrńiq-
oSls - 1600

őráiE.
o8rs - 1630

-

oratg
o8ts - 1600

óráig
08ĺ5 - 1130

őráiE.

Ügyfélfogadas helye: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
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S oľon kíviili tigyfelfo gadas rendj e :

A Pénziigyi Ügyosztályon soron kívĹil kell fogadni az tigyfelet, haazugyféI:
- 14 év alatti gyermek,
- súlyos fogyatékos korhatiĺľra tekintet nélkül,
- mozgĺĺsséľült koľhataľra tekintet nélkül,
- vaľandós,
- babakocsival érkezik,

abban az esetben biĺosítani kell tigyének soron kí\,tili intézését, várakozĺĺsi idejének a lehető
legrövidebb időre történő lecsökkentését.

7.Eľtekezletek ľendj e:
Az tigyosztály, irodaértekezlet szükség szerint, félfogadási időn kíviil kerĹĺl lebonyo|itásra, az

ügyosáályvezeto vagy azkodavezető hívja össze az alábbi témak megvitatĺása érdeké-
ben:
- a résztvevőknek kiadja a feladatokat, instrukciókkal segíti a megértést, biztosítja a

dĺintések előkészítésének, végrehajtásanak feltételeit,
- a résztvevőkkel áttekinti a feladatok végrehajtiásának állását,
- értelmezi az tĘ jogszabályokat, a képviselĺĺtestületi, bizottsági, polgármesteri és

jegyzői döntéseket, valamint meghatźltozza az azokból következő feladatokat,
- tisztźzza az okokat és meghatáÍozza a sziikséges intézkedéseket,
- szakmai megbeszélést, tájékoztatót tart új módszerek bevezetése, a munkamódsze-

rek fej le:ztése érdekében'
- feltárja a konfliktus helyzeteket és fęl- vagy megoldjaazokat.

Az irodaéľtekezletről emlékeztető készül, a résztvevők névsora a melléklet. Az értękez|eten az
ügyosztályvezető, az itodavezető, va|amint az iroda munkatársai vesznek részt. Az iigyosztá-
Lyi értekezletre meghívót kap a jegyzo.

8.Külső kapcsolattartás :

Az ugyosztźlly dolgozóit az állampolgárokkal, az önkormĺányzati és más külső szervekkel,
intézményekkel és gazdasági tiírsaságokkal való kapcsolattaľtĺĺsban a kultuľált, hatékony,
gyoľs Ĺigyintézésre való tĺiľekvés, valamint a segítő szĺándék kell, hogy jellemezze.

A hivatďi dolgozók külső kapcsolattartásĺĺnak köľét és rendjét _ ideéľtve a képviselő-
testĺilettel, a bizottságokkal való kapcsolattaľtlást is _ a jegyző á||apítja meg és az ugyosztá|y
Ĺigyrendjében, illetve a munkakiiń leínĺsokban szabá|youa.

Az ugyosztályvezeto feladatkt'réĹen eljárva kĺizvetlen kapcsolatban ái|hataz önkoľmźnyzat
intézményeive|, gazdasági tĺáľsasźryaiva|. Ennek sorĺán jogszabá|yban, önkormanyzati hatźlro-
zatban, munkáltatói döntésben meghatározott adatszolgĺĺltatíst kérhet és adhat.

Az e|Ienőrzésre jogosult felĺigyeleti és külső szervekkel, a jegyző és a polgáľmester tartja a
kapcsolatot, illetve esetenként dtint a kapcsolattaľtó személyéről.

9. Záľó rendelkezések

Jelen ügyrend a Budapest Fővĺíros VIII. kerület Józsefułáľosi Önkormźnyzat Képviselő-
testiilete áLtal .../20]4. (Xil.....) szźmúhatźtrozatta| elfogadott, a Budapest Fővaros VIII. keľü-
let Józsefuaľosi Polgĺĺrmesteri Hivata| Szervezeti és Mfüiidésí SzabáIyzatĺínak 1. számú fiig-
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geléke.

A szervezeti egység aktualizált ügyľendjét az abbaĺ sztikségessé vá|t váltoĺatást követő 60

napon belül csatolni köteles a függelékhez.

Jelen ügyrend a jóvahagyĺĺsát ktivető napon lép hatalyba, és a szervezeti egységnek illetve
j ogelődj einek korábbi iigyrendj e hatályát vęszti.

Budapest, 20 I 4. december

Ugyosńá|yvezető

A PénzĹigyi Ügyosĺály Ĺigyrendjét jóváhagyom:

Danada-fuman Edina
jegyző
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36120|4. CXI.06.)3612014. (XI.06.)3612014. (XI.06.)3612014. (XI.06.)36ĺ2014,
(XI.06.)36/20l4. (ilqő.)36/2014. (XI.06.)36/2014. (XI.06.)36/20l4. (n.06.)36/20I4.

(xr. 06.) 3 6/20 r 4. (xr.06.)
r

VAGYOI{ G AZDALKODASI E S
UZE.METTETESI
UGYOSZTALY

Ügy'endje

2014. decemb€ľ ....

Készítętte: dľ. Hencz Adľienn Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosz-
táłly Gazdálkodási Iľoda vezető, Szabĺí Endre Létesítményüzemeltetési Iro-
da vezető

9f



1.a) Szervezeti egység megnevezése:

Budapest Fővĺĺros VIII. keriilet Józsefuaľosi Polgámlesteri HivatalYagyongazdálkodasi
és Üzemeltetési Ügyo sztźůy

1.b) A szeľvezeti egység címadatai:

Mfüĺĺdési helye: l082 Budapest, Baross u.63-67.

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

Yagyongazdálkodasi és Üzemeltetési Ügyosztźiy, telefon: 459-2567, fax szám: 333-

17 6 5, e-mail cim: gazdalkodas@jozsefuaros. hu

Gazdálkodási lroda, teĺefon: 459-2567, fax szám: 333-|765, e-mail cím:
gazdalko das @ o zsefu aro s. hu

Létesítménytizemeltetési lroda, telefon: 459-2567, fax szám: 333.1765, e-mail cím:

vagyonkezeles@j ozsefu aľos.hu

1.c) A szervezeti egység ioeállása:

A Vagyongazdálkodasi és Üzemeltetési Ügyosztźiy nem önálló jogi személy.

2. A szerryezeti egvség általános feladat. és hatáskiire:

Az önkormźnyzati vagyonnal valő gazdźllkodás jogszabályoknak megfelelő gyakorlásának
biaosítĺísa, az önkorményzat részesedésével mfüĺĺdő gazdasági társaságokkal illetve egyes

önkormányzati ktiltségvetési szervekkel való kapcsolattartĺás.

3. A Vagyongazdálkodási és tizemeltetési Ügyosztály engedélvezett létszáma tevékenvsé-

eek szeľinti bontásban. az azokhoz tartozó feladat- és hatásköľiikkel

3 .a) Az uey osztá|w ezetó

3.aa) Az ügyosztályvezető szakmai feladate|IźLtásáÍa vonatkozó legfontosabb jogszabályok

felsoľolása

Ttinények:
1. Magyarorszźry Naptorvénye
f . A Polgĺíri Törvénykiinyvröl szóló 1959. évi [V. törvény

3. A Polgári Tĺirvénykönywől szóló f0l3.évi V. tĺirvény
4. A Polglĺri Törvénykönywől szóló 2013. évi V. tĺirvény hatálybalépésével összefiiggő

átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről sző|ő20|3. évi CDO(VII. tĺirvény
5. Nemzeti vagyonĺól sző|ő2011. évi CXCVI. törvény
6. Magyarors zág he|yi iinkormany zatur őI szćńő f0 | l . évi CDO(XIX. torvény
7. Gazdasági tĺáľsaságokľól szóló 2006. évi tV. ttirvény

8. A kĺĺzúti közlekedésrőlszóló 1988. évi I. tĺirvény
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9. Azźilramhźlztartus;rćll szóló 20II. évi CXCV. tĺirvény
I0. Az Európai Uniós csatlakozással összefüggő egyes tĺirvénymódosítĺĺsokĺól, tĺirvényi

rendelkezések hatályon kívi.il helyezéséről, valamint egyes töľvényi ĺendelkezésęk
megállapítĺísĺĺról szóló 2004. évi XXx. törvény

11. A mozgóképről szőLőf004. évi II. tĺirvény
|2. Akiizígazgatásí hatósági eljárás és szolgáltatás általrínĺls s:ab,źtlyalről szóló f004. évi

CxL. tĺirvény
|3. Az információs önrendelkezési jogľól és az informáciőszabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvény
14. A hulladélaól szóló 2012. évi CL)O(XV. tĺirvény
15. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésiikre vonatkozó egyes szabá-

lyolaól szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
|6. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, vďamint a civil szęrvezetęk mĹĺködésé-

ről és támogatasáról szóló 20II. évi CLXXV. törvény

Kormányrendeletek:
l. Az á|Lamháztartźsrő| szóló tĺjrvény végrehajtásaról szőIő 368/20ll. (XII. 31.) kor-

mányrendelet
2. az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvrĺntartĺísi és adatszo|gáita-

tasi rendjéről szóló |47l|992. (XI. 6.) kormanyrendelet
3, a Fővárosi onkormrányzatkeze|ésébęn lévő fóúwonalak, közutak és közterĹiletek kije-

löléséről sző|ó 43flf0|z. (XII.29.) Korm. rendelet

Mĺniszteri rendeletek:
1. A kĺjzúti közlekedésľől szóló 1988' évi I. ttirvény végľehajtásĺĺról szóló 30/1988.

(IV.21.) MT rendelęt

Kiizgyűlési rendelet:
1. Budapest főváľos kozigazgatźlsi területén a jrírmiĺvel várakozás rendjének egységes ki-

a|akításźfiől, avőrakozÍs díjárő| és azilzeĺlképtelen jáľmúvek tárolĺásrĺnak szabéiyozá-
sáról szóló 30ĺ20|0. (vI. 04.) ťovárosi kĺizgyÍĺlési rendelet

2. a köĺerĹilet- és viírosrésznevek megállapítĺsźrő|, azok jelöléséről, valamint a ház-
szźtm-megőlllapítĺĺs szabályairól szóló 94120|2.(XII.27.) Főv. Kgy. rendelet

Onko ľm ányzati rendeletek:
1. Józsefuaľoskozigazgatźsi területén ajĺárművel tĺirténő vźrakozás kiegészítő, helyi sza-

bźiyozásétről szóló f6ĺf0l0. (VI. l 8.) önkormĺínyzati rendelet
2. A Józsefuĺárosi onkoľmányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gya-

korlásáról szćiő 66ĺf0l 2. (Xil. 1 3.) önkoľmányzati rendelet
3. Az onkormányzat bevételeinek lakĺíscélokra és az ezeh'hez kapcsolódó infrastrukturá-

lis beruhĺĺzásokĺa vonatkozó ťelhasználźs szabźilyairól szóló 34l20I3. (vt.25.) önkor-
mányzati rendelet

4. a piacokĺól sző|ő 6ĺ20|4. (III. 06.) tinkormányzatirendelet
5. az onkormányzatfulajdonában álló nem lakás cédara szolrgállő hetýségek bérbeadrísá-

nak feltételeiľől szóló 35 120|3 . (VI.20.) ĺinkoľmrányzati rendę|et
6. a Józsefuaľosi onkormĺínyzat tulajdonában lévő közterületek hasmáiatźról és haszná-

latlĺnakrendjérőlszőIő|8120|3.(Iv.24.)önkormanyzatirendelet
7. a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezęti és Mfüödési Szabá|yzatźrő| sző|ő 3612014.

CxI. 06.) önkormĺínyzati rendelete
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8. A Józsefuĺĺrosi onkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak útkategóriába sorolásá-
ról és azok nem kĺjzlekedési célú igénybevételééľt ťrzetendő díj meghatározźsőĺő| sző-
Iő zfl2004. (V. 1 5.) <ĺnkoľmányzati rendelet

3.ab) Az tigyosztályvęzető által gyakorolt hatĺĺskör<ik (kiadmĺányozás). a hataskör eyakoľlásá-
nak módja

A kiadmĺínyozas és az alźlirźs rendjéről szóló hatályos jegyzői utasíüís szeńnti hataskĺinel
rendelkezik.

3.ac) Az ügyosztĺĺlyvezető feladatköľei

l. Azigyosztá|y szervezi és ellenőrzi azugyosztály munkáját, koordinációs tevékenysé-
ge és felügyeleti jogköre van a Gazdálkodási Iroda és a Létesítményüzemeltetési lroda
tekintetében,

2. ellátja az ugyosztály dolgozói tekintetében a jegyzó tita| átnlhźnott munkáltatói jogo-
kat,

3. felĹigyeli azugyosztály iktatási és irattarozási tevékenységét,
4. a mindenkor hatályos belső normában foglaltak a|apjźn gyakorolja a kiadmányozás,

valamint a kĺjtelezettségvállalással, utalványozással, ellenjegyzéssel, teljesítésigazo-
lással kapcsolatos j o gköröket,

5. azugyosztálý éńntően gondoskodik a képviselő{estiileti/bizottsági előterjesztések el-
készítéséről, a képviselő-testületi/bizottsági döntések végľehajtasáról, ellenőrui avé4-

) rehajtást,
6. résztvesz a képviselő-testtilet és az illetékes bizottságok iilésein.

3.ad) A helyettesítés ľendje és az ezekhez taľtozó felelősségi szabályok
Az ugyosztályvezetőt tartós távollétében a Gazdá|kodĺĺsi irodavezető helyettesíti. Tartós tá-

vollét a|att az l napot meghaladó távollét tekintendő.
, A helyettesítést ellátó szeméIy a helyettesítés sorĺín tett intézkedésekért olyan felelősséggel

tartozik, mint az ügyo sztályv ezeto.

3.b) Az iľodavezetők

3.ba) Az irodavezető szakmai feladatellátásiára vonatkozó legfontosabb jogszabályok
felsorolłĺsa

1. Gazdálkodási lroda vezetője

Tłiľvények:
l. MagyarországAlaptöľvénye
2. A Polgari Törvényktinyvről sző|őf0|3.évi V. tĺirvény

3. A Polgári Ttirvénykiinyvľől szóló 20|3. évt V. töľvény hatźiyba|épésével ĺisz-
szeftiggő átmeneti és felhatďmazó rendelkezésekľől sző|ő 20|3. évi CL)O(VII. ttir-
vény
4, Magyarországhelý önkormĺĺnyzatairő|sző|ő201.1. évi C)oo(IX. tĺiľvény
5. Nemzeti vagyonľól sző|ó20|l. évi CXCVI. tiirvény
6. Azél|arnháaarúsľól szóló 20||. éví CXCV. törvény
7. az egyesülési jogról, a közľrasznú jogállrísról, valamint a civil szeľvezetek míi-
kĺjdéséről és támogatĺĺsarólszóló f0l|. évi CL)O(V. tĺirvény
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8. Az információs <inĺendelkezési jogról és az információszabadságről szóló
20II. évi CXII. törvény
9. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
10. A kozigazgaĹási hatósági eljríľas és szolgáltatás általanos szabályaiľól szóló
2004. évi CXL. ttirvény
l1. Az Európai Uniós csatlakozassal összefüggő egyes törvénymódosítiásokró|,
törvényi rendelkezések hatĺĺlyon kívtil helyezésérő|, valamint egyes tĺirvényi ľendelke-
zések megállapításrĺról szóló f004. évi )oilX. törvény
|2. A mozgóképről szóló f004. évi II. tĺirvény
13. A lakások és helyiségek béľletére, valamint az elidegenítésĹikre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi L)owIII. törvény
|4. A Polgari Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tĺirvény

Kormányrendeletek:
l. Az á||amháztartásrő| szóló tĺjrvény végľehajtásaról szćńő 3681201l. (XII. 31.)
kormĺĺnyrendelet
2. az önkormányzatok fulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántarttĺsi és adat-
szo|gá|tatási rendj éről szől'ő | 47 l | 992. (XI. 6. ) ko rmanyrendelet

o nko rm án yzati r endeletek:
1. A Józsefuárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásaľól szó ló 66 l f0 If . (XII. 1 3 . ) ĺinkoľmanyzati rendelet
2. Az onkormányzat bevételeinek lakáscélokĺa és az ezet'hez kapcsolódó infrast-
ruktuľális beruhĺŁásokĺa vonatkoző fe|haszná|źs szabźiyairól sző|ő 34l20l3. (VI.25.)
önkormłínyzati rendęlet
3. a piacokľól sző|ő 6/20|4.(III. 06.) önkormányzati ľendelet
4. az onkormányzat fulajdonában álló nem lakás céljára szolgá|ő helyiségek bér-
beadĺĺsrínak feltételeiről sző|ő35ĺ2013' (VI.20.) ĺinkormĺĺnyzati rendelet
5. a Jőzsefvźnosi onkormĺĺnyzat tulajdonában lévő közterületek hasznáIataról és
használatĺának rendjérőI sző|ő |8ĺ20L3. (IY .24.) önkormányzati ľendelet
6. a Képviselő-testĺilet és Szervei Szervezeti és Műkiidési Szabźiyzatárő| szólő
3 6/f0 I 4. (XI. 06. ) ĺĺnkormányzati rendelete

2. Létesítményĺizemeltetósi Iľoda vezetője

Tiirvények:
1. MagyaľorszźryAlaptörvénye
2. A Polgári Törvénykiinywől szóló 20l3.évi V. törvény
3. A hullađékról szóló 20|2. évi cL)o(XV. tĺirvény
4. Aza|lanháztartĺísról sző|ő2011. évi CXCV. törvény
5. Az Európai Uniós csatlakozĺssal ĺisszefüggő egyes t<iľvénymódosítĺĺsokóI,
törvényi rendelkezések hatályon kíviil helyezéséto|, valamint egyes törvényi ľendelke-
zések megállapítasłíról szóIó f004. évi )oilX. tĺirvény
6. Nemzeti vagyonľól sző|ő20|l. évi CXCVI. töľvény
7. Magyarorszźryhe|yiĺinkormiĺnyzataiľól szóló 20|t. évic)ooilX. törvény
8. A közuti közlekedésről szóló 1988' évi I. tĺirvény
9. A Polgári Törvénykönywől szóló 1959. évi [V. tĺirvény

Kormánvľendeletek:
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1. a Fővaľosi Önkormrĺnyzatkeze|ésében lévő foútvonalak, k<jzutak és közteľĹiletek

kijelolésérőt szóló 432120|2. (xII.29.) Korm. rendelet

Miniszteľi rendeletek:
1' A közuti közlekedésről szóló 1988. évi I. ttirvény végrehajtĺĺsĺíról szóló 30/1988.

(IV.21.) MT rendelet

Kłizryĺilési rendelet:
1' Budapest frvaros kozigazgatĺísi tertiletén a jáľmíĺvel vlĺľakozás rendjének egy.
séges kialakíüásĺĺó|, a vźrakozlĺs díjáról és az iizemképtelen jármíĺvek táľolásának sza-

bźůyozźsźnől szóló 3012010. (VI. 04.) ffivríľosi közgyulési rendelet

2. a közteÍiilet- és varosrésznevek megállapításárő|, azokjelöléséről, valamint a

hźzszám-megállapítás szabályairól szóló 94/f0I2, (XII.27.) Főv' Kgy. rendelet

onkoľmányzati rendeletek:
l. A Józsefuárosi Onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szoló 66/20 |2. (XII. 1 3.) önkormĺĺnyzati rendelet

2. A Józseforíroskozigazgatási területén a jármrivel történő varakozas kiegészítő,
helyi szabá|y ozźsárći sző|o 26 /20l 0. (VI. 1 8.) önkormányzati rendelet

3. a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Mtĺködési Szabźlyzatárő| sző|ő

3 6 l20 I 4. (XI.06.) önkormányzati rendelete
4. A Józsefoĺĺrosi onkoľmźnyzat tulajdonában lévő helyi kcizutak útkategóriába

sorolásaról és amk nem közlekędési célú igénybevételééĺt fizetendő díj meghatźtrozá-

srĺról szóló 22/2004. (V.l5.) önkoľmanyzati rendelet

3.bb) Az irodavezető által gyakoľolt hatáskĺĺrĺik (kiadmányozás), a hatiáskör gyakorlá-

sának módja
Az iľodavezető kiadmĺányozásijoggal rendelkezik azIroda feladatkörébe 1'artoző iratok
kiadmanyozása tekintetében, kivéve ha az ügyosztá|y:łezetó magźůloz vonja a kiadmá-
nyozást.

3 .bc) Az irodavezető feladatkĺiľei

1. Gazdálkodási lroda vezetőjez

a) a Polgĺĺľmesteri Hivatal Szervezeti és Műktidési Szabályzat mellékletében a Gazdál-

kodási Iľoda tevékenységét meghatźrozó feladatok tekintetében gondoskodik az iroda szak-

szenĺ és jogszeľiĺ mfüödéséről, a feladat- és hatĺĺskon jegyzékben meghatĺĺrozott feladatok

végrehajtásĺíról'

b) Az áIlamháńaĺtásről szóló törvényben megfogalmazott, az irrányító szerv feladatkör-

ének gyakor\ásźúloz szíikséges hataskĺjröket az ftányítő szeÍv ezerl szervezęti egységen ke.

resztül látja e| a Józsefuárosi Paľkolĺĺs-iizemeltetési Szolgálat és a Józsefrĺírosi Vaľostizemel-

tetési Szolgĺilat tekintetében, apéluigý-gazÄasági ellenőrzés kivételével (5.1.9.)

Képviselő-testület és bizottsógai dtjntéseinekvégrehajtasónakfeltiglelete
Kapcsolattartás
KözreműIrĺidik az alapító okiratok szervezeti és műkjdési szabólyzatok előIrBszítésében

Alapító o kir atok, szervezeti és műko dé s i s z ab ályzatok nyilvĺźntartás a
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Aztl|Iamháztzĺtásról szótó 20|I. évi CXCV. tĺirvény II. fejezet

c) Tulajdonosi jogkörből eľedő feladatok koordinálása az ĺinkormányzati tu|ď1đoní gaz.

đasági tarsaságok tekintetében (5. 1 . 1 0.)

Képviselő-testület és bizottságai dĺjntéseinekvégrehajtásánakfeliigłelete
Gazdasági társaságolc|ral való lĺapcsolattartas
Alapítói lntározątoh polgármcstcri dtjntłósekkószítése, elkészítésbenvalő kć;zremíikadé,,s

Alapítói határozatok nyilvántartás a
KazreműIa)dik a tórsąsógi szerződéset közszolgákatósi szerződések támogatósi szerző.

dé s e k elke szít é s éb en, mó do s ítás ób an
Társasági szerződések nyilvántartdsa

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V tĺĺrvény tII. könyv
Az egyesülési jogról, akozhasznú jogállasról, valamint a civil szervezetek működéséről

és támogatásáról szóló 201 l. évi CL)O(V. törvény
A gazdasági tĺírsaságokĺól szóló 2006. évi IV. ttirvény IX' fejezet, 201.|. évi CXCV. tcir.

vény II. fejezet
A Képviselő-testĺilet és Szervei Szervezeti és Miĺködési Szabályzatźrő| szćiő 34/f0|4.
(XI. 06. ) önkormanyzati ľendele t II. fejezet 17 ., 4. męlléklet
A Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon felętti tulajdonosi jogok gyakorlá-

sáról szóló 66120|2. (XII.13.) önkormĺĺnyzati rendelet VI. fejezet 3 l . alfejezet

d) A szęrvezeti egység feladatait éľintően kozbeszeruési eljáĺásokban és kőzbeszerzési
értékhatárt el nem érőbeszerzési eliárásokban való részvétel (5.1.11.)

A Józsefuaľosi onkoľmĺĺnyzat Kozbeszęĺzési és Bęszerzési Szabźl|yzata (84/f013'
(III. l 3 . ) sziímú képviselő-testületi határ ozat)

e) az Ú1 ľeleki téri piac iizlethelyiségeinek hasznosítasával kapcsolatos feladatok ellátása
(s.1.12.)

Uzlethelyis é ge k b ér b e adás ávąl lcapcsolatos feladatok ell ótas ą
Ür e s ijzl ethelyis é ge k póly áztatás áv al lrapcsolato s feladatok ellótás a

A Polgáľi Töľvénykönyvről szóló 20|3.évt V. tĺirvény
A lakasok és helyiségek bérletére, valamint az e|idegenitésiikre vonatkozó egyes sza-

bályokól szćiő 1993. évi LXXVIII. tiirvény
A piacokról szóló 6/f0|4. (III. 06.) önkorĺniĺnyzati rendelet

Az onkormźnyz.at tulajdonában álló nem lakĺís céljára szolgáló helyiségek bérbeadá-

sĺĺnak feltétęleiről sző|ó 3 5 ĺ201 3. (VI.20.) <ĺnkormĺányzati rendelet

2. Létesítményüzemeltetési lľoda vezetője

a) a Polgĺĺrmesteri Hivata| Szervezeti és Mfüi'dési Szabályzat mellékletében a Létesít.

ményĺizemeltetési Iroda tevékenységét meghatáĺozó feladatok tekintetében gondoskodik az

iroda szakszerű és jogszeríĺ miĺkĺidéséről, a feladat- és haüásköri jegyzśkben meghatiírozott

fe ladatok vé grehaj tĺásĺáró l.

b) Az ĺinkoľmanyĺat kizráľólagos tulajđonában á||ő gazdaságitfusasźryok vonatkozźsźtban

98



a feladat ellátás körében szakmai üĺmogatás biĺosítĺísa, aberuhźzásokhoz kapcsolódó kooľdĹ
nációs tevékenység ellátasa, a megvalósulasok iizemeltetői szempontu nyomon követése.

(5.2.1. pont)

A b er uház ás o k, felúj ítas o k do ląlment ál ó s a, ąlcáb an t ör t é nő r ö gz ít é s e

Átodás -ánéfu li elj ár ásolron való r észvétel

Gąr ąnciális b ej dr ásolron való r é s n étel
Az t)zemeltetővel való ľendszet.es lrapcsolattartas

c) A. szęryezeti egység feladatait érintően kozbeszęrzési eljrĺrásokban és közbeszerzési

éľtékhatáľt el nęm érőbeszerzési eljarĺĺsokban való részvétel (5.2.L1. pont)

A Józsefuĺírosi onkormźnyzat Kozbeszerzési és Beszerzési Szabályzata (485lf0l3.
(XII. 1 8. ) számú képviselő-testületi hatétr ozat)

d) A fiĺtési rendszerek üzemelésével összefüggésben az intézményekkel és szakcégekkel

(Főv. GazmuvekZrt. és az RFV Kft.) kapcsolattartás biĺosítiĺsa. (5.2.2. pont)

e) onkormányzat źita| kötött általános vagyon- és felelősségbiztosításra vonatkozó szer-

ződésekkel összefiiggő feladatok ellátrísa. (5.2. l 0. pont)

T e lj e s íté s i gaz olás elké s zíté s e

Kap c s o l attar tás a b iztas ítóval, alkus s z al
Kórbejelentés, és az ahhoz szi)ĺaéges dokumentumok biztosítása

A Polgári Törvénykönyvľől szóló 20|3. évi V. tĺlľvény

Đ Közút nem közlekedési célú igénybe véte|éhez kapcsolódó tulajdonosi hozzźýźru|źls kia-

dása(5.2.9.)

dontések előkészítése
dt;ntésről a kérelmező értesítése.

A kĺizúti kĺizlekedésről szóló 1988. évi I. tĺĺrvény
A ktizúti kĺizlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV.2l.)

MT rendelet

3.bd) A helyettesítés rendje és azezek'heztartoző felelősségi szabályok

Azirodavezetóttźlvolléte esetén szakmai feladataiban az áitaĘa kijelöIt személy helyet-

tesíti' azza] amegkötéssel, hogy teljesítésigazo|źst az Ĺigyosztályvezętó írhat a|á.

3.da) szakmai feladatel|źúásźra vonatkozó legfontosabb jogszabályok felsorolrása {törvénytől
önkormányzati rendeletig }

1. ĺiryĺntóző
MagyarorczÁghelyiĺinkoľmźnyzatairő|sző|ő2011.éviCL)CXXX.ttirvény

- Közigazgatźsihatósági eljaľás és szolgáltatás általĺĺnos szaba|yuĺő| sző|ő 2004.

évi CXL. törvény
- amozgóképľől ľóló 2004. évi II. töľvény
- a Józsefuĺĺľosi onkormĺínyzat tu|Ądonában lévő közterületek használatáról és
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használatĺínak rendjéről szóló | 8 |f0 13 . (IV.23.) ĺinkormányzati ľendelet

f . ügyintéző
. Magyarcrszághelyi önkoľmźnyzatairő| szóló 2011. évi CL)O(XIX. torvény
- Kĺizigazgatásíhatósági eljaľĺĺs és szolgiĺltatĺĺs ĺĺltďános szabźiyairől' sm|ő f004.
évi CXL. törvény
. a mozgóképről szóló 2004. évi II. tĺirvény
- a Józsefułĺľosi Önkoľmĺányzat fulajdonában lóvő köztcriiletek hasznólotóról és

hasznáiaténak rendj éľől szólrő 1,8 l 20 1 3 . (rV. 23.) önkormanyzati rendelet

3. ůigyĺntéző:
- MagyarorszÁghelyi önkoľmtnyzatairő| szóló 2011. évi CLXXXIX. tĺirvény
- anemzeti vagyonľól sző|ő2011. évi CXCVI. törvény
- az önkormrányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvĺĺntarhísi és adat-

szolgáltatási rendjéről sző|ó I47lI99f . (XI.6.) korľnanyrendelet
- aBudapest Józsefuárosi onkormĺĺnyzatvagyonáról és a vagyon feletti tulajdo-
nosi jogok gyakorlásĺáml szóló 66ĺ2012. (X[.13.) önkormányzati rendelet

4. ůiryĺntéző:
- MagyarorszÁghelyi önkoľmźnyzatairô| szćiő20|1' évi CLXXXIX. tĺĺrvény
- az infoľmációs önľendelkezési jogľól és az információszabadságľól szćii: f}I1'.
évi CX[. törvény
- a Budapest Józsefuárosi onkormanyzatvagyonától és a vagyon feletti tulajdo-

nosi jogok gyakorlásĺĺról szóló 66/2012. (Xu.l3.) tinkormányzati rendelet
- az onkormányzat bevételęinek lakáscélokra és az ezeh.hez kapcsolódó infrast-

rukturális beruhrŁasokra vonatkozó felhasználas srabáiy ahől szóló 3 4 ĺ2013 . (vI.25. )

önkormĺĺnyzati rendelet

5. ügyintéző:
- azá||amhźztaĺtnről szóló 20II. évi CXCV. tĺirvény
- az államházüaľtĺásról szóló törvény végľehajtásĺíľól szóló 36812011. CXII. 3l.)
kormiínyrendelet

6. íŻgyintézőz
- ahulladékľól szőlrő20|2. évi CLXXXV. törvény
- az infoľmációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról sző|ő fOLI.
évi CXil. tcirvény
- aközúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tiirvény
- a közuti kiizlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtĺísłáľól szóló
30/l 988. (IV.2 l.) MT rendelet

7. ĺigyintéző:
- aközuti közlekedésľől szóló szóló 1988. évi I. tĺirvény
- ahulladékról szćńőf0l2. évi CLXXXV. törvény
. az információs tinĺendelkezési jogľól és az információszabadságró| szőlő 20II.
évi CXII. t<iľvény
. 3012010. (vL 04.) fővaľosi kĺizgyulési rendelet
- Jőzsefuĺĺľos közigazgatátsi területén a járművel történő vérakozés klegészitő,
helyi szabályozźsárći szćiő 26ĺ201 0. (vI. 1 8.) ĺinkormrányzati ľendelet
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8. ügyintéző:
- azinformációs önręndelkezési jogról és az információszabadságőIszćiő 2011. évi
CXII. töľvény
- a Budapest Józsefuaĺosi tnkormźmyz'at vagyonáról és a vagyon feletti fulajdonosi
j ogok gyakorlásaĺól szóló 66ĺ20|2. (xII. 1 3.) önkormĺĺnyzati rendelet

3.db) Az ügyintéző által gyakorolt hatáskörök (kiadmĺínyozás), a hatáskĺĺr gyakorlĺĺsának
módja

Az ügyintézőknek kiadmĺĺnyo zási joga nincs.

3.dc) Az tigyintéző feladatköľei

vu*"oo*""dáIkodási és Üzemeltetési Ü gyosztáIy

1. ĺigyintéző
V e z e t i a szab ads ág- ny ilv ántartás t,

Szervezi az ügĺosztólyv ezető óltal tartott érte kezlete ke t,

A Hivątąl mós szervezeti eglségei részére átadia ą hivatalos iľatolrat
Figłelemmel kíséri a tisztségviselői levelek határidejét, vąlamint a kiemelt jelentőségű

üg e k fe ladat ainąk nyo mo n követé s é t ellátj a.

Az ügłosztdlyvezető által meghatározott vóląszlevéI tervezetek elkészítése

onkormányzati tulajdonosi hozzájarulásokkal kapcsolatos Ĺigyintézés (5.1.3.)

- Elővásárlassalkapcsolatosügłintézés
- bizottsági ĺjléselłe való előkészítés

Gazdálkodási lroda

1. iigyintéző
Kłizterület hasznáIatĺ engedélyekkel kapcsolatos feladatok ellátása. (5.l.l. pont)

Ügłfélfogadás
Beérkezett kérelmek dafi éshozó elé terjesztése

Határozatok elkészítése, és ügfél részére tÓrténő kiadása
Köztertilet-hąsználattal lrapcsolatos panaszok kezelése, válaszlevél elkészítése

- 2011. évi CLXXXIX. törvény III. Fejezet
- 2004. évi II. tĺĺrvény IV/A. fejezrt
- 59l|995. (X.20.) fóvárosi ktizgyulési rendelet
- |8ĺ20t3. (IV.23.) önkormĺányzati rendelet

2. íigyintéző
Közteľiilet használati engedéIyekkel kapcsolatos feladatok e|Iátása

Üg,,félfogadós
B eérkezett kér elmek ddntéshozó elé terjesztése

Határozatok elkźszítése, és üglfél részére ttjrténő kiadósa
Ktjztert)let-használattal lrapcsolatos panaszok kezelése, vőląszlevél elkészítése

- 2011. évi CLXXXIX. törvény IIĺ. Fejezet
- 2004. évi II. tĺĺrvény IViA. fejezet
- 59l|995. (X.f\.) fővrĺrosi ktizgyulési rendelet
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- 18/2013. (IV.23.) ĺinkormĺányzati ľendelet

A Coľvĺn Sétány program lezáľásával kapcsolatos feladatok kooľdĺnáIása

3. iiryintéző:
In gatlanvagyon nyilv ántartás vezetése, kezelése (5. 1 .4. pont)

Ingatlanvaglon nyilvóntartas naprahész v eze t é s e
Képviselő-testületi, bizottsógi dontések alapján az ingatlanolcąt érintő változłźsok áne-
zetése
T e l e kal ą kí t á s s aI lcap c s o I at o s fe l adat o k e ll át ás ą
He ly i támo gatás s al kap c s o I ato s fel adat o k e l l át ás a

4. ügyintéző:
Társasházi felúj ítási pá|y ázato|<kal kapcsolatos feladatok ellátása (5. 1 .2. pont)

Társasházi Pályázato|rnt Elbíróló munlracsoport üléseinek osszehívása, a pályázątok bí-
rálątra tÓrténő előkészítése
Me gdllapo dós o k e l ké sz íté s e

El s zdmo lás i c s o mago k üglintézé s e

onkoľmányzati tulajdonosĺ horuájára|álsokkal kapcsolatos feladatok (5.1.3. pont)
A datés előkeszítése ą dĺjntéshozó részére

5. ĺigyintéző:
A vagyongazdálkodással megbízott gazdasági táľsaság fe|adat ellátásával kapcsolatos
szerződés kezelése, a feladat ellátás ellenőľzése a szerződésben foglaltak, és a hatályos
j ogszabályi rendelkezések alapj án (5. l .6. pont)

Részt vesz Ct szerződés elkészítésében, módosítdsabąn.
Ny i lv ánt ar tj a a s ze r z ő dé s t, gondo s lĺn di k ąnn ą k ąl ó ír ąt as ór ó I.

A Kĺsfalu Józsefuárosi VaryongazdáIkodó Kft. számláinak ellenőnése, teljesítésigazolás
elkészítése a feladat ellátással kapcsolatos szerződésben foglaltak teljesülése fĺiggvényé.
ben (5.1.7. pont)

A beérkezeu szźmlák kifizetése érdekében a teljesítés igazolas előkészítése

A szen,ezeti erységen keletkezett szerződések esetén a teljesítés igazoláls elkészítése
(5.1.8. pont)

Etkészíti az[lgyosztály tevékenységéľe vonatkozó ktittségvetést, ellenőľzĺ annak betartá.
sát, elkészítĺ a költségvetésĺ beszámolókat.

- 2011. évi CXCV. tĺĺrvény IV. Fejezet
- 368/20l l. (xII. 31.) kormĺĺnyľendelet IV. fejezet
- a hatályos Budapest Józsefuárosi onkoľmĺínyzatnak, a Polgĺĺľmesteri Hivatďnak és a helyi

nemzetiségi önkormanyzatoknak a kötelezettségvállďĺĺssď, utalványozással, ellenjegyzés-
sel, érvényesítéssel és teljesítésigazolrĺssal kapcsolatos eljĺánĺsi rendjéről szóló utasítĺĺs

Létesítménvĺizemeltetési Iľoda
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1. iigyintéző:
Zöldfelületekkel, zöldteľiiletekkel kapcsolatos feladatok ellátása (5.2.7. pont)

Közösségi kertekkel kapcsolatos feladatok ellátása, kapcsolattartás a Józsefvárosi Köz-
terület-felüglelet és Városüzemeltetési Szolgólattal
Részt vesz cl KÓrnyezetvédelmi Munlrncsoport ülésein
Kapcsolatot tart a Józsefvárosi KÓzterülerfelügłelet és Vórosĺjzemeltetési Szolgálattal
a z 0 l dfe l ul e t e kke l lrnpc s o l at o s b e adv ányo k e l intézé s e ér de ké b e n

Hulladékgazdálkodássa| kapcsolatos feladatok ellátása (5.2. 8. pont)

Panąszok kezelése, tovóbbítása a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat felé
Ugłosztályra érkező levelek intézése, vdĺąszok elkészítése

Egyéb' váľosiizemeltetéssel tisszefüggő feladatok ellátása (5.2.12. pont)

^,Ui 
Teleki téľi piac ĺizemeltetéséből eredő fenntaľtĺíi feladatok ellátása (5.2.13. pont)

- 2O|2. évi CLXXXV. t<irvény V. fejezet, VII. fejezet
- 2004, évi XXX. torvény XIII. fejezet
- f0| 1. évi CXCV. törvény II. fejezet

Ktĺzút r.em kiizlekedési célú igénybe vételéhez kapcsolódĺó tulajdonosi hor'zájárulás kia.
dása (5.2.9.)
- dtjntésekelőkészítése
- dontésről ą kérelmező értesítése

2. iigyintéző:
Paľkolás ůizemeltetéssel kapcsolatos feladatok e|látása (5.2.3. pont)

Kap c s o l at t ar t á s a Józ s efv ár o s i P ar la l ás -iiz e me l t e t é s i S z o l gáI att aI
Részt vesz az önkormányzati rendelet módosításóban

Paľkolóhely megváltással kapcsolatos feladatok ellátása (s.2.4. pont)

Illetékes bizottság elé dantésre előkészíti ą beér|rBzett kérelmeket
EI ké s zíti a me gĺźll apodás o kat

Hullad ékg azdá|ko dálss aI kapcsolatos feladatok ellátása (5. 2' 8. pont)

Hózho z me nő s z e le h ív hul l adé kglűj t é s s e l kap c s o l at os fe l adat o k

Utca névtáblák cseréje' pótlása (5.2.6. pont)

Részt vesz a beszerzési eljárásban
Me gr e nde l ő e l lgć s z íté s e

Eryéb' váľostizemeltetéss el iisszefii ggő feladatok e|látása (5 .2.|2. pont)

Kar ócs o ny i díszkiv ilógításs aI kap cs ol ato s hiv atali feladato k. ellátás a

103



- 1988. évi I. torvény 8. $ (1) bek. c) pont,9/D. $, 15/A-15/E. $- 2012. évi CLXXXV. töľvény V. fejezet, VII. fejezet
- 30l20I0. (VI. 04.) ňvárosi közgnílési rendelet
. 26/2010' (vI.18.) iinkormrányzati rendelet
. 15ĺ20|,1. (III.18.) önkormányzati rendelet

Ktizút nem lĺiizlelĺcdósi cólú ĺgónybc vótclóhcz knpcsolódó tulĺjdonosi hozĺńjárulás kia-
dása (5.2.9.)
dantések előkészítése
dantésről a kérelmező értesítése

3.dd) A helyettesítés rendje és az eze|r,heztaĺtoző felelősségi szabályok

KöZterüIet-hasznosítassal foglalkoző ugyintéző helyettesíti a kĺiztenilet-hasznosítással foglal-
kozó ügyintézo és fordíwa.
A vagyongazdálkodĺĺsi és adminisztrációs feladatokat ellátó ügyintézőt az ugyosztźiylezető
eseti kij elĺilése alapj án helyettesítik.
A vagyon-nyilvántaľtrási iigyintéző helyettesíti a vagyongazdá|kodási és tiírsashfui ügyekkel
fo glalkozó igyintézőt, és fordítva.
A teljesítésigazolással, piĺlyĺázatokkal foglalkozó ügyintézőt a vagyon-nyilvantaľtĺásingyintéző
és a vagyongazdálkodási és tarsashrŁi tigyekkel foglalkozó ugyintéző helyettesíti.
A vĺáĺosüzemeltetéssel foglalkozó igyintézó helyettesíti a kĺirnyezetvédelmi iigyekkel foglal-
kozó ĹigyinÍézot, és fordítva.
Létesítményüzemeltetési irodavezetőt a Gazdálkodĺási irodavezető helyettesíti és fordítva.

4. A szervezeÚi egység szervezeti ábľáia (grafikus)

5. Az üqvosztá|v munkarendie (a HÍvatal dolgozóĺnak álta|ános munkarendie szeľint):

ffi
I

hétftín
kedden
szetdán
cstitörtökĺjn
pénteken

0800 - t8m óráig
08Üo _ 16w órźńg
0800 _ rc30 őtőig
0800- I6w őrźig
0800- 1330 őráig
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A ledolgozott munkaidő nyilvántaľtása és ellenőrzése céljábóI az tigyosztály jelenléti naplót
vezet. A jelenléti naplóban fel kell tiintetni a munkába rállrĺs és a munkából távozás pontos
idejét. A jelenléti napló vezetéséért az adminisztrációs feladatokat ellátó ügyintéző a fęlelős.

Az tigyosztźiy ďolgozói a Hivatal épületében a munkaidőn ttů az Ĺigyosztályvezntő engedé-
lyével, hétvégén _ előzetes írĺásbeli bejelentés mellett _ a jegyzó engedélyével tartózkodhat-
nak.

A munkahelyéľől önhibáján kívül tĺvol tartózkodó dolgozó akadźl|yoztatĺísanak tényéről hala-
déktal anul kötele s az ugy o sztá|yv ezetőt éľte s íteni.

A betegségľől szóló orvosi igazo|źst a đo|goző munkába állása első napján köteles a személy-
zeti vezetónek átadni. Äz źtadás e|őtt az utolsó munkába töltött nap időpontját az ügyosztály-
vezętőnek atálppénzes lapon le kell igazolnia.

6.Az ii g.vosztálv iĺ gvfélfogadási rendj e

Ügyfélfogadás ideje: A Polgármesteri Hivatal általános Íigyfelfogadási ideje.

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

T.Ertekezletek rendi e:

Az ugyosztá|yvezető minden csütĺiľtökcin tart értekęzletet 8 órától.

8.Kĺi|ső kaocsolattaľtás :

Az iigyosztźiy ďo|gozóit az állampolgárokka|, az önkormĺányzati és más ktilső szervekkel,
intézményekkel és gazdasági t:ĺľsaságokkal való kapcsolattartasban a kulturált, hatékony,
gyoľs ügyintézésľe való törekvés, vďamint a segítő szríndék kell, hogy je||emezzę.

A hivatali dolgozók ktilső kapcsolattartásĺínak körét és rendjét - ideéľťve a képviselő-
testtilettel, a bizottságokkď való kapcsolattartást is _ a jegym źl|apítja meg és azagyosztá|y
iigyrendjében, illetve a munkakiiri leírásokban szabá|yozza.

Az ügyosztályvezeto feladatkörében eljríľva kĺjzvetlen kapcsolatban állhat az ĺĺnkoľmányzat
intézményeivel, gazdasagi tźlĺsaságaival. Ennek során jogszabályban, önkoľmĺányzati hatĺĺľo-
zatbarl, munkáltatói dtintésben meghatátozott adatszolgáltatĺást kérhet és adhat.

Az e||eĺőtzésre jogosu'lt feltigyeleti és kĹilső szeľvekkel, a jegyző és a polgĺíľmesteľ taľtja a
kapcsolatot, illetve esetenként dönt a kapcsolattartó személyéről.

9. Záľĺí ľendelkezések

Jelen ügyrend a Budapest Fővĺĺros.VIII. kerület Józsefuiĺrosi onkoľmányzat Képviselő-
testiilete által . ..l20I4. CXil. 05.) sz'źmű hatźrozatta| elfogadott, a Budapest Főváros
VIII. keľiilet Józsefriĺrosi Polgármesteri Hivatal Szeĺlęzeti és Működési SzabáIyzatának I.

szátm,ű fiiggeléke.

A szervezeti egység akfi;ĺr|izźlt tigyĺendjét az abban sztikségessé vźit vźů1.onatźst követő 60
napon bęlül csatolni kĺjteles a fiiggelékhez.
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Jelen ügyrend a jóváhagyását kĺjvető napon lép hatálybą és a szewezeti egységnek illetve
j ogelődjeinek korábbi ügyrendje hatźiyát veszti.

Budapest, 2014. december ......

Pénzes Attila
|Jgyosńźl|yvezető

A Vagyongazdálkodási é s Üzemeltetés i Ü gyo sztá|y ügyrendj ét j óvĺíhagyo m :

Danada-Rimán Edina
jegyzó
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36/2014. (Xr.06.)

Polgármesteri Hivątal SZMSZ-ének l. sz. fijggeĺéke

KOZT E RULE T.FE L U GYE L E TI
ticyoszľÁry

Ugyľendje

20!4. december....

Készítette:
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1.a) Szeľvezetiegységmegnevezése:

Budapest Fővĺíros vul. kerĺilet Józsefuárosi Polgĺírmesteri Hivatal Kĺiĺeriiler
feliĺgyeleti Ü gy o sztáIy

Riividített neve: Józsefuarosi Kĺizterület-felügyelet

1.b) A szeľvezeti egvség címadatai:

Műkc'dési helye: 1084 Budapest, József u. I5-I7. (hĺsz: 35218l0lN4)

Levélcíme: l 084 Budapest, József u . | 5-|7 . (hľsz: 3521 8 l0/ N 4)

Közterület-felügyeteti ÍJgyosná|y, telefon: f99-7000, fax szám: 314-6563,3|4-2638,
e-mail cím: ikf@kf.hu

1.c) A szervezeti egység iogá|lása:

A Kĺjzteriilet-felügyeleti Ügyosztály nem ĺinálló jogi szemé|y, a jegyző közvetlen alá-
rendeltségében a hivat aL szerv ezeti e gysé geként műkĺidik.

2. A szerryezeti ewség általános feladat- és hatásköre:

Ellátja a Magyarország helyi ĺĺnkormlínyzatairő| sző|ő 20| l. évi CLXXXIX. törvény
23. $. (5) bekezdés 4. pontjában meghattrozott, és a23. $. (7) bekezdése a|apjźn a
Fővaľosi onkormányzat á|ta| átadott, valamint a Józsefuiírosi onkormźnyzat és a Fő-
városi Rendészeti Igazgatőság közĺitt létrejött megállapodásban szereplő feladatokat.
Külĺĺnösen ideértve a közterüleĹfelügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tĺiľvény l. $. (4)

bekezdésébe, valamint a Budapest Fővrĺros VIII. kerület Józsefuĺáĺosi onkormányzat
Képviselő-testiiletének a Józsefuáľosi Kĺizterület-feltigyeletľől szóló |912011. (rV.08.)
szźtmű önkormányzati rendeletébe foglďt feladatokat.

3. A Kłĺzterület-feliigyeletĺ Ügyosztály eneedélvezett létszáma tevékenvséeek szerin-
tĺ bontásban. az azokhoz taŕozó feladat. és hatásköľłikkel

3.a) Az ĺigyosztá|yvezető

3.aa) Äz iigosztáiyvezető szakmai feladate|látására vonatkozó legfontosabb
jogszabályok felsorolása

Ttiľvények:

I7. Magyarország Alaptiirvénye
18. MagyarorszÁg helyi önkormĺányzatairól sző|ő 20|I. évi

CDo(Xx. ttirvény
19. A ktiaerĺilet-felügyeletről szóló 1999. évi LXIIL törvény (a to-

vábbiakban Kftv.)
20. az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységé-

ről, vďamint egyes törvényeknek az iskolakeľiilés elleni fellé-
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pést biztosító módosítĺĺsĺĺĺól szóló 20|2. évi C)C(. törvény (a to-

vábbiakban Rend. tv.)
2|. akozszo|gálati tisztviselőkÍől szőLő 2011. évi CXCD(. t<irvény

ff. aMunkaTörvénykönyvéľől szőLő20I2. évi I. törvény
f3. A közuti kĺĺzlekedésről szoló 1988. évi I. tĺirvény
24. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárasról és a szabálysér-

tési nyilvĺĺntaľtiási rendszenő| sző|ő 20|2. évi II. töľvény
f5. Akozigazgatasi hatósági eljĺárrĺs és szolgáltatás általános szabár

lyaiľól szőlő2004. évi CXL. tiirvény
26. Az információs önľendelkezési jogról és az infoľmációszabad-

ságról szőIő2011. évi CXI. tĺirvény
27, A hulladékĺól szóló f0|2. évi CL)ofiv. töľvény
28. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény
29. A Büntető Törvénykönywől sző|ő20|2. évi C. ttirvény

30' A szerencsejáték szewezéséről szóló 1991. évi ĐCflV. törvény

31. Azźi|atokvédelméről szóli l998. évi XXVIII. törvény

Koľmányrendeletek:

4. A kĺĺzszolgálati tiszwiselők munka- és pihenőidejéről, az igaz.
gatási sziinetről, aközszo|gátlati tisztviselőt és a munkáltatót ter-

helő egyes kötelezettségekľől, valamint a távmunkavégzésro|
szőĺó 30 l20I2. (xI. 7.) Kormányrendelet

5. Az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandő sza-
bálysértési péĺubírság, illetve helyszíni bírság kĺitelező mértéké-
ről, valamint a szabźiysértésekľől, a szabá|ysértési eljáľásról és a

szabálysértési nyilvĺántartasi ręndszerről sző|ő 20|2. évi II. tĺjr-
vénnyel összefüggő egyes kormiĺnyrendeletek módosításáľól
63 lfU |2. (IV. 2.) Kormiínyrendelet

6. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról
sző|ó 2|8/2003. (Xil. l 1.) Koľmĺĺnyrendelet

7. A kĺizúti árufuvarozĺshoą személyszźi|ítźshoz és a kĺizúti köz-
lekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megséľtése esetén

kiszabható bírságok ĺisszegéről, valamint a bírságolĺással össze-
fiiggő hatósági feladatokól szóló |5612009. (VII. 29.) Kor-
mányľendelet

8. A kĺizszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 1.0lf0|3.
(I. f |.) Kormányrendelet

9. a szemé|yazonosító igazo|vźny kiadásĺĺról és nyilvĺĺntartásáról

szóló 1 68/1 999. (XI. 24.) Koľmĺĺnyrendelet

10. a közbiztonságľa kĹilĺiniisen veszélyes eszkĺĺzökről szóló
17 5 12003 . (X. 28.) Kormĺĺnyľendelet

11. a kedvtelésből tartott rĺllatok tartísĺáról és forgalmazźsźtrő| sző|ó

4I ĺ20 |0. (ÍI. 26.) Kormĺĺnyľendelet

Minĺszteri rendeletek:

3. A köZuti kĺjzlekedésről szóló 1988. évi I. tĺĺrvény végrehajtásá-
ról szóló 30/1988. (IV.21.) MT rendelet

109



4. A kĺizúti közlekedés szabá|yairől szóló Il|975. (II. 5.) KPM-
BM együttes rendelet

5. a keľékbilincs közteriĺlet-felügyelet általi ďkalmazásara, a jźtr-

művek ęlszźl||ítźsźra, vďamint a felmerült költségekĺe vonatko-
ző szabáIyokról szóló 55ĺ2009. (X. 16.) IRM rendelet

6. Az utak forgalomszabźlyozźlsárő| és a kĺĺaiti je|zések elhe|yezé-
séről szóló 20lI984. QilI. 21.) KM rendelęt

7. A közúti jelzőtábllák megtervezésének, alkalmazĺsĺának és elhe-
lyezésének követelményeiről szóló 83/f004. (VI. 4.) GKM ren-
delet

8. A rendészeti feladatokat ellátó személyek és a segédfelügyelők
által alkalmazhatő kényszerítő eszkcizök igénylésének, áwétel-
ének és visszavételének szabályairól, a térítés módjáról, a kény-
szerito eszkĺizök típusaira, fajtźira és az a|ka|mazásukĺa, vala-
mint a jelentéstétel és a kivizsgálás rendjére vonatkozó részletes
szabályokról szóIó 86|201.f . (XII. 28.) BM rendelet

9. a köZteri.ilet-felügyelet egyenruha ellátásáril, a felügyelői jel-
vényľől és szolgálati igazolvanyról szóló 46l|999. (XII. 8.) BM
rendelet

10. a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres
biztonsági őrĺjk ruhĺĺzati ellátására vonatkozó részletes szabźy
lyokĺól sző|ő 70/f0l2. (XII. 14.) BM rendelet

l1. A köZterĺilet-felÍigyelői intézkedések végrehajtĺĺsĺĺnak módjĺíról
és eszközeiről szóló 43l|999. (XI.26.) BM rendelet

|2. Az egyes ktizúti kĺizlekedési szabályokľa vonatkozó ľendelkezé-
sek megséľtésével kapcsolatos bírságolással összeftiggő hatósági
feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabá|yairől és a
bíľságok felhasznĺlĺásának ľendjéről szóló 42ĺ20ll. (VIII. ĺl.)
NFM rendelet

13. A kozszolgrílati tisztviselők egyéni teljesítľnényértékeléséről
sző|ő I0/20l3. (vI. 30.) KIM rendelet

x'ővárosi kiĺzgyűlési rendelet:

3. Budapest fővaros kiizigazgatźsi területén a jĺárművel várakozás
rendjének egységes kiďakításáról, a vaľakozfu dijaÍć..| és az
tizemképtelen jĺíľművek tírolásrĺnak szabźůyozźsźtrő| szóló
30ĺ2010. (vI. 04.) Főv. Kgy. rendelet

4. A fiivĺírosi önkormĺĺnyzat tulajdonábalr ĺílló kiizteriiletek hasznár
|atárő| sző|ő 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet

5. A fĺívĺírosi zĺildfeliileti rendszerbe tntoző zĺildteľiiletek és zöld-
fel iiletek v édelmérő l, haszná|atźtó l, fenntaľtĺsáról és fej l esztés é-

ľől szóló |012005. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet
6. A fřĺváros koaisztasáryźról szóló 48lI994. (VIil. 1.) Főv. Kgy.

ľendelet
7. A fővaĺosi helyi közutak kezelésének és iizemeltetésének szak-

mai szabályaiĺól, továbbá az iÍepítések, a köztertĺletet éľintő
kozmu-, vasút- és egyéb építések és az útburkolat bontrísok sza-
bá|yozásáről szóló 34ĺ2008. (VII. l5.) Főv. Kgy. rendelet

8. Budapest fřĺvĺĺros koagazgatźsi teľĹiletén a teherfoĺgalom közle.
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kedésenek szabźl|yozźlsáról szóló 5ĺ2013. (III. 8) Főv. Kgy. ľen-

delettel módosított 92120|1. (KI.30.) Főv. Kgy. rendelet

Önkoľmányzati rendeletek:

Józsefuáľos kozigazgatási teriiletén a jármúvel történő vĺíľakozĺĺs
kiegészítő, helyi szabályozísaról szćiő 4ĺ20|4. (III. 8.) tinkoľ.
mĺányzati rendelettel módosított 26120 10. (VI. l 8.) önkormanyza-
ti rendelet
A Józsefuárosi Önkormźnyzat tulajdonában lévő kĺjzterületek
hasznźilatáről és használatának rendjéről szóIő 49/f013. (KI.
12.) ĺinkoľmźnyzati rendelettel módosított I8l20I3. (IV.24.) ön-

kormányzati rendelet
A józsefuarosi zöldterületek és zĺildfelĹiletek védelméről, hasz-

nálaĹáról szőIő 5712007. (X. l6.) ĺinkormányzati ľendelet
A kĺizterületęken szeszesital fogyasztásĺírrak tiltásáról szóló
46l|999. (XII. 1.) önkoľmányzati rendelet
Budapest Fővłíros VIII. kerĺilet Józsęfuáľosi onkormányzat
Képviselő-testtiletének a J őzsefvźtrosi KözteriileGfeliigyeletről
sző|ó |912011. (IV.08.) számú önkormányzati rendelete

3.ab) Az ügyosztá|ylezető által gyakoľolt hatásktiriik (kiadmányozás), a hatás-

ktir gyakorlásának módja

A kiadmányozas és az a\áírás rendjéről szóló hatályos jegyzői utasítás szerinti

hatáskĺinel rendelkezik.

3.ac) Az ůigyosztźiyv ezető feladatköľei

7. AzugyosztáIyvezeto tervezí, szervezi, iľĺányítja és ellenőrzi azugyosztźiy
munkáját;
Ellátja az ugyosztrĺly dolgozói tekintetében a jegyzo źůta| átnlhźzott

munkáltatói jogokat;
Fetiigyeliazugyosztźllyiktat.ásiésĺtattźrozźsitevékenységét;
A mindenkor hatalyos belső normában foglaltak a|apjan gyakoľolja a ki-
admźnyozással, valamint a kötelezettségvĺállalással, utalványozĺĺssal, el-

lenj egyzéssel, telj esítésigazolással kapcsolatos j ogktĺľöket;
Az ijgyosztźllyt érintően gondoskodik a képviselő-testiileti/bizottsági e|ő-

terjesztések el-készítéséľől, a képviselő-testiiletl|bizottsági döntések vég-

rehajtasáról, ellenőrzi a végrehajtlást;

|2. Részt veszaképviselőtesttilet és az illetékes bizottságok ülésein;
13. Felelős a sm|gźiat hatékony és jogszerű e||źtźsźÉrt, az eńk és eszkĺizök

racionális a]ka|mazźsáért;
|4. Felelős az adatkezelési, titokvédelmi és tigykezelési szabályok betarüísá.

ért ésbętaĺtatÁsáért;
15. Javaslatot tesz az ĺillomány juta|mazásfua" fegyelmi felelősségre vonásá-

Ía;
16. Folyamatosan értékeli a keriilet ktizbiaonsági, köztisztasági he|yzetét,

javaslatot tesz a javitás éľdekében szfüséges intézkedések bevezetésére;

9.

10.

11.

t7^

13.

8.

9.
10.

11.
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17. Rendszeresen ellenőrzi a járművek és miĺszaki/technikai eszközök álla-
potát, intézkędik a javítĺĺsra, kezdeményezi a sztikséges fejlesztéseket;

3.ad) A helyettesítés ľendje és az ezekheztartoző felelősségi szabályok

Azngyosztá|yvezetőt tartós tĺívollétében az ĺĺltalrĺnos operatív Ĺigyoszüĺlyvezető-
helyettes, az általános operatív iigyosĺrílyvezető-helyettes tĺvollétében a köĺe-
riilet-fe ltigyleti ügyosztĺá|yv ezeto he lyettesíti'

Taľtós távollétnęk uegy napot meghaladó távollét tekintendő.

A helyettesítést ellátó személy a helyettesítés sorĺĺn tett intézkedésekért ugyano-
lyan fele lő ss é g ge| tartozlk, mint az Ĺigyo s ztályv ezető .

3. b) Ügyo s ztá|yv ezető.h e|yettesek:

Az ügyosztźiyvezeto feladatellátrĺsát ügyosztályvezető-helyettesek segítik, támogatjfü.

3. b/l ) Az á|ta|ános operatív iĺryosztályvezető- helyettes

Ąz álta|ános operatív tigyosztályvezető-helyettęs az ügyosztályvezető á|ta|źnos helyet-
tese. Ügyosztá|yvezetó-helyettes azigyosztźiyvezetóre vonatkozó normák a|apján, az
tigyosztályv ezető kozvetlen alĺĺrendeltsć gében látja el feladatait'

Feladatkĺire az iigyosďźiyvezeto távollétében megegyezik az ügyosztályvezeto fe|a-
datköľével, amelyet távollétében önállóan, egyébként az ugyosztá|yvezetó áItal meg-
határozott munkamegosztás szerint lát el.

Feladata kiilönłisen:

l. Közvetlenül irányítja a gépjármiĺ elszállítássď foglalkozó köZteľĹilet-
felügyelőt,

2. Kĺizvetlentil lĺányítja, feliigyeli a kiiĺertileti térfigyelő rendszer tizemelteté-
sével és mfüödésével kapcsolatos feladatokat,

3. A térľlgyelő rendszer mfüĺĺdéséhez sziikséges mértékbęn egyĺittmfüödik,
kapcsolatot taľt a ľendőrséggel,

4. Felügyeli a téľfigyelő diszpécseri feladatokat ęllátó kĺizterület-felügyelő
szol gálate ll źLtásźLt,

5. Rendszeresen ellenőľzi a térf,rgyelő rendszer és az ahhoz tartoző musza-
ki/technikai eszközök źů|apotátt, intézkedik a javítiísľa, kezdeményeziaszllk-
séges fejlesztéseket.

6. Felügyeli és inínyítja akozigazgatrási térľrgyelő munkáját, figyelemmel kíséri
a jog- és szalszerü mfüödését, valamint a benne ta|á|hatő technikai eszkĺi.
zök mfüödőképességét, ďkalmazhatóságát.

fi2



3.btf) A ktizteľület-felůigyeleti ůigyoszt á|yvezető-belyettes :

A közteriilet-felügyeleti ügyosztrilyvezető-helyettes az igyosztáiyvezeto szakmai he-

lyettese. Ügyosĺályvezető.helyettes az iigyosztályvezetőre vonatkozó normák a|apjtn,
az igyosztźůyvezeto közvetlen alĺárendęltségében látja el fęladatait.

Felađatkĺire az ugyosztáLyvezető és az áita|źnos opeľatív iigyosztĺĺlyvezető-helyettes
távollétében megegyezik az iigyoszt,źilyvezeto feladatkörével, amelyet távollétében
ĺĺnállóan, egyébként azugyosztźt|yvezstő által meghatáĺozott munkamegosztas szerint
Iát el.

Feladata küliinfisen:

1. Iranyítja, feltigyeli és ellenőrzi a napi szo|gá|at irźnyításával megbízott szol-
gźt|atirányitókat, közteľtilet-felĹigyelőket, valamint a lakossági bejelentések-

kel, illetve az intézkedésekkel szemben benyújtott panaszok feldolgozására
kij eltilt közteľiilet-felügyelőt.

2. Felelős a havi szolgálatteľvezet jogszabályban meghatározott határidőre tör-
ténő elkészítéséért, a napi szolgálat szervezéséért, avźt|tozások kezeléséért.

3, Feladata a munkavégzésre vonatkozó kimutatĺĺsok határidőre történő elkészí-
tése.

4. Felelős a személyre szabott, egyéni feladat meghatźnozásra irrányuló e|igazi-
tasok tartalmáÉrt és végrehajtásáért, a beszĺímoltatĺások szakszeru végrłhajtá-
sáért, annak alapján a jövőbeni fęladatok meghatźrozásáért.

5. Tervezi az tůlomźny éves szabadságát' engedélyezi a szabadság kérelmeket,
sztikség esetén él a munkáltató szabađság kiadására vonatkozó _ tĺiľvényben
meghatarozott - j ogával;

6. Ellenőrzi a köĺeriilet-feliigyelők źita| készitett írĺísos dokumentumokat, fel-
jelentéseket, jegyzokönyveket, bírságokat, indokolt esetben felülvizsgálja
azokat;

7. Kivizsgálja az intézkedéssel szembeni panaszokat, a kényszeľítő eszköz
Íwsznáiatźĺt' illetve a személyes szabadságot korlátoző ntézkedéseket, jog-
szabályban meghatiírozott esetekben továbbítja a rendőľségľe;

8. Rendszeresen ellenőrzi a jĺĺrművek és míĺszaki/technikai eszköztĺk źi|apotźú,

intézkedik a javitásra, kezdeményezi a szfüséges fejlesztéseket;

Szolgálatirányító:

A szolgálatirłĺnyító azugyosztályvezető és az ügyosztźĺ|yvezető-helyettesek alĺírendelt-
ségében |źúja e| fe|adatait, közvetleniil iľrĺnyítja a köztertilet-felügyelők napi szolgála-
tź,/-.

Feladata kiilönfisen:

1. a kĺizterület.felügyelet teljes szemé|yi á|Iomźnya tekintetében a szolgálat
tervezési- szeĺv ezési feladatok végľehajtĺísą

2. a szew ezet ideiglenes szolgálati feladatainak megszew ezése,

3. a célfeladatok teljesítéséhez sziikséges szolgálat szervezési feladatok végre-

hďst,źsa"

3.c)
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4. Hajtsa végre a szolgálatbavezényelt kĺjzteľĹilet-feltigyelők e|igazíttsát,
5. E|Ienőizze a megielent létszĺmot, ruhĺĺzatot, felszerelést, szolgálati azonosí-

tót, igazolviínyt,
6. Adja ki a kĺizterulet-feliigyelők részére a szo|gźiat e||átásźúloz sziikséges

technikai eszközĺiket, felszereléseket, okmányokat,
7 . Hatźlrozza"meg a köĺerület-felĘyelő tészére a jĺá.ľőrutirĺányt, jarőrktirzetet,
8. Ismeľtesse az illetékességi teriilet általanos szabálysértési, köztisztasági

heĺyzetét, a lakossági panasmkat,
9. Határozzon meg világos és elérhető célokat, az e|ígazítźson a köaeńilet.

felügyelők javaslata ďapjĺĺn is hatátrozza meg az e|végzendő fęladatokat, a
kiilön ellenőľizendő helyeket,

10. Ismeľtesse és bocsássa rendelkezésľe a feladatok ellátĺĺsát segítő feltételeket,
információkat, okmányoka! eszközöket,

1 1. Intézkedj en az ügyosztiĺlyvezetó és helyettesein által meghatározott felada-
tok, célok kcĺaenilet-feliigyelők általi vé grehaj tásárą

1 2. Ellenóri zze a szo|gálatban lévő kdzterüleĹfeliigyelők feladat végrehaj tĺĺsát,
13. Engedélyęzze a közteriilet-feliigyelők munkaközi szĹinetre töľténő bevonulá-

sát,
14. Szükség esetén nyújtson segítséget a felügyelői intézkedésekjog- és szaksze-

nĺ végrehajtásáůloz,
l5. Kísérje figyelemme| aszo|gáiat és a feladatok alakulĺĺsát. Szfüség esetén in-

tézkedjen az erók, eszközök átcsoportosításról, összevonásłíról, melyet je-
lentsen a közvetlen vezetĺĺjének,

l6. A szolgtiat feladatainak közterületen tĺirténő inínyítĺĺsą koordinálása,
17.Szolgá|ata során a feladatok sikeres e|végzése érdekében a szĹikséges mérté-

kig folyamatosan mfüödjiin egyutt avezętőivel, a Rendőrség és Polgároľség
munkatáľsaival.

l8. Ellenőrizze a diszpécseri szolgálatot ellátókat, szfüség esetén segítse a mun-
kájukat.

19. Hajtsa végre a közteriilet.felügyelők szolgálat végi beszímoltatasát.
20. Abeszámoltatĺás keľetében e|lenőnzze vissza a kiadott feladatok végľehajtá-

sát, a meghatźrozott célok megvalósulását.
2|. Yegye át és revíziőzza, a közteľĺilet-feliigyelők által végrehajtott intézkedé-

sekről készített feljelentéseket, iratokat. Sziikség és lehetőség esetén kiegé-
szítésre, hiĺĺnypótlłísra adjavissza.

fz.Yéte|ezze vissza a köĺeriilet-feliigyelők részére kiadott technikai eszkózo-
ket, felszeľeléseket, okmrĺnyokat.

23. Tĺiltse ki, illetve folyamatosan vezesse aszo|gáIati okmányokat' statisztiká-
kat.

3.d) Az asszĺsztens:

Az ugyosztáIyvezető kĺizvetlen alĺĺrendeltségében végzi a titkársági adminisztrációt'

Feladata kültiniisen:

l . Erkezteti és szi gnlílĺĺs n e|őkészíti a b eérkező postiít.
z. Átveteti aszigná|tiratokat, vezetiés ťrgyelemmel kíséri a hatríľidőket.
3. Postáz.z.aat<tadmźnyozÁsĺakertilő iľatokat, előkészíti azirattározźsra.
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4. Kooľdinálja avezető és az állomány, illetve azáIlampolgáľok, atáľsszervek
és egyéb személyek közti kommunikáciőt, szervezi a szfüséges megbeszé-
léseket, tigyftlfogadást, időpontokat egyeńet és tart nyilvĺĺn.

5. E|véga az źl|omźny tajékoztatásával kapcsolatos feladatokat (pl.: szabá-
lyozók ismeľtetése, oktatandó normák, kivonatok elosztasą fudomasul vé-
tel igazoltaüása.

3.e) A ktizteľület.felĺiryelő:

Feladatait az ugyosztźiyvezeto szakmai feladatellátĺására vonatkoző, 3.n)
pontban meghatźlrozott jogszabályok alapjĺín hivatalos személyként az e|igazí-
táson meghatźlrozottak szerint |átja e|.

Feladata kĺiltiniisen:

1. a kĺiztertiletek jogszenĺ haszná|atźnak' a közteriileten folytatott engedély-
hez, illetve ritkezelői hozzź$áru|áshoz kötcitt tevékenységszabźiyszenĺségé-
nek ellenóľzése;

2, a köztertilet rendjére és tisztaságĺĺra vonatkoző jogszabźt|y á|ta| tiltott tevé-
kenység megelőzése, megakadá|yozÁsa, megszakítasa, megsziintetése, il-
letve szankcionálása;

3' közremiĺködés a közteti|et, az épített és a természetikomyezet védelmé-
ben;

4. kĺizremiĺkĺidés a táľsadalmi búnmegelőzési feladatok megvalósításában, a

kĺizbiztonság és a közrend védelmében;
5. közremiĺkö đés az ĺinkormány zati vagy on védelmében;
6. közľemĺĺkĺidés a kĺĺaisztasźryra vonatkozó jogszabályok végrehajtasanak el.

lenőrzésében;
7 . közremiĺködés állategészségĹigyi és ebľendészeti fę|adatok ellátásában;
8. amozgźsábarlkorlátozott személy paľkolrĺsi igazo|vźnyjogszeľii haszná|a-

tának és biľtoklásĺĺnak az ellenőrzése.

3.Đ A szabálysértésĺ éskőzigazgatásĺ ĺigyintéző:

Keze|i a kiizterĹilet-felügyelők által kezdem ényezett intézkedéseket.

x..eladata küIiinösen: .

1. Az ügyirat végállapotba helyezéséig az ugyťeldolgozó rendszer segítségé-
vel önĺĺllóan elvégzi az üggyel kapcsolatos adatkezelési, továbbíĺĺsi és

egyéb feladatokat.
2. E|végzi ará szignźit panaszok, beadvĺĺnyok kezelését, végrehajtja a
3 . hozzźljlkrendelt munkafolyamatokat.
4. Figyelemmel kíséri a hatĺĺridőket, intézkedik a haüĺridőhĺiz kötött, jogsza-

bĺílyban előírt kĺĺvetk ezlnényre (feljelentés, behajtĺás, stb.)

5. Elvégziaz ügyekkel kapcsolatos adminisztratív teendőket.
6 . Ir attźnozza és selej tezésre előkész íti a v égá|Iapotu iigyiľatokat.

115



3.g) Segédfetüryelő:

A hivatalos személy támogatójaként segíti a köztertilet-felügyelő munkáját. A segédfe-
ltigyelő tinálló intézkedési jogosultsággal nem rendelkezik, munkáját klzźrćiag aköz-
teľiĺlt-feltigyęlő jelenlétében és utasítĺása szeľint végezlreti'

Feladata kĺĺlönôsen:

1. A közteriilet-felĹigyelő dĺintése ďapjĺín fizikai értelemben fel. és leszereli
az elindulást gátló eszkozt.

2. Szolgálata ellátĺása során vezeti a szo|gá|ati gépjĺíľművet.
3. Azintézkędéssel éńntett személy igényének megfelelően átveszi a kerékbi-

lincs alkďmazźsi díjat és a vonatkozó normában foglaltak szerint kezeli azt.

3.h) A helyettesÍtés ľendje és az ezekh ez tartoző felelősségi szabályok

A szolgálatiľrĺnyítók, koztertilet-felügyelők, a sz"abá|ysértési és kozigazgatźsi tigyinté-
zok, va|amint a segédfelügyelők źrzonos munkakörben egymást helyettesítik.
Az asszisztenst a szabálysénési és kĺizigazgatĺási ügyintézők kĺjzĹil kijelölt személy he-
lyettesíti.

4.) Az ügvosztály munkaľendie

4.a)

Azugyosztá|yvezető és az ügyosztźilyvezető.helyetteset azasszisztens, szabályséľtési és kĺiz-
igazgatasi igyintéző ľendes hivatali munkarendben teljesítik munkaidejfüet az a|ábbiak sze-
ľint:

hétftí: 08.00-18.00 órĺĺig

kedd: 08.00-t6.00 ónĺig

szerda: 08.00-16.30 óľáig

cstitcirtök: 08.00-l6.00 órĺĺig

péntek: 08.00-13.30 óľáig

4.b)

A Közterület-feliigyeleti Ügyoszuíly tlíĺsadalmi kĺizsziĺkségletet kielégítő szo|gáIatteljesítési
tevékenységére tekintettel, rendeltetése folyĺín munkaszĺineti napon is miĺködik. A munkaidő-
beosztiís _ a szo|gá|at elláüási feladatok figyelembe vételével - hivatali és folyamatos (meg-
szakitźsnélküli)munkaľendbenkertilmeghatźrozźsa.

A k<izteľtilet.felügyelő, szo|gźt|atirĺĺnyÍtó és a segédfeliigyelő általánostól eltérő munkaľend-
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ben, két havi munkaidőkeretben teljesíti munkaidejét.
A munkaidő beosztłĺsára köztiszwiselők esetében a kĺizszolgálati tisztviselőlaől szóló 2011.

évi CXCIX. törvény ľendelkezéseiq munkavállalók esetében a munka törvénykĺinyvéľől szóló
201f. évi I. torvény rendelkezéseitkell alkalmazni.

A szolgálattervezetet (munkaidőkeret) egy hónapra előre, minden hónap fD-ig a kijeltilt szol-
gá|atirźnyítő készíti e| és az ügyoszhályvezető hagyja jővá.

A ledolgozott munkaidő nýlvĺĺntaľüása és ellenőrzése céljából az iigyosztźt|y jelen|éti naplót
vęzet. A jelenléti naplóban fet kell tĺintetni a munkába rĺllĺás és a munkábó| tźlĺozás pontos

idejét. A jelenléti napló vęzetéséértaszo|gá|atirányitő a felelős.

Az ügyosáá|y ďolrgozői a Kiizteriilet-felügyeleti Ügyosztáiy tészéĺe kijeliilt épiĺletben a mun.
kaidőn ttil az tigyo sztályvezető engedélyével tartózkodhatnak.
A munkahelyéről önhibáján kívtil távol tartózkodó dolgozó az akadáIyoztatás okaról haladék-

talanul kcjtele s az ugy o sztźt|yv ezetőt éľte s íteni.
A betegségľől szóló orvosi igazolast a dolgozó munkába állása első napján köteles a közvetlen
vezetőjének átadni. Az źtadás e|őtt az utolsó munkába ti'ltdtt nap időpontját az ügyosztźiyve.
zetónek a táppénzes lapon le kell igazolnia.

5.) Az üeyosztáIy ĺĺgyfélfogadási rendie

Ügyfélfogadás ideje: Hétf(itől péntekig 08:00 és 16:00 óra kĺjzĺjtt
ÜĚýĺ"roĚudás helye: 1084 Budapest, Német u. l7-l9.

6.) Ertekezletek rendie

Az igyosztá|yvezető naponta e|igazítja az ugyosztá|yvezetó-helyettest, felévente egy-

szer pedig ĺĺllomĺánygýlést taľt.

A kĺiztertilet-fettigyetők ľészere az ugyosztźiyvezetó, az iigyosztá|yvezeto.helyettes
vagy a szo|gźiatirźnyító szolgálatot megelőzően eligazítást, bevonuláskor beszrĺmolta-

tást tart.

7.) Külső kapcsolattartás

Az ugyosztály dolgozóit az áI|ampolgĺĺrokkal, az önkormányzati és mas külső szer-

vekkd intézményekkel és gazdasági tĺírsaságokkal való kapcsolattartrásban a kultrľált,
hatékony, gyors iigyintézésľe való t<irekvés, valamint a segítő szrándék kell, hogy jel-

lemezze.

A hivatďi dolgozók kiilső kapcsolatüaľtlásĺĺnak körét és rendjét _ ideértve a képviselő-

testülettel, abizottságokkď vďó kapcsolattartĺíst is _ a jegyző á||apítja meg és azĺjgy-
osztźůy iigyľendjében, illetve a munkak<jri leírrísokb an szabźilyozza.

Az ugyosztá|yvezető feladatköľében eljĺĺrva kĺizvetlen kapcsolatban ĺállhat az önkor-

mányzat intézĺnényeivel, gazdasági tĺáľsaságaivď. Ennek soriín jogszabźtly'ban, önkoľ-

mźnyzatihatźrozatban' munkáltatói dtĺntésben meghatfuozott adatszolgáltatast kéľhet

és adhat.
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Az el|eĺőrzésre jogosult felügyeleti és külső szervekkel, a jegyző és a polgármester
tartja a kapcsolatot, illetve esetenként dĺint a kapcsolattartó személyéről.

8.) Záľó rendelkezések

Jelen ügyrend a Budapest Fővĺĺros VIII' keriĺlet Józsefuarosi onkormányzat Képvise-
lő-tęsttilętę éita| ,.,,,,,,,,ĺ20ll4,(Lz,04.) számú hatĺáľozattal e|fogadott, a Budapest Fő-
váľos VIII. kerület Józsefuiírosi Polgrírmesteri Hivatal Szervezeti és Mfüödési Sza-
bá|yzatźnak 1. számú fiiggeléke.

A szervezeti egység aktualizált ügyrendjét az abban szfüségessé vált változtatást kĺĺ-
vető 60 napon belül csatolni kĺiteles a fliggelékhez.

Jelen Ĺigyrend 20l5. januĺír l-jén lép hatáIyba.

Budapest, 2014. december ......

Ugyosztáiyvezető

A Közterület-feliigyel eti Ügyosztĺĺly ügyrendj ét j óváhagyom :

Danada-Rimĺĺn Edina
jegyző
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Joeszabályi elóírás
Alapszab

eht. t0.ô (5)

á.Jvzatok

A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének 2.sz' f ggeléke: szabályzatok jeg,lzéke

MÍiktidéséhez kapcsolődő pénzĺigyi kihatásri szabályzatok

A szervezęti egységekĺe vonatkozÓ részletes
szabályokat a szerv ezeti egységek iigyľendj e
rÖsziti,

Szabálvzat témaktire

Átrt. to.E (5), Avr.
13.$(2) a)

Minósé eiranvítási rends zer szabá|y ozäsa

Ávľ' 13.(2)' b)

tervezés
gazdéikodás - ktilĺjncjs tekintettel kotvál, utalvá-
nvozás

Ávr. 13.(2)' c)

ellenorzés' adatszolgáltatás

Ávr' 13'(2). d)

Szabálvzat neve

A szewęzęti egységek tĺgyrend-
iei

Avr. 13.(2), e)

beszámolás

beszerzések lebonyolításával kapcsolatos elj árás-
rend

Minóségiľanyítási kézikÖnyv és

Ávr. 13.(2). fl

füsse

belft'ldi és ktilťoldi kikuldetések elrendelésével
és lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos
kérdések

Ávľ. 13.(2), g)

lékei

A kÖltségvetési koncepciÓ ké.
szítésével, a tźr gyévi kÖltségve-
tés tervezésével, a k<iltségvetési
rendelet mÓdosításával kapcso-
lato s feladat ok szabźÄv zata

any ag- és eszkozgazdálkodás számviteli politi-
kában nem szabályozott kérdések

r epr ezentćrci Ó s k i adás o k fel o s ztás át, azok t elj e s í -

tésének és elszámolásanak szabá|yai

gépj ármtĺvek igénybevételének és használatának
rendiét.

P o l gárme st eri-j e gy zoi kÖzÖs
utasítás - t3/20t4.(XI. 1 7.)

vęZetékes és rádiÓtelefonok használata

A JÓzse'fu ĺíľosi onkoľm źny zat
által feltigyelt kciltségvetési
szervek beszámolÓvial kapcso-
latos szabáIvzata

Kozbeszerzési és beszerzési
Szabćivzat

N emzetkci z i szab tiy zat

Anyag és eszkcĺzgazdálkodási
szabá|yzat

ReprezentáciÓs kiadások sza.
bźivzata
P o l gáľmesteľi-j e gyzói ktizcj s

utasítás . 5/20 12.ru.05.)

Vezetékes és rádiÓtelefonok
haszná]ata



Avľ. 13.(2). h
A b els ó kontľo llren dszeľ mĺĺkiĺdtetés éh ez kap csolő d ĺÓ szab á|yzat

BKÍ.6.$(4)

BKľ.7.$(1)

kĺizérdekrĺ adatok me gi smeréséľe irányul Ó ké-
ľelmek intézésének, továbbá a kcjtelezóen kozzé-
teendó adatok nyi lv:ĺno s s á gr a ho zatalLínak rendi e

BKÍ. 17.6(l)

A kciltségvetési szerv
sének eliĺárrísľendie

BKr. j.$, 6.$

Bkr.36 10.6

A kÖltségvetési szerv vezetoje kĺjteles kockázat-
kezelési rendszert mfü<jdtetni'

Számvĺtelhez kapcsolődÓ szabályzatok

A belso ellenóľzési tevékenysé g szabá|y ozćtsi
rendie

K ltségvetési szerv mtĺk dé si folyamatainak

nyomvonala

Nyomonk vetés rendszerének eglséges szerke-

zetbe foslalása

szab áIyta|arls ágok ke ze l é -

Szt. 14.6 (3)

Szt. 14.6 (5)

AE-06 K<izéľdektĺ adatkéľés
teliesítése

Szt. 14.4 (5)

A Szt. tÖrvényben rogzitett alapelvek, értékelési
elóírások ďapjan ki kell ďakítani és írásba kell
foglalni a gazdéikodÓ adottságainak, kÖrĹilmé-
nyeinek leginkább megfeleló - a tôrvény végre-
hajtásĺának mÓdszereit, eszkőzeit meghataľozÓ -
számviteli politikát.

Szt. 14.$ (5)

ME.36 Szabálytalanságok keze-
lési ľendie

Szt. 14.6 (5)

ME-3 7 Kockazatkezelési eljĺíľá-
si rend

Az eszkÖzôk és a foľrások leltarkészítési és leltá-
rozási szabá|yozása
Az eszkőzok és a források értékelési szabáIyozä-
sa

BelsŐ Ellenóľzési Kézikőnw

onkÖltségs zźmítás rendj ére vonatkozÓ belsó
szabá|vozás

Ellenórzési nyomvonal

P énzkeze|é s szab á|y o zás a

Monitoring stratégia

Számviteli Politika
Leltáľkészítési és leltaľozási
szabtiyzat
EszkÖzÖk és fonások éľtékelési
szabáIvzata

onkci l ts é ss zźLmítási szab źiv zat
Pénz-és Ertékkezelési szabálv-
zar
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Szt. 161.0 (1

Szt.
Mííktidéshez sztikséges továbbĺ szabályzatok
l995. évi Lxu. Tv. 10.$
(1)

f)|I, évi CXCIX.6.$
(19)

A kÖnyvezetés és beszámolás készítésének biz-
tosítása

Felesleses vasyontaÍgvakľÓl

Iratkezelés

1993. évi XCIII'tv' 2.$.

A hivatal fo glalkoztatottaira vonatkozÓ szabtiy -
zat

|996, évi XXXI. Tv' l9.6

Infoľmatikai rendszerek használata

l999. évi XLII. Tv. 4/A$

P źiy źzatok el óké s zíté s ével, vé grehaj tás ával kap -
csolatos szabálvozás

Teruek
2003, évi CXXV.tv.

Normatíva igénylésének, felhasználásanak és
ellenóľzéséľól szÓlÓ szabá|v ozás
Munkavédelemmel kap c sol ato s szab źl|

Számlarend

Ttĺzvédelemmel kapcsolatos szabályozás

Felesleges vagyontárgyak hasz-
nosításának, selejtezésének sza-
bt vzata

NemdohánvzÓk védelmérol szó|ő szabćllvozás

Esélyesyenlósési terv

Iľatkezel és i szab á|v zat

K zszolgál ati Szabá|y zat
Infoľmatikai S zab áIv zat

Páiyazati szabá|yzat

vozas

Az Önkorm tny zati fenntartásti
intézmények normatíva igénylé.
sének, felhasználásrínak és elle-
norzésének ľendiéról
Munkavédelmi szabálvzat
Tiízvé de lm i szab tiy zat
NemdohányzÓk védelméľól szÓ.
|ő szabćivzat

Esélyegyenloséei terv



Polgármesteri Hivatal SZMSZ.ének 3. sz'
éke: szervezeti

1.

2.

Polgáľmesteľi Kabinet

a
Titkaľsáe

4.

KommunikáciÓs Iľoda

5.

A

Jegłztji Kabĺnet

Egységek

6.

T rvényességi és peľképviseleti Iľoda

k vezetöi

7.

SzemélyĹieyi Iroda
Belsó Ellátási lroda

8.

9.

Szervezési és Képviselói Iľoda

10.

Üswiteli Iroda

Belsó Ellenónési lľoda

11.
Városfejlesztésĺ és Fóépítészi Ügyosz.
táiv

Allapot dátuma

t2.
13.

Fóépítészi Iroda

dľ. Pesti Ivett

Vĺárosfęi lesztési Iľoda

14.

dľ' Palotai Péteľ

2013.05.22.

Vag7ongazdálkodásĺ és Üzemeltetési
Uryosztálv

15.

T6,

Gazdálkodási Iľoda

dr. Sánta Zsófia

17.

LétesítmenvĹizemeltetési Iroda

Pénzĺicyĺ Üeyosztálv

Mátľahazi Juđit

18.

KÖltségvetési és Pénziigyi Felĺigyeleti
Iroda

Fábián Márta

19.

Szedliczkyné Pekari Ka.
rolina

20.

Számviteli és Pénziigyi Iroda

KÓsa Edit

AdÓtieyi Iroda

Maierné Bokor Emese

2013.09.09.

Fernezelyi Geľgely Sán-
dor

B

Ivanyi Gvclnswéľ
Annus Viktoľ

Szrics Tamás

dr. Hencz Adrienn
SzabÓ Endre

Paris Gvulłĺné

Molnaľ Antalné

Gécziné Rácsai Ttinde

Ré

Méree Éva

pĺnszki-Hudák

20|4, ianuríľ 01.

Anita

Pénzes Attila



ft. HatÓsási Üel

f2. Építésiieyi Iroda

n^

lgazsatási Iroda

25.

Anyakonwi Iroda

Humánszolsáltatĺĺsĺ Ügvosztály

f6
27.

Családtámoeatási Iľoda

Humĺínkapcsolati Iľoda

dr. Kovács Gabľiella

Bedó Klaľa

dr. KÓrÓdi Eva

SzalÓkné Fekete AnikÓ

dľ. Boisza Kĺisztina

KoscsÓné Kolkopf Judit
Kincses Ibolva

2013.1L15.

2014.03.31.

dr' Kőrődi Eva

20r 3.I0.01.

TÓth Csaba

He sediÍsné Kis Annamár ia

,i


