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1.a) Szervezeti egvség megnevezése:

Budapest Fővaĺos VIII. kerĹilet Józsefuĺĺrosi Polgáľmesteri Hivatal Pénziigyi Ügyosztály

1.b) .Ą szervezeti eevség címadataĺ:

Mfüodési helye: Budapest Baľoss u. 63-67.

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

Pénziigyi Ügyoszály te1efonszám:06-1-459-2235
email cím: penzugy@jozsefuaľos.hu faxszám:06-l-3l4-0605

KöltségvetésiésPénzrtgyiFelügyeletiIľoda telefonszám 06-1-459-2247
email cím: penzugy@jozsefuaľos.hu faxszálm:06-1-314-0605

Szĺĺmviteli és Pénzügyi Iroda telefonsziĺm:06-I-459-2242
email cím: penzugy@jozsefuaľos.hu fax sziím: 06-l-313-0438

Adótigyi Iroda telefonszĺĺm:06-I-459-2|44
email cím: adoug y @jozseťvaĺos.hu

1.c) A szervezeti egYség iogállása:

A Pénzügyi Ügyosztály nem önálló jogi személy.

2. A szeľvezeti egvség általános feladat. és hatásköľe:

Azadottszakágazathoztartoző több irodát összefogó szewezeti egység, melynek iľĺányítója és
vezetője az igyosfĺá|yvezető. Az ugyosztźńyvezető szewezi és ellenőrzi az ugyosztály mun-
kźúát, az ugyosztá|yvezetonek koordinációs tevékenysége és felügyeleti jogkĺĺľe van a Költ-
ségvetési és Pénziigyi Felügyeleti lroda, Szĺĺmviteli és Pénziigyi lroda, Adóiigyi Iroda tekinte-
tében.

3. A Pénzügyi Ügyosztály engedélvezett létszáma tevékenységek szeľinti bontásban. az
azokhoz taľtozó feladat. és hatiskiirökkel

PénzĺĺgyÍ Üryosztály tagoződásaz
ugyosztá|yvezető lfő
controlling refeľens 1 fő
iigyintéző l fr

Kiiltségvetésĺ és Pénzügyi Felügyeleti Iroda
kodavezető helvettes: 1 f('
ugyintéző: 5 fr
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SzámvÍtelĺ és Pénzüryi lľoda
irodavezető: 1 fő
ldigyintézĺ5: 13 fő

Adĺóüg5ri lľoda
irodavezető: 1 fő
tigyintéző: 10 f('

3.a) Az iiw osztá|w ezető

3.aa) Az üryosztályvezető sza|<mai feladate||átására vonatkozó Iegfontosabb jogszabáIy.
ok felsoľolása

o MagyarországA|aptörvénye
o Magyarország gazdasági stabilitasráľól szó|ô 20ll. évi CXCN. törvény, valamint az

adósságot keletkeztető ügyletekhez tortén(j hozzźtjáru|ás részletes szabáLyairől szóló
353 l20I1 . CXII.3 0) koľmlĺnyľendelet

o Nemzeti vagyonĺólszóló 20|I. évi CXCVI. töľvény
. Magyarországhelyi önkormźnyzatairól szóló 2011. évi CL)O(XIX. törvény
. Magyaľországközponti költségvetéséľől szóló mindenkoľi éves tĺiľvény
. Áľamlráztartástő| szőlő 2O|l. évi CXCV. töľvény, valamint a végrehajtásĺĺľól szóló

368/201 1 . (XII.3 1 .) koľmanyrendelet
o A kormányzati funkciók, áIlanháztaÍtási szakfeladatok és szakágazatok és szakägaza-
. tok osztá|yozźsi rendjéről sző|ő 6812013.6II.29.) NGM rendelet
o A fovárosi önkoľmányzat és a kerĹileti önkormányzatokközötti foľľásmegosztásról szó-

lő2006. évi C)oo(III. töľvény
c Szárnvitelľől sző|ő 2000. évi C. tĺiľvény
o Az áIlafiháztaÍtás sziímviteléről szóló 4120|3. (I.11.) Koľm. ľendelet
o Az általános forgalmi adóľól szolő 2007. évi C)O(VII. tĺirvény
o A személyi jĺivedelemad&őI sző|ő |995, évi CXVIL törvény
o Ahelyi adókĺól szóló 1990. évi C. törvény
o A gépjárműadóról szóló l99I. évi Dooil. töľvény
o Azadőzźs rendjéről szőIő2003. évi XCII. ttĺrvény
o A Polgaľi Törvénykönyvről sző|ő20l3.évi V. töruény
o A jĺivedéki adóról és a jövedéki teľmékek forgalmazásának kiilönös szabá|yairól szóló

2003. évi CXXVII. törvény
o Az á||amháńartásban felmeľtilő egyes gyakoribb gazđasági események kötelező el-

szĺĺmolási módjráľól 38120|3. (IX. 19.) NGM rendelet
o A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréľől és belső ellenőrzéséro| sző|ő

37 0l20ll. (XII.3 1.) Korm. rendelet
o Józsefüarosi onkormányzatmindenkori átrneneti gazđźikodasaról szóló helyi rendelet
o Józsefuráľosi onkormźnyzatmindenkori ktiltségvetéséről szóló ľendelet
o Adósságkezelési szolgźitatźtsľól szóló 3I|20I0.NII.15.) szźmuhelyi rendelet
o Az építményadóról szóló 38120|4. (XI.13.) sz. önkormźnyzatirendelet
o A telekadóľól sző|ó 39l2014.(XI.13.) sz. <inkoľmálnyzati rendelet
o Az idegenforgalmi adóľól szóló 40l20I4. (XI.13.) sz. önkormányzatirendelet

3.ab) Az ůĺg;rosztályvezető á,Jrta| ryakorolt hatásktiľiik (kĺadmányozás), a hatásktiľ rya-
koľlásának módja
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A kiadmanyozás és az a|źtirás rendjéről sző|ő hatźůyos jegyzői utasítás szerinti hatáskoľrel
rendelkezik.
A kiađmĺínyozás reĺđjéről szóló hatályos polglármesteri utasításban foglaltak szerinti ha-
taskĺinel rendelkezik.
A kötelezettség-vállalással, utalvĺányozással, ellenjegyzéssel, érvényesítéssel, teljesítésigazolással
kapcsolatos eljárási rendľől sző|ó hatźůyos polgáľmesteri-jegyzői és jegyzői utasítás szeint gya-
korolja a polgáľmester és a jegsĺző źL|t.almeghatärozott kĺirben azuta|ványozási, teljesítésigazolási
jogot.

3.ac) Az ii gyosztályv ezető fe|adatkiiľei
. az ügyosáály irányítója és vezetójeként szervezi és ellenőrzi az ügyosztály munkáját,

koordinációs tevékenysége és felügyeleti jogköľe van a Ktiltségvetési és Pénzügyi Fe-
liigyeleti lľoda, a Szrímviteli és Pénzügyi Iľoda és az Adóügyi Iľoda tekintetében

o e||átja az igyosztáIy doIgozői tekintetében a jegyző á|ta| átruhazott munkáltatói jogo-
kat

o felügyeli az tigyosztáIy i|<tatási és iľattározási tevékenységét
o kĺiteles az egységes polgáľmesteri hivatal munkáját elősegítő szervezeti egységek kö-

zötti folyamatos tájékoztatásra, a szabźt|yozott hivatalon belüli és külső kapcsolattaľ-
tásra

. folyamatos elemző munkát végez, melynek a\apjánvźitoztatástkezdeményez azftođát
érintő feladatok vonatkozásétban a hatékonyabb, eľedményesebb, gazdaságosabb, raci-
onálisabb feladatellátás érdekébęn

. az ügyosztály feladatait éľintő iigyben ügyfelfogadásttart
o figyelemmel kíséľi az ugy osztáův ügyfélszo |gá|ati tevékenysé gét
o a Minőségirányítási Rendszeľdokumentáciő részétképezł| eljĺírásokban foglaltak alap-

jĺán biztosítja a szewezeti egységét éľintő szakmai feladatok. e|Iátźsźú
. a Polgĺĺľmesteri Hivatal mindenkori hatályos Szervezeti és Mfüödési Szabźiyzata, va-

lamint a belső normák a|apjźn el|átja a szervezeti egységét érintő vezetői és inányítói
feladatokat

. a hatáiyos belső noľmában foglaltak a|apjarl gyakoľolja a kiadmanyozás, valamint a
k<itelezettségvállalással, utalványozással, e||enjegyzéssel, teljesítésigazolással kapcso-
latosjogköľét

o Működteti az ügyosztály tekintetében a Minőségiľĺínyítási Rendszert
. a szervezeti egységei részére felađataik ellźtásźůloz szakmai segítséget nyújt,
o szakterületét érintően gondoskodik a képviselő-testiileti/bizottsági eloterjesztések el-

készítéséről, a képviselő-testtileti/bizottsági dĺintések végľehajtásĺĺľól
o résztvesz a képviselő-testiilet és az illetékes bizottságok tilésein
o ełYeztetéseken, ľendezvényeken képviseli a Pénzügyi Ügyosztá\yt
o e||źńja a Polgármesteľi Hivata|SZM\Z7,2. pontjában meghatfuozott felađatokat

3.ad) A helyettesítés ľendje és az ezekheztartoző felelősségÍ szabáIyok
Az igyosztźůyvezetőnek nincs általános helyettese, az agyosztá|yvezetőt Költségvetési és
Pénnlgyi Felügyeleti Irođával kapcsolatos feladatkörét tekintve a Költségvetési és Pénzügyi
Felügyeleti Iľoda helyettes vezetője, a Szĺĺmviteli és Pénziigyi Irodával kapcsolatos feladat-
kĺirét tekintve a Szĺĺmviteli és Péĺlzligyi Iľoda vezetője és az AdóĹigyi Irodával kapcsolatos
feladatkcirét tekintve az Adőngyi Iľoda vezetője helyettesíti.
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3.b) Az irodavezetők

Kiiltségvetési és Pénzůigyĺ Felĺigyeleti Iľoda vezetője

3.ba) Az iľodavezető szakmaĺ feladatellátására vonatkozĺó legfontosabb jogszabályok
felsorolása

o MagyarorczágAlapt<irvénye
. Magyarorczág gazdasági stabilitásĺáľól szóló f}|I. évi CXCIV. t<!ľvény, valarĺint az

adósságot keletkeztető ügyletekhez 1.orténó hozzájźtu|ás részletes szabá|yahől szóló
353 /2071 . (XII.3 0) kormiányrendelet

o Nemzeti vagyonľól szóló 20|I. évi CXCVI. tcĺrvény
o Magyarország helyi önkoľmányzatairő| sző|ő 2011. évi CL)O(XIX. tĺiľvény
o Helyi önkoľmrĺnyzatok és szeľveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrá-

lis alarendeltségű szeľvek feladat- és hatáľköreiről szóló I99I. évi )o(. tĺiľvény
o Magyarorczźtg kĺizponti költségvetéséről szóló mindenkori éves törvény
. Áilamháztartástő| sző|ő 2O|1. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásźĺtő! szőIő

3 68/2011 . CXII.3 1 .) kormlínyrendelet
o .A kormźnyzati funkciók, á||anhäńartasi szakfeladatok és szakágazatok és szakáqaza-

tok osztályozási rendjéről szóló 6812013. (xII.29.) NGM rendelet
o A fővaľosi ĺinkoľmanyzat és a keľiileti önkoľmanyzatok kĺjzötti foľľásmegosztásról szó-

|ő2006. évi CX)O(III. tĺiľvény
o Számvitelrőlszóló 2000. évi C. tĺĺľvény
o Az á||amháztaÍtás számviteléről szóló 4120|3. (I.l 1.) Koľm. renđelet
o Nemzetiségek jogairól sző|ő 20|1. évi CLXXX. tcirvény, valamint a nemzetiségi cé|Ĺt

e|őirányzatokból nyújtott támogatások feltételľendszeréről és elszámolásanak ľendjéről
sző|ő 28 l20I2. ( Iil.06.) kormanyľendelet

o Az általános forgalmi adóról szőIő2007. évi C)O(VII. törvény
o A személyi jĺivedelemadórólszóló 1995. évi CXVII. töľvény
o A helyi adókĺól szóló |990. évi C. törvény
o A gépjármiiađóról szóló 1991. évi L)ocilI. tö,rvény
o Az ađőzás rendjéről sző|ő 2003. évi XC[. tĺiľvény
o A társadalombiztosítás e||źúására és a magánnyugdíjra jogosultakról valanrint e szolgál-

tatások fedezetéről sző|ő 1997. évi L)oo(. tĺirvény
o Az egészségtigyihozzájérulásról sző|ő 1998. évi LXVI. tĺirvény
o A megvá|tozott munkaképességú személyek e||atásarő| és egyes törvények módosításá-

ról szóló 201I. évi CXCI. töľvény (23-24.E)
o Közfogla|koztatésról és akozfog|a|koztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények

módosításaľól szóló 20II évi. CVI. törvény, valamint a végľehajtásáró| szóló koľmany-
rendeletek

o Közalkalmazottak jogáI|ásarő| szőIő |992. évi X)oilII. tĺiľvény valamint az ehhezkap-
csolódó ágazati végrehajtási koľmányrendeletek

o Kozszo|gá|atitisztviselőlaől szóló 2011-. évi CXCIX. töľvény
o A Munka töľvénykönyvéről szóló 20|2. évi I. törvény
o Nemzeti köznevelésľől szóló 20||. évi CXC. tĺirvény, valamint a kĺiznevelési feladatot

ellátő egyes önkoľmányzati feĺlrÍartás,ű intézmények állami fenntaľtásbavéte|érőI sző|ő
20Iz. évi CDO(XWII. törvény,és annak végľehajtási rendeletei

o A szociális igazgatásről és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. töľvény, valamint
végľehaj tási rendeletei
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. A gyermekek védelméľől és a gyámügyiigazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tcirvény és
végľehajtási rendeletei

o Ą muzeális intézményekľől, a nyilvános könyvtari ellátásról és a közművelődésről szó-
|ő |997. évi CXL. törvény és végrehajtasi rendelete

J A munkába járással kapcsolatos utazási kĺiltségtéľítésről szóló 39/20|0. (II.26). kor-
miínyľendelet

o Ą lakások és helyiségek bérletére, valamint az eliđegenítésiikre vonatkozó egyes szabá-
lyokľól szőIő 1993. évi LXXVI. töľvény

o A mindenkori minimálbér és gaľantált béľminimumľól szóló koľmĺínyrendelet
o AzáLlarnháńartásban felmeriilő egyes gyakońbb gazdasági események kötelező el-

számolási módjaról 3812013. (Ix. 19.) NGM rendelet
o Józsefuárosi onkormźnyzatmindenkori átmeneti gazdá|kodásaĺólszóló helyi ľendelet
o Józsefuaľosi onkotmźnyzatmindenkori költségvetéséről szóló ľendelet
. Adósságkezelési szo|gá|tatásról szóló 3Il20|0.(vII.15.) számíhelyi rendelet
o A személyes gondoskodást nýjtó szociális ellátások foľmáiról és a térítési díj Íizetési

kĺitelezettségekľől szőIó 2I 1201 1 .(N. 1 2.) helyi ľendelet
o Btilcsődei térítési díjakÍól sző|ő |312012.(I|.23.) számű helyi ľendelet
o I312013.(III.28.) a Budapest Józsefuĺĺrosi Önkormźnyzat által fenntartott óvodfüban,

valamint az á||ani intézményfenntaľtó k<izpont által fenntaľtott Budapest Főváľos VIII.
kerületi iskolĺákban alkalmazott étkezési téľítési díj akľól

o Polgĺĺrmester, alpolgáľmesterek illetményéről és egyéb juttatásaiľól, valamint az on-
kormźnyzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjáľól szóló
40 l |998.(XII.0 1 .) szźlmí helyi rendelet

o Józsefvarosban ađomźnyozhatő kitiintetésekről szőIő, ttibbszöľ módosított
II /2006.(m. 1 0.) számú helyi rendelet

o Az onkormányzat kĺiltségvetési szeľveiné|kozszo|gá|atijogviszonyban állók dijazásá-
ról és egyéb juttatásaiľól sző|ő 7112012.CXII.13.) szźtműhelyi rendelet

o Lakőház-múködtetési és lakóhazfe|iúitásJebonyolítási szolgáltatás ellátásnő| sző|ő
64/ |995.(XJI. 1 8.) szźlmíl helyi rendelet

. onkormtnyzati bizos kirendelésének és tevékenységének rendjéről sző|ő
5 8/ 1 999. (XII.L4.) szźnrÍl helyi rendelet

o Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Működési SzabźiyzatérőI sző|ő 25l20I3.
(v .27 .) számíł helyi rendelet

o Budapest, Józsefuaľosi onkoľmanyzatvagyonáľól és a vagyon feletti fulajdonosi jogok
gyakorlásaról szóló 66 l20 12.6II. 1 3.) szźtmű helyi rendelet

3.bb) Az irodavezető áita| 5rakorolt hatáskiiľiik (kiadmanyozás), a hatásköľ gyakorlásanak
módja

A kiadmĺĺnyozźs és az a|áitás rendjéről szőIő hatźl|yos jegyzői utasítás szerinti hatás-
kĺirľel rendelkezik.
A kiadmĺányozás ľendjéről szőLő hatályos polgármesteri utasításban foglaltak szerinti
hatásköľľel rendelkezik.
A kĺite1ezettség-vá||a|ással, utalványozássa|, e||enjegyzéssel, éľvényesítéssel, teljesĹ
tésigazolással kapcsolatos eljarási rendről sző|ó hatáIyos polgáľmesterĹjegyzői együt-
tes utasítás szerint gyakorolja a polgáľmesteľ és a jegyző által meghatátozoÍt kĺiľben a
kiadmĺĺnyo zási, uta|ványozási, teljesítésigazolási jogot. Pénangyi Ügyosztá|yvezető
által kiadott kiadmanyozási és helyettesítési ľendben meghatźrozott hatáskcirrel ren-
delkezik.
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3.bc),Az irodavezető feladatköreĺ
Altalánossźryban iroda vezetői feladatok ellátása, az iroda munkájanak koordinálása, az
irodát érintő feladatok ellátásanak megszervezése, ellenőrzésę. Vęzetői és iigyosztźůyi ér-
tekezleten való részvétel. besziĺmolás.

Feladatkörei:

6.I.| a hclyi szabályzat a|apu|vétclćvel a kcľtileti költsógvctósi konccpciőhoz adat és
infoľmáció bekérése, koncepció tervezęt összeállítasą testiileti előterjesztés elkészítése

o MagyaľországhelyiönkoľmanyzatahőI sző|ő 20|1. évi CLXXXIX. törvény
. Helyi önkoľmányzatok és szerveik, a köztársaságimegbízottak, valamint egyes centrá-

lis alĺírendeltségű szeľvek feladat- és határkĺlreiľől szóló 1991. évi XX' törvény
o Magyarorczág kĺizponti kĺiltségvetéséről szóló minđenkoľi éves törvény
. Áilamháztartásrő| sző|ő 2OI1. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásarő| szó|ő

3 681201l . CXII.3 1 .) koľmányľendelet
o Az áI|anháztartás szĺĺmviteléről szóló 4 l20t3 . (I. 1 1 .) Korm. rendelet
o A kormźnyzati funkciók, á||anháZtaÍtási szakfeladatok és szakágazatok és szakágaza-

tok osztályozási rendjéľől szóló 6812013.6|I.29.) NGM rendelet,
o A szakfeladat ľendről és az á||amháztaÍtási szakágazati rendľől szóló 56120I|.

CXII.31.) NGM ľendelet

6.|.2. átmeneti, ideiglenes gazdá|kodésrólszóló ľendelet-tervezet elkészítése
. Álhmh áztutásró| szőIő 2OI1. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásaról szóló

3 6812011 . (XII'3 l .) koľmiĺnyrendelet
o Az źLl|afihźLztaÍtás számviteléről szóló 4120|3. (i.1 1.) Korm. rendelet
o A kormźnyzati funkciók, á||aÍnháńaÍtási szakfeladatok és szakágazatok és szakágaza-

tok osztályozási rendjéről szóló 68120|3. (xII.29.) NGM ľendelet
o A törzskönyvi nyilvantartásľól szóló 6l20|2.(Iil.01.) NGM rendelet

6.1.3 Fővaľosi onkormányzat és kerületi ĺinkoľmányzatokat osztottanmegillető
bevételek foľľásmegosztásźůloz a Főpolgármesteń Hivata| á|ta| kért ađatszolgáltatás
elkészítése

o Ądagyarországközponti költségvetéséľől szóló mindenkoľi éves tĺiľvény
o Allamhźztartásrő| sző|ő 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásarőI szőLo

368ĺ20| l . (XII.3 1 .) koľmĺĺnyrendelet
o AzáIIaft.haztartás számviteléről szóló 4120|3. (I.11.) Koľm. rendelet
o A kormźnyzati funkciók, á||amháztaÍtási szakfeladatok és szakágazatok és szakágaza-

tok osztályozási rendjéről szóló 68120|3. CXII.29.) NGM
o A főváľosi önkormrĺnyzat és a kerĹileti önkoľmanyzatok kĺizötti forrásmegosztásrőI sző-

|ó2006. évi CX)O(III. tĺirvény

6.|.6. költségvetés teľvezés előkészítése a helyi szabályzatban foglaltak alapulvételével,
6.|.7. intézmények k<iltségvetési tervezetének felülvizsgálata, javítása, Polgáľmesteľi

Hivatal és az Önkotmźnyzat költségvetési teľvezetének elkészítése a Hivatal belső
szeľvezetinek közľemfü ödésével

6.1.8. keľĹileti ktlltségvetési terv elkészítése (testiileti előterjesztés, rendelet-tervezet)
6.|.9. éves költségvetési rendelet elfogadása utźn a KGR pľogrammal a kĺiltségvetési
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nyomtatványok kitöltése Hivatalra és onkoľmányzatta, azintézméĺyekfe|é intéz-
kedés, kitoltött nyomtatványok' j óvĺĺhagyott előirányzatok ellenőrzése, javítása

. MagyarorczźtgAlaptörvénye

. Magyarorczág gazdasági stabilitásaľól szóló 20II. évi CXCIV. törvény, va|amint az
adósságot keletkeztető tigyletekhez 1.orténő hozzájaru|ás részletes szabáIyairől szóló
3 53 /201 l . (XII.30) kormányrendelet

o Nemzeti vagyonĺól szóló 20|I. évi CXCVI. törvény
. Magyaľorszźłghelyi önkormźnyzatairól szóló'flIt. évi CLXXXIX. tĺirvény
o Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztarsasági megbizottak, valamint egyes centrá-

lis alárendeltségű szervek feladat- és haüírk<ireiľől szóló |99|. évi XX. törvény
o Magyaro rszág kozponti kĺiltségvetéséről szóló mindenkori éves torvény
. Á[amhétztartásrő| szőIő 20|l. évi CXCV. törvény, valamint a végľehajtásĺĺľól szóló

36812011. (XII.3 1 .) koľmanyrendelet,
o Az źll.aĺľ'háztartás számvitelérő| szőIő 4l20l3. (I.l l.) Korm. rendelet
o A kormányzati funkciók, á||anhźlztartási szakfeladatok és szakźryazatok és szakźęaza-

tok osztályozási rendjérőlszóló 6812013. CXII.29.) NGM rendelet,
o A fővárosi önkoľmlányzatés akerĹileti önkoľmanyzatokközötti forrásmegosztásról szó-

|ő2006. évi C)oo(III. törvény
o Szĺĺmvitelľől szóló 2000. évi C. tĺiľvény
o Nemzetiségek jogairól sző|ő 20|l. évi CLXxx. töľvény, valamint a nemzetiségi célú

e|őfuźnyzatokból nyújtott tlĺmogatĺísok feltételrendszeréľől és elszámolásanak rendjéről
sző|ő 2812012. ( III.06.) koľmanyrendelet

o Az általrános foľgalmi adóról sző|ő2007. évi C)o(VII. törvény,
o A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CxV[. törvény,
o A helyi adókľól szóló 1990. évi C. ttirvény,
o' A gépjĺĺľmtiadóról szőIő |99I. évi LXXXII. törvény,
o Azadőzás ľendjéről sző|ő2003. évi XC[. töľvény,
o A taľsadalombiĺosítás el|éúźsátta és a magánnyugđíjrajogosultakról, valamint e szol-

gáltatások feďezetéró| szőIő 1997. évi LX)o(. törvény,
o Az egészségügyihozzźljźlralásról szóló 1998. évi LXVI. t<irvény,
o A megvźitozott munkaképességű személyek ellrátź.sáĺőI és egyes törvények módosításá-

ról szóló 20II. évi CXCI. törvény ( 23$-24$)'
o Közfog|a|koztatásľói és a ktizfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb tcĺrvények

módosításaľól szóló 20II évi. CVI. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló kormány-
rendeletek

o Közalka|mazottakjogállásaľólszóló 1992. évi X)oilII. törvény valamint azeklhezkap-
csolódó ágazati végrehajtási koľmányľendeletek

o Kilzszo|gáIati tisztviselőkről szóló 20tI. évi CXCD(. törvény,
o A Munka töľvénykönyvéľől sző|ő 2012. évi I. törvény
o Nemzeti kĺiznevelésről szóló 20I|. évi CXC. tĺirvény, valamint a köznevelési feladatot

e|látő egyes ĺinkoľmányzati fenntaľtású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló
20|2. évi CLXXXVIII. törvény,és annak végľehajtási ľendeletei

o A szociális igazgatésről és szociális ellátásokľól szóló |993. évi III. törvény, valamint
végrehaj tási rendeletei

o A gyermekek védelméľől és a gyámügyiigazgatásról szóló 1997. évi )oo([. törvény és
végrehaj tási rendeletei

o A muzeális intézméĺyek'ről, anyilvános kĺinyvtari ellátásľól és a közmúvelődésről szó-
|ő 1997. évi CXL. tĺlrvény és végrehajtási rendelete
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. A munkába jáľással kapcsolatos utazási kĺiltségtérítésről szóló 39/2010. (II.26). kor-
miányrendelet

o A mindenkori minimálbéľ és gaľantált bérminimumľól szóló kormrĺnyrendelet
o Ađósságkezelési szo|gá|tatétsľól szóló 3|l20|0.(vII.15.) szźlműhelyi rendelet
o A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások foľmáiról és a téľítési díj fizetési

k<itelezettségekĺől sző|ő 2l 1201 l .(IV. 1 2.) helyi ľendelet
o Bĺilcsődei térítési díjakról szőlő |3/20I2'(II.23.) szźtműhelyi rendelet
o |3|2013.(III.28.) a Budapest Jőzsefvárosi onkoľmányzat által fenntaľtott óvodákban,

valamint az źilrani intézményfenntaľtó központ által fenntaľtott Budapest Fővaľos VIII.
keľületiiskolákbanaLka|mazottétkezésitérítésidíjakról

. Polgármesteľ, alpolgáľmesterek illetményéľől és egyéb juttatásairól, valamint az on-
kormiínyzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjaľól szóló
40 / Ĺ998.(XIL0 1 .) szálnu helyi ľendelet

o Józsefuaľosban ađományozhatő kitĹintetésekľől sző|ő, többszöľ módosított
|| /2006.(m. 1 0.) számú helyi ľendelet

o Az onkoľmĺĺnyzat költségvetési szeľveinél kĺizszo|gátatijogviszonyban állók díjazźsá-
ró1 és egyéb juttatásairól szőIő 7|l2012.(X[.l3.) számú helyi rendelet

o Lakőhźz-mfüödtetési és lakóhazfe|tĄítás-lebonyolítasi szolgáltatás e||źtásĺĺról szóló
64/ |995.(XII. l 8.) számű helyi ľendelet

. onkormźnyzatí biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szőIő
5 8/ 1 99 9. (XII.24.) szźtmí helyi rendelet

o Képviselő-testĹilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatźlrő| sző|ő 25120|3.
({ .27 .) szélmű helyi ľenđelet

o Budapest, Józsefuaľosi onkoľmányzat vagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásĺáľól szóló 66 120|2.Cŕ'II. 1 3.) számű helyi rendelet

o Józsefuaľosi Önkormányzatmindenkori átmeneti gazdá|kodásaról szóló helyi rendelet

6.1.10. Polglírmesteri Hivatal és az onkormźnyzat jővĺĺhagyott költségvetési e|őirźnyzata-
inak szervezetí egységenként való ľészletes (szakfeladatonként, szetkezeti bontá-
son belül soronként) feldo|gozása' szeÍvezeti egységek kiéľtesítése, a Hivatal egy-
séges feldo|gozása kĺinyvelésre tĺiľténő ź./radása

o Józsefulírosi Önkormźnyzatmindenkoľi költségvetéséľől szóló rendelet
. Áľamlrźtńartźsro| sző]rő 20t1. évi CXCV. t<iľvény, valamint a végrehajtásĺĺľól szóló

368120|1. (XII.3 1.) koľmányľendelet
o Az áIlaÍnháztartás szĺímviteléről szóló 4l20I3. (I.1 1.) Korm. rendelet
o A kormányzati funkciók, źi|anháztaÍtási szakfeladatok és szakágazatok és szakágaza-

tok osztályozásirendjéről szóló 6812013. (XII.29.) NGM rendelet

6.1.11. kĺiltségvetési és végrehajtási rendelet többszöri módosításanak elkészítése a helyi
szabál|yzatbanfoglaltakfi gyelembevételével,

6.1.15. keľĹileti pénzmarudvány és költségvetési rendelet tervezet elkészítése, feldolgozása
intézményenként,

6.1.18. nemzetiségi önkoľmányzatok költségvetési és átmenti gazdźůkodásaľól szóló hatá-
rczatainak, ellenőľzése, a nemzetiségi önkormźnyzatok elemi költségvetésének
elkészítése, a kciltségvetés módosítására vonatkozó határozatijavaslatok, jegyzo-
könyvek pénzügyĹköltségvetési szempontból tcĺľténő ellenőrzése,az írásbeIi e|ő-
terj esztések előzetes pénzngyi fedezet igazo|ása
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o MagyarorszźlgAlaptörvénye
o Magyarország gazđasági stabilitásáról szőIő 20Il. évi CxCrV. törvény, va|amint az

adósságot keletkeztető ügyletekhez torténő hozzźljarullźts részletes szabá|yairől szóló
3 53 /20| 1 . CXII.3O) kormĺányrendelet

o Nemzeti vagyonĺól szóló 20||. évi CXCVI. T<irvény
. Magyarországhelyi cinkoľmźnyzatairő| szőIó 20Il. évi CLXXXIX. tĺiľvény
o Helyi ĺĺnkoľmányzatok és szerveik, aköztársasági megbízottak, valamint egyes centtá-

lis alárendeltségű szeľvek tbladat- és hatarköreiről szóló l99l. évi XX. törvény
o Magyarorczágkozponti költségvetéséről szóló mindenkori éves t<irvény
. Á[amnźlztartásrő| sző|ő 2O|1. évi CXCV. tö,rvény, valamint a végtehajtásaról szóló

3 68120|1 . CXII.3 1 .) kormányrendelet
o Aztil|amhánartás számviteléľől szóló 4120|3. (I.1l.) Koľm. rendelet
o A kormźnyzati funkciók, áIlafi.háZtartási szakfeladatok és szakźryazatok és szakágaza-

tok osztályozási ľendjéről szóló 68120|3. CXII.29.) NGM rendelet
o A fővaľosi ĺinkormanyzat és a kerületi önkormĺínyzatok közötti foľásmegosztásról

szőIő2006. évi C)oo(III. törvény
o Szĺímvitelről szóló 2000. évi C. törvény és végrehajtasi rendelete
o Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint a nemzetiségi célú

e|őfuányzatokból nyujtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásrának rendjé-
ről szóló 28l20l2. ( III.06.) kormányrendelet

o Az általános foľgalmi ađóról szőIő 2007. évi C)o(Vil. törvény
o A személyi jövedelemadórólszóló |995. évi CXVII. töľvény
o A helyi adókľól szóló 1990. évi C. törvény
o A gépjáľműadóról szóló 1991. évi L)ooilI. törvény
o Azadőzás ľendjéről sző|ó2003. évi XCII. törvény
o A tĺĺľsadalombiztosítás ellátźsźra és a magánnyugdífuajogosultakľól, valamint e szol-

gáltatások fedezetéről sző|ő 1997. évi LXXX' tĺiľvény
o Az egészségügyihozzźĄarulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény
o A megvźitozott munkaképességű személyek e|Iátásań| és egyes töľvények módosítá-

saról szóló 201I. évi CXCI. törvény (23$-24$)
o Közfoglalkoztatásról és akozfog|a|koztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb töľvények

módosításaľó| szőIő 20II évi. CVI. tĺlrvény, valamint a végrehajtásaról szóló koľ-
mányrenđeletek

o Közalka|mazot1ak jogállásaľól szóló 1992. éví )ooilIl. törvény valamint az ehlhez
kapcsolódó ágazati végrehajtási kormĺĺnyľendeletek

o Kozszo|gá|atitiszľviselőkrol szőIő 20|I. évi CXCIX. törvény,
o A Munka törvénykönyvéľől sző|ő 20|2. évi I. törvény
o Nemzeti kĺiznevelésľől szóló 2011. évi CXC. ttĺrvény, valamint a kĺiznevelési feladatot

ellátó egyes ĺinkoľmányzati fenrúartásű intézmények állami fenntaľtásba véte|éró| sző-
Iő2012. évi CLX)o(VIil. tĺjľvény,és annak végrehajtási rendeletei

o A szociális igazgatásről és szociális ellátásokról szóló 1993, évi III. tcirvény, valamint
végrehajtási ľendeletei

o A gyeľmekek védelméľől és a gyámtigyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tĺlrvény
és végrehajtási ľendeletei

o A muzeális irÍézméĺyekről, a nyilvános kiinyvtaľi ellátasról és a közművelődésľől
sző|ő 1997. évi CXL. tĺiľvény és végľehajtási rendelete

o A munkába jĺírással kapcsolatos utazási kĺiltségtérítésľől szóló 39120|0. (II.26). kor-
mányrendelet
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o A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítéstikre vonatkozó egyes sza-
bályokľól sző|ő 1993. évi LXXVII. tĺirvény

o A mindenkori minimálbér és garuĺltált béľminimumľól szóló koľmányrendelet
o Adósságkezelési szo|gá|tatásról szóló 3||20|0.NII.15.) szétműhelyi rendelet
o A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiľól és a téľítési díj fizetési

kötelezettségekľől szőIő 25 lf012.(III.29.) helyi ľendelet
o Bölcsődei térítési díjakÍól szőIő |3|20I2'(II.23.) szźtmű helyi rendelet
o A Józsefuárosi Önkoľmźnyzat által fenntaľtott óvodfüban és iskolĺĺkban ellátottak ét-

kezés térítési đíjáÍő1' szőIő 6911997.6II.29.) szĺímú helyi rendelet
o Polgáľmester, alpolgármesterek illetményéľől és egyéb juttatásairól, valamint az ön-

kormtnyzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdijátő| szőllő
40 l 1998.(nI.0 1.) szźtmű helyi rendelet

o Józsefuaľosban adomźlnyozhatő kitiintetésekľől szőIő, többször módosított
1I /2006.(ru. 1 0.) számú helyi rendelet

o Az onkoľmanyzat kĺĺltségvetési szerveinél közszo|gźiati jogviszonyban źilők đijazásá-
ľó1 és egyéb juttatasairól sző|ő 7|l2012.CxII.13.) szímú helyi ľendelet

o Lakőhźn.mfüödtetési és lakóhazfe|tĄítás-lebonyolítási szolgáltatás ellátásárő| sző|ő
64/ I99 S.(XJI. 1 8.) számű helyi rendelet

. onkoľmźnyzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló
5 8 / | 999 .6II.24.) számű helyi ľendelet

o Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és MĹĺkt'dési SzabáIyzatátő| szőIő 25l20I3.
(Y .27 .)számú helyi ľendelet

. Budapest, Józsefuĺĺľosi Önkormźnyzat vagyonaľól és a vagyon feletti fulajdonosi jo-
gok gyakorlásáról sző|ő 66l2012.CxII.l3.) számű helyi renđelet

o Józsefuarosi onkormźnyzatmindenkori kĺlltségvetésről szóló helyi rendelet

6.|.20. nemzetiségi önkormrínyzatok jegyzőkönyveinek pénztigyi-költségvetési szem-
pontok szerinti ellenőrzése'az írásbe|i előteľjesztések előzetes pénzügyi fedezet
igazolása

6.|.24. intézményi havi, féléves, éves szĺiveges beszámolók készítése
6.I.25. a költségvetési szervek, gazdasźtgi táľsaságok gazdálkodásĺĺnak f,lgyelemmel kis-

érése, elemzések készítése, javaslatok készítése
6.1.26. költségvetési szeľvek és gazdasági tĺáľsaságokrészére péĺułlgyi, költségvetési se-

gítségnyujtás
6.1.33.jóváhagyott költségvetési rendelet megkiildése a költségvetési szerveknek és

gazdasági társaságokn ak, az elemi ktiltségvetési bekérő elkészítése
o Nemzetiségek jogairól szóló 20l|. évi CDoilX. t<irvény, valamint a nemzetiségi célú

e|őirźnyzatokból nyújtott tiímogatások feltételrendszeréről és elsziímolásrĺnak ľendjé-
ľől szóló 28l20I2. ( III'06.) koľmányľendelet

o Az általános forgalmi adóľól sző|ő2007. évi C)O(WI. tĺirvény
o A személyi jcivedelemadóról szóló |995. évi CXVII. tĺiľvény
o Magyaľország gazdasági stabilitásríról szóló 20ll. évi CXCN. törvény, va|arint az

adósságot keletkeztető ügyletekhez történo hozzájarulás részletes szabá|yairől szóló
3 53 l20| 1 . (XII.30) koľmányrendelet

o Nemzeti vagyonľól szóló 20II. évi CXCVI. törvény
o Magyaľországhelyi önkoľmányzatafuő| szőIő 2011. évi CL)o(XIX. töľvény
. Helyi onkormanyzatok'tő| sző|ő |990. évi LXV. törvény
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. Helyi ĺinkoľmányzatok és szerveik, aköztátsasági megbízottak, valamint egyes centrźr
lis alárendeltségrí szervek feladat- és határköreiről szóló 199l. évi )o(. töľvény

. Magyar ország központi költségvetéséről szóló mindenkori éves törvény

. ÁlhmhźztartásrőI szőIő 20|l. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásĺĺról szóló
368/201 1 . (XII.3 1 .) koľmányrendelet

o Azá||anhánartás számviteléről szóló 4lf0l3. (I.1l.) Koľm. rendelet
o a koľmźnyzati funkciók, á|lafiház/raÍtási szakfeladatok és szakźryazatok és szakágaza-

tok osztályozási ľendjéľőlszóló 6812013. (XII.29.) NGM rendelet,
o Józsefüarosi Önkotmźnyzatmindenkori k<iltségvetéséről szóló helyi ľendelet
o Józsefuárosi Önkormźnyzatmindenkori átmeneti gazdá|kodźlsĺĺľól szóló helyi rendelet

6.|.28. vezetó részérÍ5l atnłhazott hatískĺĺrben e||eryegyzési jogkör, valamint
bankszámla feletti aláírás jogosultság gyakorlása,vagy kiadmĺĺnyozás gyakor|ésa

6.1.29. testtiletĹbi zottsági előterj esztések készítése, vélemény ezése péĺnlgyi-
kđltségvetési szempontból

6.1.30.szabźiyzatokkészítése,aktua|izźiása
6.| .34. adatszolgźůtatásban, infoľmációszolgáltatásban közľemfüĺĺđés
o A Budapest Józsefuarosi onkormányzatnak, a Jőzsefvźrosi Polgáľmesteri Hivatalnak,

valamint a helyi nemzetiségi ĺinkormrányzato|<nak a kötelezettségvállalással, utalvá-
nyozással, e|Lenjegyzéssel, érvényesítéssel és teljesítésigazolással kapcsolatos eljríľási
ľendjéről sző|ő amindenkoľ hatályos utasítás alapjanuta|ványozási, ellenjegyzési,te|-
j esítésigazolási hatásköľ gyakorlása

. ĺ||alnhaztaľtásról szőIő 2O|1. évi CXCV. tĺĺľvény, valamint avégrehajtásĺĺľól szóló
368120| 1 . CXII.3 1 .) koľmlĺnyrendelet

o AzáLlanháfĺartás számviteléről szóló 412013. (i.ii.) Korm. rendeiet
o A kotmźnyzati funkciók, á||anhánartási szakfeladatok és szakágazatok és szaktęaza-

tok osztĺályozási ľendjérő1' sző|ő 6812013. (XII.29.) NGM rendelet
o Józsefüaľosi onkormźnyzatmindenkori kĺiltségvetéséről szóló helyi rendelet
o Józsefulárosi Önkotmányzatmindenkoľi átmeneti gazdá|kođásáľól szóló helyi rendelet
. Magyarország központi költségvetéséről szóló mindenkoľi éves tĺiľvény

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

Távollétében a Pénzügyi Ügyoszt á|y vezetője helyettesíti.

3.c) Az ĺigyĺntézők munkakiireĺ és az azokhoz tartozó feladat- és hatásktiľiik (személyen-
kénti bontásban)

3.c/1 Költségvetési támogatások igénylésével, elszámolásával, költségvetés tervezésé-
vel, módositásttval, analitikus nyilvantaľtások vezetésével kapcsolatos feladatok e||źúá-
sátvégző ngyintéző
3cl2 Torzsadattai nyilvantartással, bankszámlanyitással, zźtrássaL, megsztintetéssel,
likviditási iitemteľv elkészítésével kapcsolatos feladatok ellátását végzo iigyintéző és
kĺiltségvetési szervek önkormányzatitźlmogatásának uta|źsźxal, nyilvantaľtásával, havi
beszámolók, péĺlzljgyi elemzések készítésével kapcsolatos felađatok el|átását, hagya-
téki pénzügyek intézése, köztemetés nyilvántartásą utalrása' gondozási díjakkal kap-
csolatos ügyintézés t v égzó ugyiĺtéző
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3.c/3 Nemzetiségi ĺinkormányzatok pénzngyi-gazđasági tevékenységével összefuggő
feladatok e||átásźú v é gző ugyintézo
3.cl4. Személyi jellegű kifizetésekkel kapcsolatos valanrennyi pénzugyi feladat e||átá-
sźú.végző ugyintéző
3.cl5. Kerékbilinccsel, kozterület felügyelettel kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátását
végzőngyintéző

3.ca) sznlĺmai feladatellĺítĺísĺĹrn vonntkozó lcgfontosabb jogsznbĺílyolĺ
. MagyarországAlapt<irvénye
. Magyarország gazđasági stabilitásríról szóló 20t|. évi CXCIV. törvény, va|arrint az

adósságot keletkeztető Ĺigyletekhez torténó hozzéĄtlĺu|źts részletes szabá|yairől szóló
3 53 l20I1 . CXII.3 0) kormányľendelet

o Nemzeti vagyonľól szóló 20||. évi CXCVI. törvény
. Magyarorszźlghelyi önkormźnyzatairó| sző|ő 2011. évi CLXXXIX. tĺirvény
. Helyi onkoľmanyzatol<rőIszóIő |99O. évi LXV. törvény
o Helyi önkoľmanyzatok és szerveik, akoztźrsasági megbízottak, valamint egyes centrá-

lis alaľendeltségrĺ szervek feladat- és határköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
. Magyarországközponti költségvetéséľől szóló mindenkoľi éves ttlrvény
. Áilamhźztartásrő| szőIő 20|1. évi CXCV. tĺiľvény, valamint a végrehajtásĺĺľól szóló

368120|1 . (xII.3 1 .) kormĺányrendelet,
o Az á||anháztartás szálmviteléről szóló 4120|3. (I.1 l.) Koľm. ľendelet
. A koľmányzati funkciók, á|Iarflháztaľtási szakfeladatok és szakágazatok és szakágaza-

tok osztályozási rendjéľől szóló 6812013. (XII.29.) NGM rendelet,
o A fővárosi ĺinkoľmanyzat és a kerĹileti önkormányzatokkĺizötti forľásmegosztásról szó-

Iő2006. évi C)O(XIII. törvény
o Szrĺmvitelről szóló 2000. évi C. tcirvény
o Nemzetiségek jogaiľól sző|ő 20Il. évi CLXxx. tĺirvény, valamint a nemzetiségi célú

e|őirźnyzatokból nyrijtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásanak ľendjéről
sző|ő 281201 2. ( III.06.) kormanyrendelet

o Az általrĺnos foľgalmi adóról sző|ő2007. évi C)O(VII. töľvény
o A személyi j<ĺvedelemadőról sző|ő 1995. évi CXVIL tĺirvény
o Ahelyi adókĺól szóló 1990. évi C. törvény
o A gépjáľmíĺadóľól szóló 1991. évi L)o(xII. törvény
o Az adőzás rendjéről szőIő 2003. évi XCII. törvény
o A tarsadalombiĺosítás ę|Iátásźlra és a magiĺnnyugdíjra jogosultakĺól, valamint e szol-

gáltatasok feďezętérő| sző|ő |997. évi LX)o(. törvény
o Az egészségügyihozzájźlrulásról szóló 1998. évi LXVI. tĺirvény
o A megváltozott munkaképességii személyek e||áúásarő| és egyes tĺirvények módosításá-

ról szóló 201^|. évi CXCI. tĺiľvény ( 23$-24$)
o Közfog|a|koztatásról és aközfog|a|koztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb t<irvények

módosításaról szóló 201-| évi. CVI. törvény, valamint a végrehajtźstnő| szóló koľmany-
ľendeletek

o Kcizalka|mazottak jogá||ásaről szóló 1992. évi x)oilIl' törvény valamint azel.lhezkap-
csolódó ágazati végrehajtási koľmányrendeletek

o Közszo|gá|ati tisztviselőkľől szóló 20I|. évi CXCD(. törvény
o A Munkattirvénykönyvéről sző|ő2011. évi I. tcĺrvény
o Nemzeti k<iznevelésről szóló 20II. évi CXC. törvény, valamint a kĺjznevelési feladatot

ellátó egyes önkoľmlányzati fenrÍartźsű íntézmények állami fenntaľtásba vételéről szóló
20|2. évi CLXXXVIII. töľvény, és annak végrehajtási rendeletei
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o A szociális igazgatásről és szociális ellátásokról szóló |993. évi III. törvény, valamint
végrehaj tási rendeletei

o Ą gyeľmekek védelméről és a gyĺĺmügyi igazgatásról szóló |997. évi )o(XI. tĺirvény és
végrehaj tísi rendeletei

o A muzeális intézméĺyekről, a nyilvános ktinyvtari ellátasľól és a k<izművelődésről szó-
|ő |997. évi CXL. tĺiľvény és végrehajtási rendelete

o A munkába jáľással kapcsolatos utazási költségtéľítésről szóló 3912010. (II.26). kor-
mányrende1et

o A mindenkoľi minimálbér és gaľantált béľminimumról szóló kormĺĺnyrendelet
o Józsefuárosi onkotmáĺyzatmindenkori átmeneti gazdá|kodźtsaról szóló helyi rendelet
o Józsefuráľosi onko rmźnyzat mindenkori köttségvetéséľől szóló ľendelet
o Adósságkezelési szo|gáItatásról szóló 3ll20l0.(VII.15.) szělInuhelyi ľendelet
o A személyes gondoskodást nyujtó szociális ellátások formáiról és a téľítési díj fizetési

kö'telezettségelĺľől sző|ő 211201 1.( IV.12.) helyi rendelet
o B<ilcsődei térítési díjalĺól sző|ő I3l20l2,(II.23.) szélmíshelyi rendelet
o t3l2013.(III.28.) a Budapest Jőzsefvárosi onkormányzat által fenntaľtott óvodĺĺkban

valamint az źůIani intézményfenntartó kĺizpont által fenntaľtott Budapest Fővaľos VIII.
keľületi iskolákban a|ka|mazott étkezési térítési díjakÍól szóló helyi ľendelet

o Polgáľmester, alpolgármesterek illetményéľől és egyéb juttatásairól, valamint az on-
kotmźnyzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjarő| sző|ő
40l |998.Q{II.0 1 .) szźĺn,ű helyi rendelet

o Józsefuiáľosban adomźnyozhatő kitiintetésekĺől szőIő, tobbszöľ módosított
I I l2006.(m. 1 0.) számú helyi rendelet

o Az onkoľmĺĺnyzat kĺiltségvetési szerveinél közszo|gźiati jogviszonyban áI]lik díjazásá-
ró1 és egyéb juttatásairól szőIő 7||2012.CXII.13.) szźtműhelyi rendelet

o Lakőhźz-műkĺidtetési és lakóhazfelújítás-lebonyolítási szolgáltatźs el|źltźlsáľól szóló
64 l 1995.C{II. 1 8.) szźlmű helyi ľendelet

. onkoľmányzati biztos kiľendelésének és tevékenységének rendjéről szóló
58 / | 999 .C(II.24.) számt helyi ľendelet

o Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Mfüĺidési Szabźlyzatárő| sző|ő 25120|3.

Q .27 .)számű helyi rendelet
o Budapest, Józsefuiíľosi onkoľmtnyzatvagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok

gyakorlásáľól szóló 66 Da2.Q{.II. l 3.) szární helyi rendelet,

3.cb) Az iig1ĺintéző által gyakoľolt hatáskörtik (kiadmányozás), a hatásktiľ gyakoľlásá.
nak módja

o Az ugyintézőkkiadmanyozási hatásktirrel nem rendelkeznek.

3. cc) Az íigy intéző fela d atkii rei

3.c/l Kĺiltségvetési támogatások igénylésével, elszámolásával, költségvetés tervezésével, mó-
dosításával, analitikus nyilvantaľtások vezetésével kapcsolatos feladatok e|Iátásźú végző ĺjgy-
intéző

6.1.l2. költségvetés módosító ľendelet elfogadása utén az érintett intézĺlények és Hivatal
belső szervezeti egységeinek éľtesítése a módosításról, a jóvahagyott e|oirźnyzat-
olĺĺól, valamint könyvelésľe töľténő átađź.sa
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6.|.7. intézmények költségvetési tervezetének feliilvizsgálata, javítása, Polgáľmesteri
Hivatal és az onkormányzatköltségvetési tervezetének elkészítćse a Hivatal belső
szew ezetinek kö zreműko dé sével

6.1.13. keľületi és intézményenkénti - költségvetési szerkezeti bontasban-kĺiltségvetési
eloir ény zatok anal itikus nyilvántaľtása

6.1.5. éves költségvetési beszámoló ęlkészítéséhez az á||atli tamogaüísok keľületi szinhĺ
elsziĺmo ltatása, el számolása

6.|.4. a hclyi szabéůyzat alapulvótclćvcl az állami támogatás igćnylósc, a szolgáltatott
adatok ellenőrzése, keľületi szintű <lsszesítése és továbbítása, évente az Aht.-bar,
rogzített időpontokban állami támogatísok feltilvizsgálata (lemondrĺs, pótigénylés),
anďitikus nyilvántaľtása

6.l.11. költségvetési és végĺehajtási rendelet t<ibbsztiri módosításanak elkészítése a helyi
szabá|yzatbanfoglaltakfigyelembevételével

6.1.15. keľületi pénzmaradvany és költségvetési ľendelet tewezet elkészítése, feldolgozása
intézményenként

6.|.9. éves költségvetési rendelet elfogadása utiín a KGR progľammal a kĺiltségvetési
nyomtatványok kitöltése Hivatalľa és Önkormálnyzatta, azintézmények felé intéz-
kedés, kitöltött nyomtatvĺányok, jóvĺáhagyott előiľányzatok ellenőrzése , javítása

6.1.10. Polgármesteri Hivatal és az onkormáĺyzat jóváhagyott költségvetési e|őirányzata-
inak szeľvezeti egységenként va|ő rész|etes (kiemelt e|őirźnyzatonként és rovaton-
ként) feldo|gozása, szewezeti egységek kiértesítése, a Hivata| egységes feldolgo-
zása kĺinyvelésre történő átadása

6.1.35. oNBcľĺ és az ebt 42. rcnđszer folyamatos figyelése, Pénzügyi Ugyosztályľa
vonatkozó adatszolgá|tatás

6.|.36. nemzetiségi önkoľmrínyzatok elemi költségvetésének rogzitése a KGR
rendszerben,

6.|.37. k<iltségvetés az ĺjnkoľmźnyzat hivatalos honlapjan tĺirténő megjelenítéséről
gondoskodás,

o Józsefuaľosi Önko tmányzat mindenkori költségvetéséľől szóló rendelet
. Magyaľorczágkozponti költségvetéséről szóló mindenkori éves tĺĺrvény
. Áuamłlźztartásrő| sző|ő 2O|1. évi CXCV. töľvény, valamint a végrehajtásarő| sző|ő

368120| 1 . (XII.3 1 .) kormĺĺnyrendelet
o Az á||amháztartás számvite|érő| sző|ő 4ĺ2013. (I.1 1.) Koľm. rendelet
o A kormźnyzati funkciók, á||amháztaÍtási szakfeladatok és szakágazatok és szakágaza-

tok o sztályo zźsi r endj ér őI sző|ő 68 l 20 I 3 . 6II.29 .) N GM rendelet,
o Szĺĺmvitelľől szóló 2000. évi C. törvény

3c/2 Torzsadattźri nyilvĺíntaľtással, bankszétmlanyitással, zárással, megsziintetéssel, likviditási
ütemterv elkészítésével kapcsolatos feladatok ellátását végző és költségvetési szervek ĺinkor-
mźnyzati tĺĺmogatásának utalásával, nyilvántartásźlva|, havi beszĺímolók, pénzügyi elemzések
készítésével kapcsolatos feladatok ellátását, hagyatéki pénzügyek intézése, kĺiztemetés nyil.
vźntaĺtása,uta|ása, gondozási díjakkal kapcsolatos iigyintézéstvégzó igyintézó

6.|.|4. k<iltségvetési szervek, gazđasági tĺĺľsaságok, Polgáľmesteri Hivatal jóvĺáhagyott
kĺiltségvetési előirrányzatainak likviditási ütemtervéľe bekéľő elkészítése, majd az
ađatszo|gźůtatás után a kerĹileti szintĺĺ likviditási Ĺitemterv elkészítése, annak ha-
vonkénti kertileti szintű összesítése

. Á[amhéztartásrő| szőIő 2011. évi CXCV. tĺĺľvény, valamint a végrehajtásańI szőIő
368120| 1 . CXII.3 l .) koľmányrendelet

o Az źl].|anhźúartás sziĺmvite|&ő| szőIő 4l20I3. (I.11.) Korm. ľendelet
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o A kormźnyzati funkciók, źL||aÍnháztaÍtasi szakfeladatok és szakźryazatok és szakźęaza-
tok osztályozási ľendjéróIsző|ő 68120|3. (XII.29.) NGM rendelet

o Józsefuarosi onkormźnyzatmindenkoľi költségvetéséľől szóló rendelet

6.I.22. a köznevelési töľvényben meghatiáľozott KIR rendszerhez pénztigyi
adatszo|gźůtatás telj esíté se

o Nęmzeti köznevelésről szóló 20||. évi CXC. tciľvény
o A köznevelési feladatot ellźtő egyes önkoľmanyzati femtartásű intézmények állami

ferrntartásba véte|érő| sző|ő 20|2. évi CLXXXVIII. törvény, és annak végľehajtási
rendeletei

6.1.17.bankszám|anyitźlsokkal, megszüntetésekkel kapcsolatos intézkedések,
ÁFA koľbe való bejelentés
6.1.18. keľületi torzsadattźrl nyilvántaľtás (tv-i előíľás), a\apÍtő okiratok, módosítá-

sok bejelentése a Mfü felé
6.l.23. költségvetési szervek részéreaz ĺinkoľmźnyzatitĺímogatás leutalása szabá|yzat

szerint
6.|.24. intézményi havi, feléves, éves szöveges beszĺĺmolók készítése
6.1.25. a költségvetési szeľvek, gazdasági társaságok gazdálkodásanak figyelemmel kis-

érése, elemzések készítése, javaslatok készítése
6.I.26. kĺiltségvetési szervek és gazdasźtgi tarsaságoktészére pénnigyi' költségvetési se-

gítségnffitás
6.I.3 I. hagyatéki pénzügyek intézése, köztemetés nyil'vźntartźlsa, utalása
6.2.32. gondozási díj akkal kapcsolatos ügyintézés
6.1.38. kciltségvetési felügyeleti szervi támogatások analitikus nyilvĺántaľtásĺĺnak vezetése,

egyeztetése a kĺiltségvetési szeľvek gazdasźąi vezetőive|, a számvitellel a helyi
szab źiy ozźlsban fo glaltak me gfelelően

. Ä|Ianhĺ,ztaľtásľól sző|ő 20t1. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtźsárő| szőIő
3681201 1 . CXII.3 1.) koľmányrendelet

o Azá||aÍháztartás sziĺmviteléről szóló 4l20I3. (I.ll.) Korm. rendelet
o A szakfeladat rendről és az áI|aľr'hźlztaÍtási szakásazati rendtó| sző|ó 5612011.

CXII.31.) NGM ľenđelet
o Számvitelrőlszóló 2000. évi C. t<irvény

3.c/3 Nemzetiségi <inkoľmanyzatok péĺungyi-gazđaságí tevékenységével összefiiggő felada-
tok ellátását végző ugyintéző

6.|.2I. nemzetiségi önkormanyzatokpá|yénatinakbenffitásához, szĺiveges-szakmai
elszĺĺmolásához segítségnffi tás, teljes köríí pénzngyi feladatellátás,

6.1.|9. a nemzetiségi önkoľmźnyzatok beszĺĺmoló készítésével kapcsolatos feladatok ellá-
tása,

6.l.20. nemzetiségi önkormányzatok jegyzőkönyveinek pénzĹigyĹköltségvetési szem-
pontok szerinti ellenőľzése' az írásbeli előteľjesztések előzetes pénzugyí fedezet
igazolása

6.|,39. a nemzetiségi önkoľmanyzatok vonatkozźsábanaz átmenetí gazdá|kodásról szóló
hatfuozati javaslat, költségvetési koncepciő pénzugyi költségvetés ľészét képező
hatźlrozatijavaslat,eredeti költségvetésről szóló határozati javaslat és a számszaki
melléklet elkészítése a nemzetiségi ĺinkormźnyzatok elnökeivel együttműk<idve,

6.| .40. nemzetiségi ĺinkoľmányzatok pénzngyi-gazdasági feladataival kapcsolatos
feladatok,
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. AllamháztartésrőI szőIő 2011. évi CXCV. töľvény, valamint a végrehajtásaról szóló
368 l20| 1 . CXII.3 1 .) kormányrendelet

o Az áI|aľ,háztaÍtás számviteléről szóló 4/2013. (I.1 l.) Korm. rendelet
. akormányzati funkciók, á||aĺĺlháztaľtási szakfelađatok és szakágazatok és szakágaza-

tok osztáIyozásirendjéro| sző|ő 6812013. (XII.29.) NGM rendelet
o Józsefuĺĺľosi onkotmányzatmindenkori költségvetéséről szóló rendelet
o Sziámvitelről szóIó 2000. évi C. ttirvény
o Nemzetiségekjogairól szóló 20|I. évi CLXXIX. töľvény,
o A nemzetiségi célú e|őkźnyzatokból nyrijtott támogatások feltételrendszeréről és el-

számolásának rendjéről szóló 28120|2. ( III.06.) kormányrendelet

3.clŁ. Személyi jellegű kiťrzetésekkel kapcsolatos valamennyi pénzügyi feladat e|létásźlt vég-
ző ugyintéző.

6.I.27. nem rendszeres juttatások, megbízźsi szeruődések bérszrímfejtése, egyeztetése
aszźlmvtteli nyilvantaľtásokkal, feladása a Mfü felé. A kifizetésekről év végi
adőigazo|ások kiadása, j övedelem igazolások kiadása

6.1.4I. önkoľmĺĺnyzatiés Polgĺĺrmesteri Hivatali gépkocsik izemanyagnorÍna
elszámolással kapcsolatos feladatok

6.|.42. kikĺildetési ľendelvény a|apjźtnvégzett elszámolások és annak rögzítése a KIR
ľendszerben

6.I.43. rendszeres illetmények, személyi jellegű megbízási đíjas szerződések analitikus
nyilvántaľtásának vezetése, nem ľendszeres és külső személyi juttatások nettó
összegét tarta|maző analitikus kimutatasok készítése

6.|.44.cafetéria keretében kif,rzetett juttatások KIR ľendszeľben töľténő feladása
c Azađőzás ľenđjéről szőllő2003. évi XCII. t<irvény
o A tiĺrsadalombiztosítás e||átására és a magánnyugdíjrajogosultakľól, valamint e szol-

gáltatások feđezetérő| szőIő |997. évi LXXX. tĺirvény
o Azegészségĺigyihozzájáru|ásľól szóló 1998. évi LXVI. tcirvény
o A megváltozott munkaképességtĺ személyek ellátásárólés egyes tĺiľvények módosításá-

ľól szóló 2011-. évi CXCI. törvény ( 23.$-24.$)
o Közfoglalkoztatásľól és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb tĺirvények

módosításáról szóló 20II évi. CVI. tĺjrvény, valamint a végrehajtásáról szóló kormĺĺny-
rendeletek

o Közalkalmazottak jogállásáľól szóló 1992. évi X)oilII. töľvény valamint az ebhezkap-
csolódó ágazati végĺehajtási kormányrendeletek

o Közszo|gá|ati tisztviselőkľo| sző|ő 20lt. évi CXCD(. törvény
o A Munka törvénykönyvéľől szóló 2012. évi I. törvény
o A mindenkori minimálbéľ és garantált béľminimumľól szóló koľmĺĺnyrendelet
o Józsefuríľosi Önkormányzatmindenkori átmeneti gazdá|kodásáľól szóló helyi ľendelet
o Józsefuarosi onkormányzatmindenkori költségvetéséľől szóló rendelet
o Magyarország központi kdltségvetéséľől szóló mindenkori éves törvény
. Államlráztartásrő| sző|ő 2OIl. évi CXCV. tt!ľvény, valamint a végrehajtásarő| szotő

36812011. (XII.3 1.) koľmanyľendelet
o Az á|IaÍnháztaÍtás szłĺmviteléről szóló 4120|3. (I.1 1.) Korm. rendelet
. a koľmźnyzati funkciók, á||amhánartási szakfeladatok és szakágazatok és szakźryaza-

tok osztályozásirenđjéről szóló 68lf013. CXII.29.) NGM rendelet
o A törzskönyvi nyilvantaľtásľól szóló 6l20I2.(nI.01.) NGM ľendelet
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3.cl5. Keľékbilinccsel, köZteľület felügyelettel kapcsolatos pénzügyi feladatok e||átásatvégző
ugyintéziJ'

9.I .45 .a kerékbilincseléssel és közterület felügyelettel kapcsolatos bankforgalmi
ngyintézői fe ladatok el l átása

6.| .46.a kerékbilincselés sel és k<jztertilet felügyelettel kapcsolatos bevételre
vonatkozó PEK anyagok és egyedi utalások elektronikus megküldése a
közterĹilet felügyeleti ügyosztálynak

6.I.47.ĺkcrókbilincsclósscl ós köztcľĹilct fcliigyclcttcl kapcsolatos mcgľcndclésck,
kötelezettségvállalások nyilvantaľtása

6.t.48.akeľékbilincseléssel és kdáeľĺ.ilet felügyelettel kapcsolatos számlák rögzítése,
utalványrendelet kiállítása

6.I.49.akerékbilincseléssel és közteľĹilet feltigyelette| eszkozeinek |e|tźrozásźlban való
tészvéte|

6.I .50.a kerékbilincseléssel és köZteriilet feltigyelettel kapcsolatos főkönyvek
anďitikak egyeztetése

o A||anlhźztartźsrő| szó|ő 20|1. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásaľól szóló
3 6812011 . (XII.3 1 .) kormányrendelet,

o A kormźnyzati funkciók, źi|arnháztartási szakfeladatok és szakágazatok és szakźryaza-
tok osztĺílyozási rendj érőI sző|ő 6812013. 6II.29.) NGM rendelet,

o Azá||anńáztartás számviteléről szóló 412013. (I.11.) Korm. rendelet
o Számvitelľől szóló 2000. évi C. tĺĺrvény
o Azźi|amháztartásban felmeľĹilő egyes gyakoribb gazđasági események kĺjtelező el-

számolasi módjáról 38l20l3. (x. 19.) NGM rendelet
o Józsefuarosi Önkotmányzatmindenkori átmeneti gazdźikodásaról szóló helyi rendelet
c Józsefuaľosi Önkotmányzatmindenkori kĺiltségvetéséről szóló rendelet

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

A helyettesítés ľendj e a munkakĺjri leírásokb an szabźiyozv a

Pénzügyi és Számviteli Iľodavezető

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

. MagyaÍországAlaptĺirvénye
o Magyaľorczág gazdasági stabilitásaľól sző|ő 20|1. évi CXCN. törvény, valamint az

adósságot keletkeztető ügyletekhez torténő hozzájźlĺulás ľészletes szabźl|yairől szóló
353 l20tl. (XII.3 0) kormányrendelet

o Nemzeti vagyonľól szóló 20||. évi CXCM. Tĺiľvény
o Magyaľorszźryhe|yi önkoľmányzatakő|' sző|ő 20|1. évi CLXXXIX. töľvény
. Helyi önkormanyzatok és szerveik, akoztźrsasági megbízottak, valamint egyes centá-

lis alárendeltségu szeľvek feladat- és határkĺiľeiről szóló |991. évi XX. törvény
o Magyaroszágkozponti költségvetéséről szóló mindenkoľi éves t<iľvény
. łllamnźńaĺtásrő| sző|ő 2O|1. évi CXCV. törvény, valamint a végĺehajtásĺĺról szóló

368 l20l 1 . CXII.3 1.) kormĺĺnyrendelet
o A kormźnyzati funkciók, á||amháztaÍtási szakfeladatok és szakágazatok és szakágaza-

tok osztályozásirendjéľől szóló 6812013. (XII.29.) NGM rendelet
o Az áI|amháztartásban felmeľülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező el-
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számolási módjaľól 3812013. (IX. 19.) NGM rendelet
o Számvitelről szóló 2000. évi C. ttirvény
o Azá||anhazÍartás számviteléről szóló 4l20I3. (I.11.) Koľm. rendelęt
o Nemzetiségek jogairól szőIő 2011. évi CLXXX. töľvény, valamint a nemzetiségi célú

előirtnyzatokból nyujtott tĺímogatasok feltételrendszeľéről és elszámolásanak rendjéről
sző|ő 281201 2. ( III.06.) kormanyrenđelet

o Az általanos foľgalmi adóról sző|ő2007. évi C)O(VII. törvény
o A közbeszerzésekľol szó|o2lŮ|1. évi CVlll. törvény
o A személyi jĺivedelemadóról szóló |995. évi CXVII. töľvény
o A helyi adókľól szóló 1990. évi C. töľvény
o A gépjĺĺľműadóľólszóló 1991. évi L)ooil. tĺirvény
o Azadőzás rendjéľől szőIő2003. évi XCII' tĺiľvény
o A szociális igazgatźsről és szociális ellátásokľól szóló |993. évi III. t<irvény, valamint

végľehaj tási rendeletei
o A Polgĺĺľi Törvénykcinyvľől sző|ő20l3.évi V. töľvény
o Az infoľmációs tinĺendelkezési jogľól és az információszabadságľól szóló 20l1r.évi

CXII. törvény
o A közpénzekből nyújtott támogatások at|źÍhatőságárő| sző|ő 2007.évi CL)oo(I. tĺjr-

vény
o 2008. évi III. tcirvény az I és 2 forintos címletű éľmék bevonása következtében sziik-

séges kerekítés szabályairól
o 2008. évi IV. törvény az | és 2 forintos címletű éľmék bevonása következtében szfü-

séges kerekítés szabźiyairó| a tarsadalombiztosítĺĺsi és szociális ellátások megállapítása
soriĺn

o A pénzmosás és a teľroľizmus ťlnanszirozása megelőzésérőI és megakadá|yozásárő|
sző|ő 2007. évi C)oo(VI. törvény

r A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenorzésétő| sző|ő
37 0120|1.(XII.3 1.) Koľm. rendelet

C 1812005. 6II.27.) IHM rendelet aközzétételi listakon szereplő adatok kozzétételéhez
sztiksé ges kö zzététe|i mintfü

o A mindenkori minimálbér és gaľantált béľminimumĺól szóló koľmányrendelet
o Józsefuárosi onkormányzatmindenkori átmeneti gazdźůkodźtsráľól szóló helyi rendelet
o Józsefuaľosi onkotmtnyzatmindenkori kĺiltségvetéséľől szóló rendelet
. az onkoľmanyzatbevételeinek lakáscélokľa és az ezek'hez kapcsolódó infiastrukturális

beruhazásokĺa vonatkoző fe|hasznáIás szabá|yairól sző|ő 3412013. (VI.25.) önkor-
mźlnyzati ľendelete

o Budapest Józsefulíľosi onkoľmźnyzatvagyonátőI és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyako rlásar ő| sző|ő 6 6 l 20 |2.6II. 1 3 . ) szźtmíl helyi rendelet

3.bb) Äzirodavezető áita| gyakorolt hatáskiiľiik (kiadmanyozás), a hatáskĺjr gyakoľlásának
módja

A kiadmĺányozás és az aláírźs rendjéről sző|ő hatá|yos jegyzői utasítás szerinti hatás-
kĺjnel rendelkezik.
A kiadmĺĺnyozás renďjérő| szó|ő hatalyos polgáľmesteľi utasításban foglaltak szerinti
hatáskörľel rendelkezik.
A kötelezettség-vállalással, utalványozássa|, ellenjegyzéssel, érvényesítéssel, teljesĹ
tésigazolással kapcsolatos eljárási rendről sző|ő hatźůyos polgármesteri-jegyzői egyĹit-
tes utasítás, a mindenkor hatályos jegyzői utasítás, valamint a mindenkor hatályos
jegyzői és elnöki utasítás szerint gyakorolja a polgáľmester a jegyzó és a nemzetiségi
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önkormányzatok elnök ęi á|tal me ghatár ozott körben a ki admány ozási, uta|v ány ozási'
ellenjegyzési és teljesítésigazolási jogot.

Péluugyi Ügyosĺályvezeto tital kiadott kiadmanyozási és helyettesítési rendben
meghatěn o zott hatásköne l rendelkezik.

3.bc) Az irodavezető feladatkiirei
Általanosságban iroda vezetői feladatok ellátása, az iroda munkájának koordinálása,
azirodát érintő feladatok ellátásanak megszeľvezése, ellenőruése.Yezetői és Ĺigyosztá-
|yi értekez|eten való részvétel, beszámolás.

Feladatkörei

6,2.l. a Polgármesteri Hivatal, az onkormźnyzatés a nemzetiségi iinkoľmányzatok
jogszabá|yi előírások szerinti szĺĺmviteli rendjének kialakítása
6.2.3. éves számszaki kĺiltségvetési beszámoló elkészítése, onkormányzat

vonatkozás ában a MAK felé
6.2.4. havi, negyedéves, éves egyeztetések, év végi értékelések elvégzése
6.2.5. kĺiltségvetési szervek havi, éves szźĺnszal<l beszámolóinak felülvizsgáiata

ellenőľzése, jőváhagyása a KGR rendszerben
6.2.6. zźrszźlmadás készítése
6.2.8. havipénzforgalmi és negyedéves mérlegjelentés készítése (onkormányzat)

a MAK felé
6.2.2l. kapcsolattaľtás a kĺinywizsglálókkal,bankszźlm|avezeto hitelintézettel,

intézményekkel és egyéb szeľvezetekkel
6.2.24.pá|yźzatokbenyujtásahozadatszolgá|tatás
6.2.25.tźrsosztźiyok részére ill, a költségvetés tervezéséhez adatszo|gá|tatás, szükség

esetén közľemfücidés a költségvetés elkészítésében
6.2.27.fe|hata|mazott személyek bankszámla feletti aláíľás jogosultság gyakoľlása,

utalásoknál banki a|áirő
6.2.33. negyedéves, feléves, háromnegyed éves és éves szöveges tájékoztatás készítése
a Hivatali és az önkoľmányzati kĺiltségvetés teljesítéséről
6.2.34. negyedéves, feléves, haľomnegyed éves és éves számszakjtájékoztatás

készítése a Hivatal, az önkoľmźnyzati és a költségvetési szervek
ktiltségvetésének telj esítéséről

6.2.38. e|őkányzatok kontírozásą könyvelése, egyeztetése
6.2.40. Ct-Ecostat integrált rendszerben tĺirzsállomlány karbantartása
6.2.42. bizotĺsági, te stületi előteľj e sztések ké szíté se
6.2.43. tĺáľgyévi nyitási és zźrási könyvelési feladatok az önkoľmányzat esetében
6.2.4 4 . zár szźnnadáshoz, I. felévi é s ne gyedéve s be számolóhoz táb|ázatok

összeállítása
6.2.45. analitikak vezetése, fők<inyvi könyveléssel ttiľténő egyeztetése a

számlaĺendben me ghat źlr ozottak szerint
6.2.46. cinkoľmányzathoztartozó állami hozzájźnu|ás szĺímla és a munkáltatói k<ĺlcsön

alszźlm|a számviteli könywezetése
6.2.26.vezetó részéről átnlhźzott haüásköľben utalvĺĺnyoziĺs, ellenjegyzés gyakorlrĺsą

telj e sítések igazo|źsa,

o Számvitelľől szó|ő2000. évi C. ttiľvény
o Azá|lanháztaÍtás számviteléről szóló 4120|3. (I.11.) Korm. rendelet
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. Magyarországkĺizponti költségvetéséről szóló mindenkori éves töľvény

3.bd) A helyettesítés rendje és az eze|<heztartozó felelősségi szabályok
A munkakĺjri leírásban kijelĺiltek szerint

3.c) Az iigyintézők munkaköľei és az azokhoz taľtozó feladat. és hatásköľłik

3.cl1. orlkorrrlállyzaLi ťrueLési szĺírnla és ballkok főkĺinyvi kĺĺnyvelését e||źtő, áfa-
bevallást és egyéb adóbevallásokat elkészítő, érvényesítési feladatokat ellátó ügyinté-
zó
3.clL. Hivatali kötelezettségvállalást nyilvĺíntaľtó, hivatali bank és pénztfuak kĺinyve-
lését eIvégző, kifizetések előkészítését, utalványrendeletek eIóá|Lításźú ellátó, analiti-
kfüat vezetó, és azokat a főkönywe| egyeztető ugyintézo
3.cl3. Uniós páIyźzatoknyilvantaľtását e||átő, kötelezettségvá||a|ásátvezetó, elktilöní-
tett a|szám|ájának könyvelését e|végzo, analitikáinak főkönywel töľténő egyeztetését
e||átőugyiĺtéző
3.cl4. Kisfalu Kft feladatel|átásáva| ĺisszefüggő pénzĹigyi feladatokat eIIźtő, helyi
adók könyvelését e|végző, vagyonkataszter egyeztetését e|végzo, lakáslap és ingatla-
nokat érintő negyedéves állományváltozások kĺĺnyvelését, önkormányzati pénzár
könyvelését ellátó iĺgyintézo
3.cl5. onkoľmanyzati és hivatali bankanyagok bontását, könyvelésre való előkészíté-
sét ellátó, banki jóváírásokľól utalványrendeleteket eIőáIIítő' taľtásdíjjal kapcsolatos
feladatokat e|v égzó ugyintézo
3.cl6. onkormanyzatba és hivatalba étkező szám|źk ellenőrzésével, iktatás txal, |<lađá-

si utalványľendeletek eloźl|ításáva|, szźtrĺ:/rźk és egyéb kiadások utalásával foglalkozó
ngyiĺtéző
3.cl7. Tlĺľsashrázak felújítási támogatásával kapcsolatos feladatokat ellátó, CSP pro-
jekttel, Teleki téri projekttel, Józsefüaľosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése
projekttel kapcsolatos pénzĹigyi feladatokat eIIátő' munkáltatói kölcsĺinnel, helyi tá-
mogatással összefüggő pérz;ngyi feladatokat e|v égző, támogatások elszímolását nyil-
vántartő, szociálpolitikai segélyek utalás előkészítésével foglalkoző, á||ami támogatá-
sokat lei gé ny|o lđgy intéző
3.cl8. onkoľmányzati, hivatali és 1l nemzetiségi önkormanyzatpénztáĺával kapcsola.
tos feladatokat ellátó, vevősziĺmlák kiállítását e|végző, szigoru számadású nyomtatvá-
nyok vezetését ellátó ngyintéző
3.cl9. onkoľmanyzati kötelezettségvźilalás nyilvántartását el|źtő, nyilvános adatok
kozzétételét ellrátő ngyintézo
3.cl10. Nemzetiségi <inkoľmźnyzatok kötelezettségvállalás nyilvĺĺntaľtásźú vezető,
banki és péĺtztźri kiÍizetéseinek és bevételeinek könyvelését ellátó, nemzetiségi ön-
kormźnyzatok beszĺĺmolóinak ĺisszeállításźÍ elvégző, érvényesítési feladatokat ellátó
lj;gyintéző
3.cl|I. Táľgyi eszkoz, kisértékű tátgyi eszköz, készletek nyilvantaľtáLsźLt e||źLtő,leltaľo-
zźssa|, selejtezéssel kapcsolatos feladatokat ellátó ügyintéző
3.cll2. onkoľmanyzat és Hivatal béľfeladással kapcsolatos feladatokat ellátó,nettó fi-
narĺszitozźlsban a béľ-és jĺírulékokkal kapcsolatos feladatokat ellátó valamint a źÍme-
netileg szabadpélueszkozĺik lekötéséről gondoskodó és aľróladatotszo|gá|tató Ĺigyin-
tézo
3.c/|3. Keľékbilinccsel, közteľület feliigyelettel kapcsolatos péĺlztźri feladatok e||átźy

sátvégzo ngyintéző
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3.ca) szakmai feladate||átńsára vonatkozó legfontosabb jogszabályok felsoľolása
. MagyarországAlaptörvénye
. Magyarország gazdasági stabilitásaľól szóló 20l|. évi CXCIV. törvény, va|amint az

adósságot keletkeztető ügyletekhez torténó hozzźĄěľ:.ilás részletes szabáIyairől szóló
3 53 l20| 1 . CXII.3 0) kormányrendelet

o Nemzeti vagyonról szóló 201-I. évi CXCVI. Tĺiľvény
. Magyarországhelyi önkormźnyzatairól szóló 20|l. évi CL)o(XIX. tĺirvény
. Helyi önkoľmĺĺnyzatok és szeľveik, a köztarsasági megbizottak, valamint egyes centrá-

lis alarendeltségrĺ szervek feladat- és határk<ireiről szóló |99l. évi XX. törvény
. Magyaľországkĺizponti kĺiltségvetéséről szóló mindenkori éves töľvény
. e[amháztartásrő| szőIő 2011. évi CXCV. ttirvény, valamint a végľehajtásaról szóló

368120|1 . (xII.3 1 .) kormĺĺnyrendelet
o A kormányzati funkciók, á||aÍnháztaÍtasi szakfeladatok és szakágazatok és szakágaza-

tok osztályozási rendj étő| sző|ő 6812013. 6II.29.) NGM rendelet
o Azá||amháztartásban felmerĹilő egyes gyakoribb gazdasági események ktitelező el-

szĺĺmolási módjaĺól 3812013. (Ix. l9.) NGM rendelet
o Számvitelľőlszóló 2000. évi C. tĺlrvény
o Az á||affiháztartás számviteléről szóló 4l20I3. (I.1 1.) Korm. rendelet
o Nemzetiségek jogairól sző|ő 20|1. évi CLXxx. töľvény, valamint a nemzetiségi célú

e|óirźnyzatokból nffitott tĺĺmogatások feltételrendszeréről és elszámolásĺĺnak rendjéľől
szőIő 28 l 20 12. ( IIJ.O 6.) koľmĺányrendelet

o Az általános forgalmi adóról sző|ő 2007. évi C)O(VII. t<iľvény
o A kozbeszerzésekĺől szőIőf01-l. évi CVIII. tcirvény
o A személyi jĺivedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
o A helyi adókľól szóló 1990. évi C. tĺĺľvény
o A gépjarmíiadóľól szóló I99I, évi LX)oilI. töľvény
o Az adőzás rendjéről sző|ő 2003. évi XCII. tĺirvény
o A taĺsadalombiztosítás e|Iátásźra és a magánnyugdíjrajogosultakról, valamint e szol-

gáltatások fedezetérol sző|ő 1997. évi LX)o(. törvény
o Az egészségĹigyíhozzźĄźtrulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény
o A megvá|tozott munkaképességú személyek ellátásaľól és egyes törvények módosításá-

ró1szóló 20II. évi CXCI. t<irvény
o A szociáiis ígazgatásrői és szociáiis ellátásokľól szóió 1993. évi iii. törvény, vaiamint

végrehaj tasi rendeletei
o A Polgári Ttirvénykönyvről szőIő20l3.évi V. t<irvény
o Az infoľmációs önĺendelkezési jogľól és az infoľmációszabadságről szóló 20II.évi

CXil. törvény
o A kozpénzekből nyujtott támogatások át|áthatőságáról sző|ő 2007.évi CL)oo(I. ttir-

vény
o 2008. évi III. töľvény az I és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szfü-

sé ges kerekítés szab á|y ah ő|
o 2008. évi IV. tĺiľvény az | és 2 forintos címletiĺ éľmék bevonása következtében szĹik-

séges keľekítés szabá|yairől a taľsadalombiztosítasi és szociális ellátások megĺíllapítása
során, továbbá a taľsadalombiztosítasi nyugellátásról szóló l997.évi Lx)oil. törvény
módosításáľó-

. 2007 . évi C)O(XVI. törvény a péĺumosás és a terľorizmus ťlnarszitozása mege|ózésé-
ről és megakadál y ozásátő|
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o A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenorzésétol szőIő
37 0l201'l.(xII.3 1 .) Koľm. ľendelet

o |8/f005. 6II.27.) IHM rende|et akozzétételi listakon szereplő adatok közzétételéhez
sziiks ége s kozzététe|i minták

o A mindenkori minimálbér és gaľantált bérminimumľól szóló koľmányrendelet
o Józsefulĺrosi onkotmźnyzatmindenkori átmeneti gazdálkodásźrő|sző|ó helyi rendelet
o Józsefüáľosi onkormányzatmindenkori költségvetéséről szóló ľendelet
C Lakőhaz-mfüödtetési és lakóhźzfeltĄítás-lebonyolítási szo|gźitatás e||éttásráĺól szóló

64 l |99 5 .(XII. l 8.) szétmil helyi rendelet
o Budapest, Józsefuaľosi Önkoľmĺĺnyzatvagyonĺĺľól és a vagyon feletti fulajđonosi jogok

gyakoľlásáról szóló 66 l20 |Z.Cŕ'.II. l 3.) számil helyi renđelet
o Az onkormányzatbevételeinek lakáscélokľaés azezeŁ'hezkapcsolódó infľastrukturális

beruhazásokĺa vonatkoző fe|hasznáIás szabźtlyairól sző|ő 34l20l3. (VI.25.) önkoľ-
ménvzati rendelete

3.cb) Az ůĺryĺntéző által 5rakoľolt hatásktiriik (kiadmányozás), a hatáskiir gyakoľlásá.
nak módja

A kötelezettség-vállalással, utalvźnyozássa|, e||enjegyzéssel, érvényesítéssel, teljesí-
tésigazolással kapcsolatos eljĺĺľási rendről szólő hatźl|yos polgármesteri-jegyzői együt-
tes utasítas szerint gyakorolja a polgĺĺľmesteľ és a jegyzo által meghatźnozott körben a
kiadmĺĺnyo zźsi, uta|v élny ozási, telj esítésigazolási j o got.

3.cc) Az iigĺintéző feladatkiiľei

3.cl|. onkoľmanyzati fizetési szĺímla és bankok Íőkĺinyvi könyvelését e||źtő, áfa-bevallást és
egyéb adóbevallásokat elkészito, éwényesítési feladatokat ęllátő ĺlgyintéző

6,2.25. taľsosztályok részéľe ill, a költségvetés tervezéséhez adatszo|gáItatás, szfüség
esetén közremiĺködés a költségvetés elkészítésében,

6.2.2. az onkormźnyzat számviteli kĺinywezetése (fôkönyvi és analitikus), előzete-
sen kontíro zott bevételek és kiadások ellenőrzése

6.2,53. részvétel az évęs számszaki k<iltségvetési beszámoló elkészítésében a Hivatal
vonatkozásźtban,

6.2.64. résméte| az éves szźlmszaki költségvetési beszámoló elkészítésében az önkor-
mźnyzatvonatkozásában,

6.2.23. költségvetési fedezetek igazo|ása, érvényesítés,
6.2.12. aHivata| belső szeľvezeti egységeinek havonta nyújtott pénzfoga|mi

adatszo|gá|tatás,il1.egyediigényekalapjźlnađatszo|gźútatás
o Sziímvitelrőlszóló 2000. évi C. töľvény
C Az źLllamháztaftás számviteléről szóló 4/20|3. (I.l l .) Koľm. rendelet
o Magyarországkozponti költségvetéséről szóló mindenkoľi éves törvény
o AzáIlanháztaÍtásban felmeľiilő egyes gyakoľibb gazdasági események kĺitelező el-

számolási módjrĺľól 38120|3. (IX. l9.) NGM ľendelet
. MagyarorczágAlaptĺirvénye
o Nemzeti vagyonľól szóló 20|I. évi CXCVI. Tĺirvény
. Magyarctszźtghelyi önkoľményzatairó| szőIő 20|1. évi CL)O(XIX. tĺiľvény
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. A kormźnyzati funkciók, á|Ianháńartási szakfeladatok és szakágazatok és szakágaza-
tok osztályozási rendjérőIsző|ő 6812013. CXII.29.) NGM ľendelet

o A személyi jövedelemadóról sző|ő 1995. évi CXWI. törvény
o A Polgari Töľvénykĺinyvről szőIő2013.évi V. töľvény
o 2008. évi III. törvény az | és 2 forintos címletú érmék bevonása kĺjvetkeztében sziik-

séges kerekítés szabályairól
o 2008. évi IV. t<irvény az | és 2 forintos címletú éľmék bevonása következtében szük-

séges keľekítés szabályafuő| ataľsadalombiztosítasi és szociális ellátäsok megällapítá-
sa soráľr, továbbá a táľsadalombiztosítási nyugellátásról szóló |997.évi LX)oil. tör-
vény módosításáról

o Józsefuárosi onkormźnyzatmindenkoń átmeneti gazdá|kodásaról szóló helyi rendelet
o Józsefuáľosi onkormtnyzatmindenkori költségvetéséről szóló rendelet

6.f.32.Áa 1ĺintoľmźnyzatés Hivatala) és rehabilitációs (Hivata|)hozzájźmlás és

e gyéb adób evallásainak e lkészítése . P źiy azatokhoz szfü s é ges tarto zásokľa
vonatkozó igazolások beszerzése

o Az általános forgalmi adóľól sző|ó 2007. évi C)O(VII. ttiľvény
o A megváltozott munkaképességÍĺ személyek e|IźLtást!ÍőI és egyes törvények

módosításaľól szóló 201I. évi CXCI. tĺirvény alapjáln

3.cl2Hivatali kötelezettségvállalást nyilvantartó, hivatali bank és pérutárak könyvelését el-
végzó, kifizetések előkészítését, utalványrendeletek e|őźů|ítását el|átő, analitikfüat vezető, és

azokat a főkĺ}nywel egyeztető ugyintéző

6.2.23. költségvetési fedezetek igazo|ása, érvényesítés,
6.2.38. eloirźnyzatok kontírozása, kcinyvelése, egyeztetése
6.2.40. Ct-Ecostat integrált ľendszeľben töľzsállomány karbantartása
6,2.64.részvéte| az éves szźlmszaki költségvetési besziĺmoló elkészítésében az onkoľ-

mányzatvonatkozásában
6.2.47. éves szĺĺmszaki költségvetési besziímoló elkészítése a Hivatal vonatkozásában,

havi és negyedéves jelentések, beszámolók elkészítése
6.2.25.tźlĺsosztá|yok részéľe i11, a költségvetés tervezéséhez aďatszolgá|tatás, szükség

esetén közreműködés a költségvetés elkészítésében
6.2,60. Polgármesteľi Hivatal kötelezettségvállalás analitikus nyilvántaľtás vezetése,
6.f.62. Polgĺíľmesteri Hivatal bejĺivő szám|ák és egyéb kifizetések előkészítése,

utalvlĺnyrendelet, kontíľlap elkészítése
o Magyaľország Alaptörvénye
o Nemzeti vagyonľól szóló 201I. évi CXCVI. Ttirvény
. Magyarorszźryhe|yi önkoľmányzatairól sző|ő 2011. évi CLXXXIX. törvény
o A Polgáľi Tĺ!ľvénykönyvľől szőIő2013.évi V. törvény
o Az általanos foľgalmi adóról sző|ő2007. évi C)O(WI. törvény
o Számvitelről szóló 2000. évi C. ttiľvény
o Az áIlalľ'háztartás szźlmviteléről szóló 4120|3. (I.1 1.) Koľm. ľendelet
o Magyaľországkozponti költségvetéséről szóló mindenkori éves törvény
. Áĺamłlěńartásrő| szőIő 20t1. évi CXCV. tĺirvény, valamint a végrehajtásźróI sző|ő

36812011. (xII.3 1.) koľmanyrendelet
o A kormźnyzati funkciók, á||amháaartási szakfeladatok és szakágazatok és szakágaza-

tok osztályozási rendjéről szóló 68120|3. (XII.29.) NGM ľendelet
o Az áIlaÍnháztaÍtásban felmeľülő egyes gyakoribb gazdasttgi események kötelező el-
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számolási módjrĺról 38l20I3. (Ix. 19.) NGM rendelet
o 2008. évi III. törvény az I és 2 forintos címletű éľmék bevonása kĺjvetkeztében szük-

séges kerekítés szabá|y air ő|
o 2008. évi IV. töľvény az l és 2 forintos címletrĺ éľmék bevonása kĺivetkeztében sziik-

séges kerekítés szabáLyairől a tarsadalombiaosítasi és szociális ellátások megétl|apítá-
sa során, továbbá a táľsadalombiztosítasi nyugellátásról szóló |997.évi LXXXI. tör-
vény módosítĺĺsáról

o Józsefuáľosi Önkotmáĺyzatmindenkori átmeneti gazđá|kodásáľól szóló helyi ľendelet
o Józsefuarosi onkormányzatmindenkori kĺiltségvetéséľől szóló rendelet

3.cl3. Uniós páIyazatok nyilvántaľtását e|Iźtő, kötelezettségvállalásźú vezető, elkülönített
alszám|ájának könyvelését elvégző, analitikáinak főkönywel t<irténő egyeztetését ellátó ügy-
intéző

6.2.25.tarsosztályok tészéte ill, a költségvetés tervezéséhez adatszo|gáItatás, szfüség
esetén közremiikodés a költségvetés elkészítésében,

6.2.35, Eu-s (MNP III és egyéb ) páIyźzatok analitikus nyilvántartása, kapcsolódó
szerződések kötelezettség nyilvĺĺntaľtásba vétele, kapcsolódó szźm|źk és egyéb
kifizetések iktatása, utalványrendelet és kontírlap elkészítése, a szźlm|ék és

kapcsolódó anyagok ellenőrzése,főkönyvi könyvelése, a tźnnogatások leigény-
lése illefue abban való kĺizremfüödés

6.2.3|.EU-s pá|yazatok elszámolásával kapcsolatos feladatok, kapcsolattartás a Rév8
Zrt-ve|. Atervezette|őirźnyzatok felhasznźiásának analitikus nyilvrĺntaľtása,

6.2.64.részvéte| az éves szźtmszakí költségvetési beszámoló elkészítésében az önkoľ-
mźlny zat vonatkozás ában

c Magyarország A|aptörvénye
o Magyarorszźlghelyi ĺinkormźnyzatairőI sző|ő 20|1. évi CL)O(XIX. törvény
o A Polgári Tĺiľvénykönyvről szőlő2013.évi V. törvény
o Az általanos forgalmi adóról szőIő 2007. évi C)o(VII. töľvény
o A közbeszerzésekről sző|ő20t1. évi CVIII. tĺirvény
o Nemzeti vagyonĺól szóló 20||. évi CXCVI. Törvény
o Számvitelľől sző|ő2000. évi C. törvény
o AzáI|aĺľ'hźEtaÍtás számviteléről szóló 4120|3. (I.1l.) Koľm. rendelet
. Magyarországközponti kĺĺltségvetéséről szóló mindenkori éves törvény
. Áilamháztartásrő| sző|ő 2OI1. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásárő| sző|ő

3 68 l20I 1 . CXII.3 1 .) koľmányľendelet
o 2008. évi III. töľvény az l és 2 forintos címletiĺ éľmék bevonása következtében szfü-

séges keľekítés szabá|y air őI
o 2008. évi IV. törvény az I és 2 foľintos címletű érmék bevonása következtében szfü-

séges kerekítés szabá|yairől a tĺĺrsadalombiztosítasi és szociális ellátások megá|Iapitá-
sa során, továbbá a taľsadalombiaosítási nyugellátásľól szóló |997.évi LX)oil. tör-
vény módosításáról

o A kormźnyzati funkciók, á||amháztaÍtási szakfeladatok és szakágazatok és szakágaza-
tok osztĺlyozási rendjérőI sző|ő 68120|3. CXII.29.) NGM ľendelet

o Az á||anháztartásban felmeľülő egyes gyakoribb gazdasźryi események kĺitelező el-
számolási módjráról 3812013. (IX. 19.) NGM ľendelet

o Józsefurĺľosi onkormźnyzatmindenkoľi átmeneti gazdá|kodásáról szóló helyi rendelet
o Józsefuaĺosi onkotmánvzatmindenkori kĺiltsésvetéséľől szóló rendelet
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3.cl4. Kisfalu Kft feladate||źtźsétva1' <isszefüggő pénzugyi feladatokat e|Iátó, helyi adók köny-
velését e|végző, vagyonkataszter egyeztetését e|végzó, lakáslap és ingatlanokat éľintő ne-
gyedéves állomĺányvá|tozások könyvelését, önkoľmányzatipénzźr könyvelését ellátó ügyinté-
ző

6.2.39. Kisfalu Kft. bonyolításában végzett feladatokľa jóváhagyott előírźnyzatok fel-
basznźtlásćnak analitikus nyilvántartása, főkönyvi könyvelése, koordinźiása a
Kft-vel kötött szerződésben meghatáľozott kereteken belül, tinkoľmányzati va-
gyonnyilvĺĺntaftás egyeztetése a vagyonkateszteľrel, lakás-helyiség analitikus
nyilvántaľtással

6.2.66.öÍ1kormányzat esetében a bejövő számlak és egyéb kiÍizetések előkészítése,
utalványrendelet, kontírlap elkészítése

6.2.67. helyi adók koĺtírozésa, főkcinyvi kĺinyvelése, kapcsolódó állomlányok kĺinyve-
lése, egyeztetése

6.f .68. nettó finanszirozás kĺĺnyvelése, egyeztetése
6.2.64, részvétel az éves számszaki költségvetési beszámoló elkészítésében az önkor-

mźnyzatvonatkozásában
6.2.53, részvétel az éves számszakj költségvetési beszámoló elkészítésében a Hivatal

vonatkozásában
6.2.25.tźrsosztá|yok ľészére ill, a kĺiltségvetés teľvezéséhez ađatszolgá|tatás, szfüség

esetén közreműköđés a költségvetés elkészítésében
o MagyaľországA|aptöľvénye
o Magyaľország helyi önkoľmiĺnyzatairól sző|ő2011. évi CL)O(XIX. tĺirvény
o Számvitelről szóló 2000. évi C. tĺiľvény
o Az źL||aľ'hźułtartás szźtmviteléről szóló 4l20t3. (I.11.) Koľm. rendelet
c Magyarországközponti kĺiltségvetéséľől szóló mindenkori éves törvény
o Nemzeti vagyonĺól szóló 20||. évi CXCVI. Törvény
. Áľamĺźztartásrő| sző|ő 2011. évi CXCV. töľvény, valamint a végrehajtásaľól szóló

3 68120| 1 . (xII.3 1.) kormrĺnyrendelet
o Az általános forgalmi adóľól sző|ő2007. évi C)o(V[. törvény
o Ahelyi adókľól szóló 1990. évi C. törvény
o A gépjĺĺrműadóról szóló |99l. évi LXXXII. törvény
o Azaďőzźs ľendjéről szćiő2003. évi XCII. ttirvény
o A Polgári Törvénykönyvről sző|ő20l3.évi V. törvény
o 2008. évi III. törvény az I és 2 foľintos címletű érmék bevonása kĺĺvetkeztében szfü-

séges kerekítés szabályairól,
o 2008. évi tV. töľvény az I és 2 forintos címletű éľmék bevonása következtében szük-

séges kerekítés szabźt|yairől a tĺírsadalombizosítasi és szociális ellátások megá||apítá-
sa során, továbbá a tarsadalombiĺosítási nyugellátásról szóló |997.évi LXXXI. tör-
vény módosításáról,

o A kormźnyzati funkciók, á||amhaztartási szakfeladatok és szakágazatok és szakágaza-
tok osztályozási rendjéről szóló 68120|3. CXII.Z9.) NGM rendelet,

o Az á||an:hźúartásban felmeľĹilő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező el-
számolási módjaról 38lf013. (IX. 19.) NGM ľendelet

o Józsefulírosi Önkormányzatmindenkoľi átmeneti gazđa|kodásĺáľólszóló helyi rendelet,
o Józsefulíĺosi onkotmźnyzatmindenkori költségvetéséről szóló rendelet
o Budapest, Józsefuiárosi onkoľmanyzat vagyonaról és a vagyon feletti tulajdonosi jo-

gok gyakoľlásáľól szőIő 66l2012.(xll.l3.) számú helyi ľendelet,
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C Az onkormányzat tulajdonában áI|ő nem lakás céLjźtra szolgtiő helyiségek
elidegenítésének feltételeiľől szóló 32l20I3. (VII.l5.) Budapest Józsefuaros
onkormán y zati r endelet

o Az Önkormányzat tulajdonźban á||ő lakások elidegenítéséről szóló 33l20I3. (V[.l5.)
Budapest Józsefuaľos onkormanyzati ľendelet

o Az onkormanyzatbevételeinek lakáscélokľa és az eze|<hez kapcsolódó infrastruktuľá-
lis beruházásokra vonatkozó fe|hasznáLás szabályairő| szőIő 34120|3. (VI.25.) önkor-
mtnyzati ľendelete

. Az onkoľmźnyzat fulajdonában ál1ó nem lakás céljĺĺľa szo|gźiő helyiségek bérbeađá-
sanak feltételeiről szóló Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuaľosi tnkoľmźnyzat
Képviselő-testületének 3 5 l 20 |3 . (VI. 20. ) önkoľmĺínyzati ľendelet

3.c/5. Önkorĺĺrrźnyzati és hivatali bankanyagok bontását, könyvelésľe való előkészítését e|IáLtő,

banki jóváírásokról utalványrendeleteket e|óá|Iitő, tartásdíjjal kapcsolatos feladatokat elvégző
agyintéző

6.2. 1 5 . Hivatali, tinkoľmany zati, ťlzetési szźtmlźk. bank szeľelése
6.2.54.analitikus nyilváĺtartasok egyeztetése a főkcinywel, tételek rendezése a Ct-

Ecostat rendszeľben
6.2.64. tészłétel az éves szźtmszakj k<iltségvetési beszámoló elkészítésében az ĺinkoľ-

mány zat vonatkozásában
6.2.53.részvétel az éves számszaki költségvetési beszámoló elkészítésében a Hivatal

vonatkozásában
o MagyaľországAlaptöľvénye
. n|Iaĺĺlhaaaftásról sző|ő 20|l. évi CXCV. töľvény, valamint a végľehajtásaról szóló

3 6812011 . CXII.3 l .) kormányľendelet
o Az általrínos forgalmi adóról sző|ő2007. évi C)O(VII. tĺiľvény
o A Polgaľi Törvényk<inyvről sző|ő 20l3.évi V. törvény
o Számvitelről szóló 2000. évi C. töľvény
. Magyaľországközponti kciltségvetéséről szóló mindenkori éves törvény
o Azaďőzás ľendjéľől sző|ő2003. évi XC[. töľvény
o 2008. évi III. tĺirvény az t és 2 forintos címletii éľmék bevonása kĺivetkeztében sziik-

sé ges kerekíté s szab á|y ah ő|
o 2008. évi IV. törvény az t és 2 forintos címletíĺ éľmék bevonása következtében szük-

séges kerekítés szabáIyairől a taľsadalombiztosítĺĺsi és szociális ellátások megá||apítźr
sa során, tovźtbbá a táľsadalombiztosítási nyugellátásról szóló l997.évi LXXXI. tör-
vény módosításáról

o Az á|IanháztaÍtás számviteléľőI szóló 412013. (I.1 1.) Koľm. rendelet
o A kormźnyzati funkciók, tŁ|IanhźEtaÍtási szakfeladatok és szakágazatok és szakźryaza-

tok osztĺĺlyozási rendjérőlszóló 6812013. (xII'29.) NGM rendelet
o Az áIlanháztartásban felmerĹilő egyes gyakoľibb gazdasági események kötelező el-

számolási módjráľól 38l20t3. (IX. 19.) NGM rendelet
o Józsefuaľosi onkotmźnyzatmindenkoľi átmeneti gazdá|kođásrárót szóló helyi ľendelet
o Józsefuaľosi onkorményzatmindenkori költségvetéséről szóló rendelet

6 .2. 5 5 .tartásdíjj al kapcso lato s fel adatok e||éúása
6.2.36. természetbeni juttatások és reprezentáciős kiadások analitikus nyilvantartása

o A személyi jövedelemadóról szóló |995. évi CXVII. tĺĺrvény
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3.cl6. onkormĺínyzatba és hivatalba érkező szźmiák ellenőľzésével, iktatásáva|, kiadźtsi utal-
ványľendeletek előállításával, száĺ'ĺiźk és egyéb kiadások utalásával foglalkozó ngyintéző

6.2.56.kapcso1attaľtás aszám|avezető bank helpđesk osztźiyźxa| ill. szállítói
partnerekkel, egyenle gkozlő levelekkel kapcsolatos feladatok ellátása

6.2.18.bejövő átutalásos számlák iktatasą utalványrendelet elkészítése, pénzügyi ľen-
ďezése, kötelezettségvállalasho z tov ábbítás

6.2.4I. bírságok, építési igazgatási követelések analitikus nyilvántartása
6.2,53. részvétel az éves szźtmszakj költségvetési beszámoló elkészítésében a Hivatal

vonatkozásában
6.2.54. analitikus nyilvantaľtások egyeztetése a főkönywel, tételek rendezése a

Ct-Ecostat rendszeľben
6.f.64. részvétel az éves szźmszakj költségvetési beszámoló elkészítésében az ĺinkor-

mźnyzatvonatkozásában
o MagyaľországAlaptörvénye
o Szĺĺmvitelrőlszóló 2000. évi C. tdrvény
. Áilamháztntásrő| sző|ő 2011. évi CXCV. tĺirvény, valamint a végľehajtásárő| sző|ő

368120ll . CXII.3 1.) kormányrendelet
o Az általanos forgalmi adóľól szőIő 2007. évi C)O(WI. törvény
o A Polgari Töľvénykönyvről sző|ő20I3.évi V. töľvény
o 2008. évi III. tĺirvény az | és 2 fońntos címletű érmék bevonása következtében sztik-

séges kerekítés szabályairól
o 2008. évi IV. torvény az | és 2 forintos címletiĺ éľmék bevonása kĺjvetkeztében szük-

séges kerekítés szabáIyaírő| a tĺíĺsadalombiztosítasi és szociális ellátások megá||apítá-
sa során, továbbá a táľsadalombiztosítási nyugellátásľól szóló l997.évi LX)oil. tĺĺr-
vény módosításáról

o Az źL||aftlháztaÍtas számvitel&oI sző|ő 4l20I3. (I.l1.) Korm. ľendelet
. Magyaľorczétgközponti költségvetéséről szóló mindenkoľi éves tcirvény
o A kormĺĺnyzati funkciók, á||amháztaÍtási szakfeladatok és szakágazatok és szakágaza-

tok osztályozási rendjéről szóló 681201'3. (xII.29.) NGM rendelet
o Az źůIamhźztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasźryi események kötelező el-

szímolási módjaľól 38l20l3. (Ix. 19.) NGM rendelet
o Józsefuráľosi onkormźnyzatmindenkori átmeneti gazđźikodásárólszóló helyi rendelet
o Józsefuĺáľosi Önkoľmźnyzatmindenkori költségvetéséről szóló ľendelet

3.c.7. Tźrsashźnak felújítási tźmlogatásával kapcsolatos feladatokat e|Iátő, CSP pľojekttel,
Teleki téri pľojekttel, Józsefuaľosi EgészségĹigyi Szolgálat komplex fejlesztése projekttel
kapcsolatos pénzügyi feladatokat e||źtő, munkáltatói kölcsönnel, helyi támogatással összefüg-
gő péĺlzligyi feladatokat e|végzo, tźlmogatások elszámoIásźú nyilvríntaľtő' szocíźipolitikai se-
gélyek utalás előkészítésével foglalkoző, źi|aĺ.'ĺí támogatásokat leigény|ő ngyintézo

6.2.25. taľsosztályok ľészére ill, a költségvetés tervezéséhez adatszo|gá|tatás, szĹikség
esetén kĺizľemiiködés a költségvetés elkészítésében

6.2.53, részvétel az éves számszaki költségvetési beszámoló elkészítésében a Hivatal
vonatkozásában

6.2.64. részvétel az éves szźtmszakí költségyetési beszĺĺmoló elkészítésében az önkoľ-
mźnyzatvonatkozásában

6.2.28.télrsashazaknak nyújtott felújítási tiímogatások utalás előkészítése,
visszatérítendő támogatás, ktilcsön nyilvantaľt ź.sa, igazo|źlsok kiadása,
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hátralékosolaól kimutatás készítés ę a szer\tezeti egységek részére
6.2.30. Coľvin-Sétány Pľogram, a Teleki téripiac, a Józsefuarosi Egészségiigyi

Szolgálat komplex fejlesztése projektekkel kapcsolatos és az egyéb
projektekkel kapcsolatos pénzügyi feladatok e||źtása

6.2.17 . munkáltatói kĺjlcsön (lakásépítési és vasaľlási) nyilvĺĺnt artása
6.2.45.ana|itikák vezetése, főkiinyvi könyvelésseltĺiĺténő egyeztetése aszám|arendben

me ghatár ozottak szerint
6.2.57.befejezett beruházások aktiválásával kapcsolatos feladatok ellátása
6.2.9. beruhazási statisztikai jelentések készítése
6.2.20. helyi és fiatalházasok lakásépítési támogatás nyilvántaftása és ügyintézése
6.2.|6. átadott pénzeszkozök, tĺímogatások analitikus nyilvantartása, elszámolások

figyelemmel kíséľése
6.2.22. helyiségJakás óvadék, bérleti jogviszony megváltás, közterület foglalás, egyéb

vevők,analitikusnyilvántartźsa,szźlmlźnása,hátra|ékosokľólkimutatás
készítése az illetékes szewezeti egységek részéte, kĺilönbĺiző fizetési
felszólítások ktildése

o MagyaľországAlaptörvénye
o Nemzeti vagyonĺól szóló 20|I. évi CXCVI' Tĺiľvény
. Áľamlráztartásrő| szo|ő 2011. évi CXCV. ttĺrvény, valamint a végľehajtásfuőI sző|ő

3681201 1 . (XII.3 1 .) koľmányrendelet
o Szĺímvitelľől szóló 2000. évi C. törvény
o Magyarorczágkozpontí költségvetéséľől szóló mindenkori éves törvény
o Nemzetiségek jogaiľól szóló 2011-. évi CL)oilX. törvény, valamint a nemzetiségi célú

eIőfuźnyzatokból nyujtott tiímogatások feltételrendszeréről és elsziímolásának rendjé-
ről szóló 28/20|2. ( III.06.) kormányrendelet

c Az általĺĺnos foľgalmi adóról sző|ő2007. évi C)o(Vil. törvény
o A Polgaľi Törvénykönyvről szőIő2013.évi V. törvény
o 2008. évi III. töľvény az I és 2 forintos címletiĺ éľmék bevonása ktivetkeztében szfü-

sé ge s kerek ités szab ály aír ő|
o 2008. évi IV. törvény az | és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében sztik-

séges kerekítés szabá|yairől a tĺĺľsadalombiztosítási és szociális ellátások megá||apítá-
sa során, továbbá a társadalombiaosítási nyugellátásról szóló |997.évi LX)oil. tĺjľ-
vény módosításáról

o Az á||anháztartás számviteléről szóló 4/20|3. (I.11.) Koľm' rendelet
o A kormźnyzati funkciók, á|lanháztartási szakfeladatok és szakágazatok és szakágaza-

tok osztályozásirendjéről szóló 681201-3. (XII.29.) NGM rendelet
o Az á||aÍnháztaÍtásban felmeľülő egyes gyakoribb gazdasági események k<ltelező el-

számolási módjĺáról 38l20I3. (IX. l9.) NGM ľendelet
o Józsefuáľosi onkormányzatmindenkori átmeneti gazdá|kodźtsaról szóló helyi ľendelet
o Józsefurĺľosi onkormányzatmindęnkori kĺĺltségvetéséről szóló ľendelet
o Az onkoľmĺĺny zat tu|ajdonźhaĺ źi|ő nem lakás céIjźra szolgáló hetyiségek

béľbeadásĺĺnak feltételeiľől szóló Budapest Fővaros VIII. keľiilet Józsefuiáľosi

onkormanyzat Képviselő-testtiletének35l2OI3. (vI.20.) ĺĺnkormányzati ľendelet

6.2.|9. szociálpolitikai segélyek nyilvantartása, utalásą a kapcsolódó k<ĺltségvetési
támogatások leigénylése

o A szociális igazgatásről és szociĺílis ellátásokról szóló |993. éví III. törvény, valamint
végrehajtási ľendeletei
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3.c.l8. onkormanyzati,hivatali és 11 nemzetiségi önkormĺĺnyzatpéĺutáĺával kapcsolatos fela-
datokat el|átő, vevőszámlak kiállításźÍ e|végzó, szigoru szźlmađástl nyomtatványok vezetését
e|Iátó ĺjgyintéző

6.2.|3.pénztrĺrosi feladatok ellátása az Önkormźnyzat, a Polgáľmesteri Hivatal és a
nemzetiségi önkorman y zatok tekintetébe n,v a|utapéĺlztĺáľľal kapcsolatos
feladatok el|átása, bevételi utalványrendeletek és kontírlapok elkészítése

6.2.45.arn|itikák vezetése, főkönyvi ktinyveléssel töľténő egyeztetése a számlarendben
rrreglratar ozottak szeľint

6.2.58.vevőszámlékkiál1ítása, magancélú vezetékes telefonhasználat
tovább szám |ázása, nyilvántaľtása

6.2.59. kapcsolattaľtás ügyfelekkel, hivatali szervezęti egységekkel, ĺinkormányzat
intézményeivel

6.2.64.részvétel az éves számszaki költségvetési beszámoló elkészítésébenaz
ĺinkoľmiányzat vonatkoz ásábarl

6.2.53.részvétel az éves számszaki költségvetési beszámoló elkészítésében a Hivatal
vonatkozásában

6.2.69. egyéb pénztarosi feladatok e||átása

o MagyarorszźryAlapt<irvénye
o A Polgári Tĺirvénykönyvről sző|ő2013.évi V. törvény
o A,z' általános forgalmi adóról sző|ő2007. évi C)O(VII. tĺĺrvény
. Számvitelľől szóló 2000. évi C. töľvény
. Államhźztartástó| sző|ő 20tl. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló

3 681201 1 . (XII.3 1 .) kormanyrendelet
o Nemzetiségek jogairól szóló 20II. évi CL)oilX. törvény, valamint a nemzetiségi célú

e|őfuányzatokból nffitott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásanak rendjé-
rő1 szóló 28 120|2. ( III.06.) koľmĺĺnyrendelet

o AzźL||anháztartás számviteléről szóló 4/20|3. (I.l1.) Koľm. rendelet
o Magyarorszźtgkĺizponti költségvetéséről szóló mindenkorí éves tĺiľvény
o A kormźnyzati funkciók, źL||afiháztaÍtási szakfeladatok és szakágazatok és szakágaza-

tok osztályozási rendjéről szóló 68120|3.6II.29.) NGM rendelet
C Azá||amháztartásban felmeľĹilő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező el-

számolási módjáľól 38l20I3. (Ix. 19.) NGM rendelet
o Józsefuaľosi onkormźnyzatmindenkori átmeneti gazdáIkodásáĺól szóló helyi rendelet
o Józsefulíľosi onkotményzatmindenkori költségvetéséről szóló rendelet
o 2008. évi III. tĺirvény az 1 és 2 forintos címletű éľmék bevonása kĺivetkeztében sztik.

sé ge s kerekíté s szab á|y air ő|
o 2008. évi IV. törvény az I és 2 foľintos címletĺĺ éľmék bevonása következtében szĹik-

séges keľekítés szabtiyafuől szóló j ogszabályok

3.cl9. ÖnkormĺínyzatikötelezettségváIlalás nyilvźntartźtsát e||átő, nyilvános adatok kozzété-
telét e|Iátő igyintéző

6.2.6|. ĺinkormányzat nevében kĺitelezettséget vállalókĺól féléves beszámolőkészité-
se a Polgĺĺrmesteľ és aJegyző fe|é,

6.2.63. nettó 5MFt feletti önkoľmanyzati szerződések kozzététe|e,
6.2.37. szerzódések, kĺitelezettségvállalások analitikus nyilvĺĺntaľtása,
6.2.25. tarsosztályok részéľe i11, a költségvetés tervezéséhez adatszo|gá|tatás, szĹikség

esetén közremfüödés a költsésvetés elkészítésében.
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6.2.53. tészvétel az éves szźtmszahj költségvetési beszámoló elkészítésében a Hivatal
vonatkozásában,

6.2.64.tészvéte| az éves számszaki költségvetési beszámoló elkészítésébenaz
önkoľmany zat v onatkozásźlban,

. MagyarorczágAlaptĺiľvénye
o Nemzeti vagyonĺól szóló f}|I. évi CXCVI. Törvény
. Magyarorczágkozponti kĺiltségvetéséről szóló mindenkoľi éves töľvény
. Álh-lrźztartásrőI sző|ő 2011. évi CXCV. töľvény, valamint a végrehajtásźrő| sző|ő

3 68/201- 1 . (XII.3 1.) kormányrendelet
o Az általános foľgalmi adóról sző]'ő2007. évi C)O(VII. törvény
o A Polgari Tĺirvénykönyvről szőIő2013.évi V' törvény
o Számvitelľőlszóló 2000. évi C. töľvény
o Azá||anhánartás számviteléľől szóló 412013. (I.11.) Korm. rendelet
o A kormányzati funkciók, á||affiháńartási szakfeladatok és szakágazatok és szakágaza-

tok osztályozási rendjérő| sző|ő 68120|3.6II.29.) NGM rendelet
o Az á||aÍnháztartásban felmerĹilő egyes gyakoribb gazđaságí események kötelező el-

számolási módjaľól 38120|3. (IX. 19.) NGM rendelet
o 2008. évi III. törvény az | és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében sziik-

s éges kerek ítés szabáIy air ő|
o 2008. évi IV. töľvény az 1 és 2 forintos címletíí éľmék bevonása következtében szfü-

séges keľekítés szabályairól szóló jogszabályok
o 2007. évi CXXXVI. töľvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésé-

rő1 és megakadál yozźlsźró|
o |812005. 6II.27.) IHM rende|ęt akozzétételi lisĹĺkon szereplő adatok kozzététe|éhez

szfü sége s ko zzététe|i mi nták
o Az információs ö'nĺendelkezési jogľól és az infoľmációszabađsáryľől szóló }}II.évi

CXII. ttirvény
o A kozpéĺuekből nyújtott támogatások źú|áthatőságárő| sző|ő 2007.évi CDoo(I. tör-

vény
o Józsefuarosi onkotmányzatmindenkoľi átmeneti gazdá|kodásĺĺrólszóló helyi rendelet
o Józsefuáľosi onkotmáĺyzatmindenkori kĺiltségvetéséről szóló rendelet

3.clla. Nemzetiségi <inkormźnyzatok kĺjtelezettségvállalás nyi|vźntartásźú. vezeto, banki és
péĺlztán kifizetéseinek és bevételeinek könyvelését ellátó, nemzetiségi tinkoľmĺĺnyzatok be-
szímolóinak tjsszeállítását e|végző, éľvényesítési feladatokat e||źtő ngyintéző

6.2.37 .szerződések, kötelezettségvállalások analitikus nyilviíntartása,
6.2.38. eLóirányzatok kontírozása, könyvelése, egyeztetése
6.2,48. nemzetiségi önkoľmanyzatbeszźlmolóinak összeállítása, akote|ező analitikus

nyilvántaľtások vezetése, fők<inywel történő egyeztetése
6 .2 . 49 .nemzeti ségi iinkoľmany zatok p élufor ga|mi j el enté s és ne gyedéve s

mérlegj elentés cjsszeállítása a MAK felé
6.f .50. nemzetiségi önkoľmĺínyzati bankok szeľelése, nemzetiségi bankok és pénztźltak

kontíľozása, könyvelése
6.2.5I.nemzetiségi önkormanyzatokbevallásainak elkészítése, NAV felé megküldése,

ezzel kapcsolatos egyéb könyvelési, utalási tétetek iktatása, kontírozása'
könyvelése a Ct-Ecostat rendszeľben

6.2.52.Teleki téri piac bevéte|i szźlm|a e|oá|litása
6.2.53.résnéteI az éves számszaki kĺiltségvetési beszĺĺmoló elkészítésében a Hivatal
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vonatkozásában
6.2.23.kö|tségvetésifedezetekigazolása,érvényesítés
6.2.25.ttrsosztályok részére ill, a kĺiltségvetés teľvezéséhezadatszo|gá"|tatás, szükség

esetén kdzremúkĺidés a köItségvetés elkészítésében
6.2.64.részlłéte| az éves számszaki költségvetési beszámoló elkészítésébenaz

önkoľmányzat vonatkozásában
. MagyaľországAlaptĺiľvénye
o Nemzeti vagyonĺól szóló 20|I. évi CXCM. Törvény
o Magyarorszźlghelyi onkormźnyzataírőI szőIő 2011. évi CLXXXIX. tĺirvény
o Magyarorczágkĺlzponti költségvetéséľől szóló mindenkori éves tĺiľvény
. ÁlhmhźztartźsrőI sző|ő 2O|1. évi CXCV' törvény, valamint a végrehajtásaról szóló

368ĺ201 l . (XII.3 1 .) kormányľendelet
o Az általános forgalmi adóról szőIő 2007. évi C)O(VII. törvény
o A Polgáľi Töľvénykönyvről sző|ő20|3.évi V. törvény
o Az adőzás ľendjéről sző|ő 2003. évi XCII. tĺiľvény
o A személyi jövedelemadórólszóló 1995. évi CXVII. törvény
. Számvitelről szóló 2000. évi C. tĺirvény
o Azá||afihtlztaÍtás számviteléről szóló 4120|3. (I.11.) Korm. ľendelet
o A kormźnyzati funkciók, á||amháztaÍtási szakfeladatok és szakźęazatok és szakágaza-

tok osztályozási rendj éro| szőIő 6812013. (XII.29.) NGM rendelet
o Az á||anháZtartásban felmeľĹilő egyes gyakoribb gazdasźryi események ktĺtelező el-

számolási módjrĺľól 38120|3. (IX. 19.) NGM ľendelet
o 2008. évi III. törvény az | és 2 forintos címlettĺ éľmék bevonása következtében sziik-

sé ges kerekítés szabźůy air ő|
o 2008. évi IV. törvény az | és 2 forintos címletű éľmék bevonása következtében sztik-

sé ges kerekíté s szabá|y air ő1 szó ló j o gszabályok
o Nemzetiségek jogairól szóló 20I|. évi CL)oilX. törvény, valamint a nemzetiségi célú

elófuźnyzatokból nyujtott támogatások feltételrendszeréről és elsziĺmolásának rendjé-
rő1 szóló 28120|2. ( III.06.) koľmĺĺnyrendelet

o Józsefuárosi onkormźnyzatmindenkori átmeneti gazdá|kodásarólszóló helyi rendelet
. Józsefuĺĺľosi onkormányzatmindenkori költségvetéséről szóló rendelet

3.clĹI. Térgyi eszkoz, kisértékií taľgyi eszkőz, készletek nyilvántaľtásáń eLlźLtő, leltaľozással,
selejtezésselkapcsolatosfeladatokate||átőngyintézil

6.2.57. befejezett beruházások aktiválásával kapcsolatos feladatok ellátása
6.2.10.|e|tźtrozás, selejtezés megszervezése, bonyo|ítása,targyi eszkĺiztĺk, készletek

analitikus nyilvĺíntartásának vezetése
6.2.59.kapcsolattartás ügyfelekkel, hivatali szervezeti egységekkel, önkormányzat

intézményeivel
6.2.65.tźlľgyi eszköz és kisétékű tárgyi eszkoz beruhĺŁással ill. felújítással kapcsola-

tos számlák feldolgozása a tźrgyi eszköz modulban: számláů< kötelezettségváL-
laláshoz kapcsolása, eszközcik bevételezése, pénzigy felé történő feladása,
kontíľozása, aktiválás źúvezetése, éľtékcs<ikkenés elszámolása, főkcinyv felé
feladása negyedévente. Készletmodul és taľgyi eszköz modul törzsállomáĺryok
kaľbantaľtása

' 6.2.25. tlírsosztályok részére ill' a költségvetés teľvezéséhez adatszo|gźůtatás, sztikség
esetén közremúködés a kciltségvetés elkészítésében

6.2.53.részvéte| az éves számszaki költségvetési beszímoló elkészítésében aHivata|
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vonatkozásában
6.2.64.részvétel az éves számszaki költségvetési beszámoló elkészítésébeĺaz

önkormányzat vonatko zásźlbaĺl
o MagyarországAlaptĺĺrvénye
. Magyaĺországhelyi önkoľmźnyzatairő| sző|ő 20|1. évi CL)o(XIX. tcirvény
. Á[amhźztartásrő| szőLő 20Il. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásráľól szóló

368 120|1 . CXII.3 l .) koľmanyrendelet
o Magyarorszttgközponti költségvetéséról szili mindenkori éves törvény
o Nemzeti vagyonĺól sző|ő20|1. évi CXCVI. Töľvény
. Számvitelről szóló 2000. évi C. ttirvény
o Az źI].Iaľ'háZtartás sziímviteléről szóló 4120|3. (I.11.) Koľm. ľendelet
o A kormźnyzati funkciók, á||anháztartasi szakfeladatok és szakágazatok és szakágaza.

tok osztályozásireĺđjéről szóló 6812013. CXII.29.) NGM ľendelet
o Azá||affiház1artásban felmertilő egyes gyakoribb gazdasźryi események kötelező el-

számolási módjaról 38l20I3. (IX. 19.) NGM rendelet
o Józsefuaľosi onkormźnyzatmindenkori átmeneti gazdá|kođźtsarólszóló helyi ľendelet
o Józsefuáľosi onkoľmanyzatmindenkori költségvetéséről szóló ľendelet

3.cl12. onkormányzat és Hivatal béďeladással kapcsolatos feladatokat e||źtő, nettó finanszí-
rozźsban a béľ-és járulékoktal kapcsolatos feladatokat eIIźtő, valamint az éúmenetileg szabad
pérweszkozĺik lek<itéséľől gondoskodó és arľól adatot szo|géitatő ngyintéző

6.2.68.nettőťĺnanszírozáskönyvelése,egyeztetése
6.2.I4.az önkoľmányzat és a Hivatal bérfeladásanak elkészítése, kontírozása,

k<itelezetts é g:t áIla|ás és telj esítés
6.2.II.átmenetilegszabadpénzeszkiłzöklekötése
6,2.25. taľsosztályok részére ill, a költségvetés tervezéséhez adatszo|gźitatás, szfüség

esetén kĺizremfüödés a költsésvetés elkészítésében

6.2.53.részvétel' az évesszámszaki l]tilt,eg,,"tesi besziímoló elkészítésében a Hivatal
vonatkozásában

6.f.64.részvéte| az éves szĺímszaki költségvetési beszámoló elkészítésébenaz
ĺinkormányzatvonatkozásźtbarl

. MagyaľorszźlgAlaptörvénye

. Magyaľorszźlghelyi önkormźnyzatairő| sző|ő 2011. évi CL)O(XIX. törvény

. Ánamháztartásrő| sző|ő 2O|1. évi CXCV. törvény, valamint a végľehajtásaľól szóló
368 l20I1 . CXII.3 l .) koľmányrendelet

. Magyarorczágközponti költségvetéséről szóló mindenkori éves törvény
o Számvitelről szőIő2000. évi C. tcirvény
o A személyi jĺivedelemadóľólszóló 1995. évi CXV[. tĺiľvény
o Azadőzás renđjéről sző|ő2003. évi XC[. toľvény
o A mindenkori minimálbéľ és garantált béľminimumĺól szóló koľmányrendelet
o Az źt||anházlartás szálmvite|érő| sző]'ő 4l20I3. (I.11.) Koľm. rendelet
o A kormźnyzati funkciók, áIlanháztartási szakfeladatok és szakágazatok és szakźryaza-

tok osztályozási ľendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet
o AzźLllanhá^aÍtásban felmerĹilő egyes gyakoribb gazdasźryi események kĺĺtelező el-

számolási módjaról 38l20I3. (IX. l9.) NGM rendelet
o Józsefuaľosi Önkormányzatmindenkori átmeneti gazdźikodásĺíról szóló helyi rendelet
o Józsefu arosi onko rmány zat mindenkori költségvetéséről szóló ľenđelet
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3.cl13.Kerékbilinccsel, köZteľĹilet feliigyelettel kapcsolatos pénztán fe|adatok ellátását
végzőngyiĺtéz(3

6.2.70.kerékbilinccsel, kdzterĹilet felügyeleti feladatokhoz kapcsolódó kihelyezett
p énzźtri feladatok e||átźsa

6.1.7l.kerékbilinccsel, közteriilet felügyeleti feladatokhoz kapcsolódő e||źtmáĺy-
előleg kifizetése, elszámoltatása, nyilvántaľtása

6.2.72. kerékbilinccsel, közterület felügyeleti feladatokhoz kapcsolódó szigoru
számadásil nyomtatványok nyilvánt artása, kiadása, kezelése és elszámolása

6.2.73.kerékbilincs és közteľĹileti feladatokhoz kapcsolódó készpénz bevételek
kezelése

6 .2.7 4 .ker ékbil incc s e l kap c so l ato s szám|źuási fe ladatok
6.f .75.behajtástkezeloprogľambanengedélyekľögzítése
6 .2 .7 6 .CI-EC o s TAT rendszer p éĺlztán modul kezelé se
6.2.7 7 .a keľékbilincselés sel és kozterĹilet felĹigyelettel kapcsolatos főkönyvek

analitikfü egyeztetése

. nllaĺ*aaaftásľól szőIő 20|1. évi CXCV. töľvény, valamint a végrehajtásáról szóló
36812011 . CXII.3 1 .) koľmányrendelet,

o A kormányzati funkciók, á|Iaľ'hźlztartási szakfeladatok és szakágazatokés szakágaza-
tok osztályozási rendj érő1' sző|ő 68l20t3. (XII.29.) NGM rendelet,

o AzáIlafl.ÚľráztaÍtás számviteléről szóló 4120|3. (I.l1.) Korm. rendelet
o Sziímvitelről szóló 2000. évi C. töľvény
o AzáI|anhźlztartásban felmeľĹilő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező el-

számolási módjáľól 38120|3. (Ix. 19.) NGM rendelet
o 2008. évi III. törvény az I és 2 foľintos címlettĺ éľmék bevonása következtében szfü-

sége s keľekíté s szab áIy air ő|
o 2008. évi IV. tĺiľvény az l és 2 forintos címletiĺ érmék bevonása kÓvetkeztében szfü-

sé ges kerekíté s szab źiy air ől szóló j o gs zabá|y ok
o Józsefuĺĺrosi onkormźnyzatmindenkoľi átmeneti gazdźůkodásaľól szóló helyi rendelet
o Józsefuaľosi Önkotmźnyzatmindenkori kĺiltségvetéséről szóló rendelet

3.cd) A helyettesítés ľendje és zz eze|<hez tartoző felelősségi szabályok
A helyettesitési szabá|yokat a munkaköri leírások tarta|mazzźi<.

Adóĺĺgyĺ lroda vezet(ije

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

. A helyi adókľól sző|ő |990. évi C. tĺiľvény kivéve aziparfuési adóra vonatkozó III. és

IV. fejezetek
o Az ađőzás ľendjéről szóló XCII. törvény I.-Xfejezet
o A közigazgatási és hatósági eljĺírásról szőIő 2004. évi CXL. törvény (Aľt. 5 $ (2) bek.

a|apján Ket-nek az eljźrás megindításáta, az újrafelvételi eljĺĺrásra" a hatósági szo|gá|-

tatásra, valamint - ahatźtrozat jogeľőľe emelkedésére vonatkoző szabá|yok kivételével
_ a végrehajtási eljárásravonatkoző szabáIyait, a kiskoru adőző esetében azigyintézés
soronkívüliségére és határidejére vonatkoző szabźiyait nem kellalkalmazni)
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o A mindenkor hatályos költségvetési törvény
o A szźĺrruíte|ről szóló 2000. évi C. törvény
. Gépjárműadóról szőIő |991. évi LX)o(II. tcirvény
o A Józsefuaľosi Képviselő-testiilet és Szeľvei Szewezeti és Mfüödési Szabá|yzatźlrőI

sző|ő 25 l20l3. N .27 .) ĺinkoľmányzati rendelet
o Az illetékekľőlszóló 1990. évi XCIII. törvény
o A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
. ellal*aztaľtásról szőIő2011. évi CXCV. törvény
o Szabályséľtésekĺől, a szabá|yséľtési eljaĺásról és a szabźůyséľtési nyilvantaľtási rend-

szenó| szőLő 2012. évi II. törvény
o Szabálysértésekľől sző|ő 1999. évi LXIX. töľvény a20lf. ápľilis 15-e előtti szabáIy-

s érté sek v onatkozásáb an;'
o A gyeľmekek védelméről és a gylímügyiigazgatásľól szóló 1997. évi )o(xl tĺirvény
o A tarsadalombiztosítás e||átésáĺa ás a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szol-

gáltatások feďezetérő| szőLő 1997. évi LXXX. töľvény
o A hulladékról szóló 20|2. évi CDO(XV. tĺirvény
o Hagyatéki eljáľásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény
o Ingatlan-nyilvlĺntaľtásról szóló 1997. évi CXLI töľvény
o A csődeljáľásrólés afe|szźtmolási eljarásról szóló 1991.évi xLx. törvény
o A cégnyilvánosságról, a bíľósági cége|járásről és a végelszźtmolásról sző|ő 2006. évi

V. tĺlrvény
o A szerencsejátékszervezéséről szóló |99I. évi X)oilv. töľvény
o A fiatalkoruak doháĺyzźsźnak visszaszorításáról és a dohanyteľmékek kiskereskedel-

méről szőIő20|2. évi CXXXIV. törvény
o A fogyatékos személyek jogaiľól és esélyegyenlőségtik binositástlról szóló 1998. évi

)o(u. törvény
o A jövedéki adórólés ajövedéki termékek forgalmazásának kiilönös szabá|yairől szóló

2003. évi C)o(V[. törvény
o A magasabb összegű családi pótlékľa jogosító betegségekľől és fogyatékosságokĺól

sző|ő 512003. (II.19.) ESZCSM ľendelet
o Költségmentesség engeđé|yezésének a|apjául szo|gáLő köľülmények igazo|ásźről

2 I 19 68.(1.24.) IM. rendelet
o Ingatlanok foľgalmi éľtékađatainak szoigä|tatási renđjérői és az ađatszoIgá|tatás igaz-

gatźsi szolgá|tatźtsi díjaról szo|ő 3312007 (XII.23) PM rendelet
o A súlyos mozgáskoľ|átozottak közlekedési kedvezményeinek ľendszerérőI szőIő

|02120|1. (VI.29.) Korm. ľendelet
o A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalľól, valamint a szakmai irányítása a|źl

tartoző szakigazgatási szervek feladat- és hatásköľérőI95lf0|2.(V.15.) Korm. rendelet
o |49ll997 (x. l0.) Korm. ľendelet a gyźlĺĺlhatoságokĺól, valamint a gyermekvédelmi

és gyámtigyi eljĺĺrásról
o 6312006 (III.L7.) Korm. rendelet apétube|i és teľmészetbeni szociális ellátások igény-

lésének és megállapításźtnak, valamint folyósításának részletes szabéůyairő1'
o A szabźtlyséľtésekrő|, a szabźiysértési eljarásról és a szabá|yséľtési nyilvantaľtási rend-

szerről sző|ő 20|2. évi II. tt!ľvény végľehajtásával kapcsolatos rendelkezéselĺľől, va-
lamint a|lhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításarőI sző|ő 2212012 (IV.13) BM
ľendelet
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o Az egyes elkobzott dolgok közérdekű fe|haszná|ásáról szóló 2000. évi XIII. Ń., a sza-
bályséľtési eljárás soľán lefoglalt és elkobzott dolgok kezeléséľől és értékesítéséről
szőIő 3912009. 6II.22.) PM ľendelet

. A gyámhatóságokľól, valamint a gyeľmekvédelmi és gyámügyi eljaľásról szóló
|49 l 1997 . Koľm. rendelet

o A mindenkori jegybanki alapkamat mértékľől szóló MNB rendelet
. A lakáscélú állami tĺĺmogatásokľól szóló I2l200I. Korm. rendelet
o |3l|99I. (V.21.) PM rendelet a települési ĺinkoľmänyzat hatáskĺĺrébe tartozo adók, és

adók módjara behajtandőkoztartozások nyilvántartásźttő|, kezeléséről, elszámolásaról
o 4412004. CXII.2O.) PM rendelet az eljátási illeték megfizetésének és megfizetés elle-

nőrzésének ré szletes szab á|y air ő|,
o 36812011 CXII.31. ) Koľm. rendelet azá||anháztaľtásról szóló torvény végľehajtásźrő|
o Azá|Iamh, ztartás számviteléről szóló 4l20I3. (I.1l.) Koľm. ľendelet
o 35|2008.(XII.31.) PM ľendelet az ĺinkormtnyzati adóhatóságok által rendszeľesíthető

bevallási, bejelentési nyomtatványok taľtalmáról
o Az építményadóról szóló 38l20l4. (xI.13.) sz. önkoľmźnyzatirendelet
o A telekadóról sző|ő 39lf014.Cxl.13.) sz. önkoľmányzati rendelet
o A magánszemélyek kommunális adójaľól sző|ő 40|2014.CXI.13.) ĺinkoľmányzati ren-

delet
o Az idegenforgalmi adóról sző|ő 5712010. CXII.3O.) sz. önkoľmźnyzati rendelet

3.bb) Az ĺľodavezető á,Jtal ryakoľolt hatáskiiriik (kĺadmányozás), a hatásktir gyakorlá.
sának módja

A kiadmanyozás, a kiadmĺĺnyozás és az a|źtírás rendjéľől szőLő l0l2013. (X.2|.) sz. jegyzői
utasítás III. fejezet 2. pontjában foglaltaknak megfelelően ttjrténik. Az Adőngyi Iroda veze-
tĺi.je önállóan kiadmĺĺnyozza az elsőfokú hatźrozatmeghozata|áigbezźlrő|ag (ideéľtve az eI-

sőfokú hatźrozatmeghozata|át is) Iroda feladat- és hatáskcĺrébetartoző valamennyi döntést,
intézkedést' ide nem éttve a IV.l.) pontban szereplő, azigyintézők által is gyakorolható
kiadmanyozási j o gokat.
A II. fejezet C) pontja éľtelmében dr. Kovács Gabľiella a|jegyző kiadmanyozzaaz adóügyi
méltĺínyossági és végľehajtási ügyeket.

3.bc) Az ĺľodavezető feladatkiiľei

Általánossá gbaĺ az irođavezetoi feladatok e||źúása, az fuoda munkájanak koordinálása, önálló
kiadmanyozás az irodát érintő feladatok tekintetében, továbbá a helyi adókkal (építményadó,
telekadó, magánszemélyek kommunális adója) kapcsolatos ngyintézőí feladatok ellátása:

Feladatkrirei

6.3.6. adóbevallások alapjan az adő kivetése (előírása) és felülvizsgá|ata (építmény-,
és telekadó, magánszemély kommunális adőja vonatkozásában), kivető, ttirlő és men-
tességet megállapító határozatok elkészítése, j ogerősítése

o A helyi adókľól szóló 1990. évi C. töľvény kivéve azipnuzési ad&a vonatkozó III. és
IV. fejezetek

o Az ađőzás ľendjéről szóló XCII. töľvény l.-Xfejezet (Aľt.)
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. A jovedéki adóról és a jcivedéki teľmékek foľgalmazásanak különcis szabźiyafuól szóló
2003. évi C)O(VII. törvény 73.$ 

' 
74.$' 85.$ - 88 $

o Azépítményadóról szóló 3812014. (XI.13.) sz. ĺinkormtnyzati ľendelet
o A telekadóľól sző|ő 39l2014.(XI.13.) sz. ĺinkoľmźlnyzati rendelet
o A magiĺnszemélyek kommunális adójáról sző|ő 40l2014.(XI.13.) önkormányzati reĺ-

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

6.3 .7 . építmény-, és telekadó, magźlnszemélyek kommunális adój a oNKADo
programban t<jrténő rdgzítése (feladatból adódó)

o A helyi adókról szóló 1990. évi C. tĺĺrvény 34.$
o Azépítményadóról szóló 38/2014. cXI.l3.) sz. önkoľmányzati rendelet
o A telekadóľól sző|ő 39 1201 4.CXI. 1 3.) sz. önkormányzati rendelet
o A magánszemélyek kommunális adójĺáľól sző|ő 40l20l4.(XI.13.) önkoľmányzati ren-

delet
o Ingatlan-nyilvántaľtásról szóló |997. évi CXLI töľvény l7.$ (1) bek. r) pont

6.3.9. folyószámlák (szźtrĺiaegyenlegek) kibocsátásával kapcsolatos munkálatok el-
végzése

o A,z. adőzás rendjéről szóló XCII. tĺiľvény a3.$ (8) bek.

6. 3. l 0. méltányossági elj aľások lefolytatása, a kedve zmény ek elbíľálását követően
határozatkészítésejogerősítése (az engedélyezett részletfizetés teljesítésének

folyamatos ellenőrzése, nem teljesítés esetén behajtási cselelcľnény fo-
ganatosítása)

o Azađózás ľendjéľőlszóló XCII. tĺirvény 133-134.$
o Azilletékelaől szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.$' 33.$ (2)23. pont, IX. fejezet 73 $
o Azépítményadóľól szóló 38120114. (XI.13.) sz. ĺjnkormźnyzati rendelet
o A telekadóról szó|ő 39l2014.CxI.l3.) sz. önkoľmźnyzati rendelet
o A magánszemélyek kommunális adójáľól szól'ó 40l2014.(XI.13.) <inkoľmányzati ľen-

delet

6.3.l l . attúťtzetési kérelmek figyelemmel kísérése, adőző kéľelmére azok
visszautalásra töľténő előkészítése

o Azadőzás ľendjéről szőlő2003. évi XCII. törvény 43. $.

6.3.|2. kömyezettanulmányi eljĺĺľások lefolytatása adókedvezmény, helyi adó
méltányosság esetén

o Az építményadóról szóló 38120|4. (xI.13.) sz. önkormźnyzati rendelet
o A telekadóľól szőIő 39l2014.(XI.13.) sz. önkoľmányzati rendelet
o A magánszemélyek kommunális adójáľól sző|ő 40l2014.(XI.13.) önkoľmányzati ren-

delet

6.3.l3. helyi adóban félévente behajtási cselekmények foganatosítása (fizetési

felszólítás küldése hátralékos lista alapján, munkabérből letiltás
ke z de m é ny e z ĺź s e, b anla z óml ár a i nkas s z ó kib o c s át ĺź s)

o Az adőzéts ľendjéről sző|ő 2003. évi XCII. tciľvény 150.$ (1)' 146. $ (4)' l44.$'
o A bírósági végrehajtásľól szóló |994. évi LIII. töľvény 7.$ (1)' 58.$ (1)-(3)' 65. $ (1)-

(2)
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6.3.14. hátľalékos iigyekben _ szükség szeľint _ aziratok előkészítése és továbbítása
tinálló bírósági végrehajtóknak, felszĺĺmolási eljĺĺrás alatt lévő ügyekben
követelés felszĺĺmoló felé tĺĺrténő bej elentése

o Azadőzás rendjéről szőIő2003. évi XCII. tĺirvény 145.$' 146.$ (4)
o A csődeljárásról és a felszámolási eljaľásról szóló 199l.évi XLIX. tĺirvény 10.$ (2)

o A cégnyilvánosságĺól, a bírósági cégeljáľásľól és a vége|szálmolásról sző(ő 2006. évi
V. töľvény

6.3 .I 5 . adőellenorzések lefolytatása
o Az adőzás rendjéľől sző|ő 2003. évi XCIL törvény Aľt. 86.$-143.$

6.3.16 telekadó és építményadő,magźnszemély kommunális adója hatáĺozat minták
megszerkesztésę az oNKADo progľam szö,vegszerkesztőj e segítségével
(fe l a dan é gz é s he z lrnp c s o l ó dó)

o A közígazgatási és hatósági eljarásról szőlő 2004. évi CXL. törvény 72. $

6.3.36. önkoľmányzati adóhatóságá|ta| ľendszeresített foľmanyomtatványok
előkészítése

o 35|2008.(XII.31.) PM rendelet az örlkormtnyzati adőhatőságok által rendszeľesíthető
bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmaľól

6.3.37. havonta oNKADo pľogľamból adóslista készítése, helyben szokásos módon
tĺirténő kózzététele

. onkoľmźnyzati adóhatóság vezetőjének dĺjntése a|apjan figyelembe véve az adőzás
rendjéről sző|ő2003' évi XCil. tĺĺrvény Aľt. 55/B $-át

o A Józsefuáľosi Képviselő.testiilet és Szervei Szervezeti és Mtĺkcjdési Szabźiyzatźlrő|
sző|ő 25l20I3. (v .27 .) önkoľmanyzati renďelet 1. $ b) pontja

6.3.38. egyes adónemek megszűnésével, illetve új ađók bevezetésével kapcsolatos
kampányfeladatok elvégzése és a fokozott behajtás idoszakźhan helyszíni vég-
ľehaj tási fel adatok e||átźsa,

6.3 .39 . Ĺigyfelfo gađás
6.3.40. desztilláló-berenđezés tulajdonjogával kapcsolatos adófeladatok ellátása

o A jĺivedéki adóról és a jövedéki teľmékek fotga|mazásanak külĺinĺis szabźiyairő| szőIő
2003. évi C)O(VII. tĺirvény 73.$ ,74.$' 85.$ - 88 $

3.bd) Á helyettesítés rendj e és az eze|<hez tartoző felelősségi szabályok

Építményadó, telekadó, magźnszemélyek kommunális adója kapcsolatos feladatok ellátása
teki ntetében az lgy anezen feladattal fo glalkoz ő ngyíntézĺ| v é gzi a helyette sítést.
Az irodavezető kiađmányozásí jogkörével kapcsolatosan ügyosztélLyvezető, kodavezető-
helyettes végzi a helyettesítést.

3.c) Az ügvintézők munkaköľei és az azokhoz taľtozó feladat. és hatáskiiľök (szemé.
lyenkénti bontásban)

3.c.l|. Adók és adók mőďjara behajtandó kiztartozásokat behajtő; magźnszemély
kommunálisadójávalkapcsolatosfeladatokatel|átőngyintézo
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3.c./2 Adók és adók módjaľa behajtandó koztartozásokat behajtó; lefoglalt és elkobzott
dolgokkal kapcsolatos adóhatósági feladatokat ellátó igyintézłĺ
3.c.l3. Adók és adók mőďjára behajtandó koztaĺtozásokat behajtó; lefoglalt és elkob-
zott dolgokkal kapcsolatos adóhatósági feladatokat ellátó igyintézo
3.c.l4.Ingatlan értékbecsléstvégzó ugyintéző és adókat behajtó; lefoglalt és elkobzott
dolgokkal, valamint idegenforgalmi adóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat ellátó
ngyintéző
3.c.l5.Ilelyi adókkal (építményadó, telekadó, idegenfoľgalmi adó) kapcsolatos fclada-
tokat ellátó ngyiĺtéző
3.c.l6 Adókĺinyvelő és adóigazolással, költségmentességgel, vagyoni bizonyítvánnyal
kapcs o l ato s feladato k at eI|źŃő ngy intézt5
3.c.l7. Gépjármúadóval kapcsolatos feladatokat e||étő és adőigazolással, költségmen-
tességgel, vagyoni bizonyítvátllnyalkapcsolatos feladatokat ellátó ngyintéző
3.c.l8. Gépjáľmííadóval kapcsolatos fęladatokat e||átő és kĺiltségmentességgel, vagyoni
bizonyítvannyal kapcsolatos feladatokat ellátó ugyiĺtéző
3 .c. / 9 . Gépj árműadóval kapc so lato s feladatokat el l átó ĺjgy iĺtézó
3.c.lt}. Gépjáľműadóval kapcsolatos feladatokat ellátó és ingatlan éľtékbecsléstvégző
ngyintézíl

3. ca) szakmai feladate||átására vonatkozĺí legfontosab b j o gszabáIyok felso ľolása

o A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény kivéve az iparfuési adóľa vonatkozó III. és
IV. fejezetek

o Az adőzás rendjéről szóló XCII. törvény I.-X fejezet
. Akozigazgatási és hatósági eljarásról sző|ő 2004. évi CXL. torvény (Aľt. 5 $ (2) bek.

a|apján Ket-nek az eljáĺás megindítástra, az újrafelvételí e|járásra, ahatősági szolgál-
tatásta, valamint - ahatározat jogeľőľe emelkedésére vonatkoző szabáIyok kivételével
_ a végrehajtási eljáľásľa vonatkoző szabá|yait' a kiskoľú ađőző esetében azĺjgyntézés
soronkívüliségére és hatáľidejéľe vonatkoző szabá|yait nem kell alkalmazni)

o A mindenkor hatályos költségvetési törvény
o A sziímviteirői szóió 20Üa. évi C. ttĺrvény
o GépjáľmÍĺadóról szőIő I99I. évi L)O(XII. töľvény
o A Józsefuaľosi Képviselő-testiilet és Szeľvei Szervezeti és Mfüödési Szabá|yzatarő|

szőIő 25 l20 |3 . (v .27 .) önkormányzati ľendelet
o Az illetékekről szőIő 1990. évi XCIII. törvény
o A bíľósági végrehajtasról sző|ő 1994. évi LIII. t<irvény
. Áilamľr áztntástő| szőIő 20t1. évi CXCV. törvény
. SzabáIysértésekĺől, a szabá|yséľtési eljáľásľól és a szabályséľtési nyilvantaľtási rend-

szerľől sző|őf0I2. évi II. törvény
o Szabiĺlyséľtésekről sző|ő |999. évi LXIX. törvény a20|2. ápľilis 15-e előtti szabá|y-

séľté s ek v onatkozásálb an
o A gyeľmekek védelméľől és a gyrĺmügyiigazgatělsľól szóló |997. évi XXXI tcirvény
o A társađalombiĺosítás e||átásźra ás a magánnyugdíjra jogosultakľól, valamint e szol-

gáltatások feđezetérő| szőIő |997. évi LX)o(. törvény
o A hulladékľól szőIő2012. évi CL)C(XV. tĺiľvény
o Hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi )oo(VIII' törvény
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o Ingatlan-nyilvantartásról szóló 1997. évi CXLI törvény
o A csődeljaľásľól és a felszámolási eljaľásľól szóló 1991.évi XLIX. torvény
o A cégnyilvánosságľól, a bíľósági cége|jttĺásról és a végelszámolásról szőIő f006. évi

V. törvény
o A szerencsejáték szervezéséről szóló |991. évi )ooilV. tclrvény
o A fiatalkoruak ďohźnyzásźnak visszaszorításaľól és a dohĺínýermékek kiskereskedel-

méľől sző|ő20|2. évi C)oo(IV. t<lrvény
o A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségiik biĺosításáról szóló 1998. évi

)o(vl. tcirvény
. A jĺivedéki adóról és ajövedéki teľmékek fotga|mazásanak különĺjs szabźlyairől szóló

2003. évi CXXVII. tĺiľvény
o A magasabb összegtĺ családi pótlékra jogosító betegségekľől és fogyatékosságokľól

szőlő 512003. (II.19.) ESZCSM rendelet
. Költségmentesség eĺgedé|yezésének alapjául szolgáIő köľiilmények igazolásátőI

21 1968.(I.24.) IM. rendelet
o Ingatlanok forgalmi éľtékadatainak szolgáItatźĺsi rendjérőI és az adatszo|gźl|tatás igaz-

gatási szo|gźitatźlsi díjaľól sző|ő 3312007 (XII.23) PM rendelet
. a súlyos mozgáskor|átozottak kĺizlekedési kedvezményeinek rendszeréről szóló

10212011. (VI.29.) Korm. rendelet
o A Nemzeti Rehabiliüĺciós és Szociális Hivatalról, valamint a szal<nai irźnyítása a|á

tartoző szakigazgatási szervek feladat- és hatísköľérő|95l20l2.(V.l5.) Korm. rendelet
o 14911997 (fX. 10.) Koľm. rendelet a gyálĺIhatóságokĺól, valamint a gyeľmekvédelmi

és gyámiigyi elj aľásról
o 6312006 (III.27.) Koľm. rendelet apérube|i és természetbeni szociális ellátások igény-

lésének és megállapitźĺsának' valamint folyósításának részletes szabá|yairő|
o A szabályséľtésekľől, a szabáIyséľtési eljarásról és a szabźlyséľtési nyilvántaľtási rend-

szenoI szőIő 20|2. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekľől, va-
lamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításaľól szóló 22120|2 (Iv.13) BM
rendelet

C Az egyes elkobzott dolgok kĺjzérdekű fe|hasznźt|źlsaľól szóló 2000. évi XIII. N., a sza-
bályséľtési eljrĺľás során lefoglalt és elkobzott dolgok kezeléséről és értékesítéséľől
szo|ő 39 12009. 6II.22.) PM rendelet

c A gyámhatóságokľól, valamint a gyeľmekvédelmi és gyĺĺmiigyi eljaľásľól szóló
| 49 l 1997 . Koľm. rendelet

o A lakáscélú állami tlĺmogatásokľól szóló |2l200I. Korm. ľendelet
o 13lI99|. (V.21.) PM ľendelet a települési ĺinkoľmányzathatáskijrébe tartozó adók, és

adók módjáľa behajtandő koztartozások nyilvĺĺntartásáĺő|' kezeléséről, e|szźlmolásźltő|
o A mindenkori jegybanki alapkamat méľtékľől szóló MNB rendelet
o 4412004. (XII.20.) PM rendelet az e|jarási illeték megfizetésének és megfizetés elle-

nőrzésének ré szletes szab á|y air őI
o 36812011 CXII.31. ) Korm. rendelet azáI|anhá^aľtásról szóló töľvény végľehajtásĺáĺól
o Azá||anháńartas szímviteléľől szóló 4120|3. (I.11.) Korm. ľendelet
o 35/20O8.CXII.31.) PM ľendelet az önkormźnyzati adóhatóságok által rendszeľesíthető

bevallási, bej elentési nyomtatványok taľtalm áról
o Azépítményadóról szóló 38l20I4. CxI.13.) sz. önkoľmźnyzatirendelet
o A telekadóľól szőIő 39l20l4.(xl.13.) sz. önkormźnyzati ľendelet
o A magánszemélyek kommunális adójĺáľól szóló 4012014.C{J.13.) önkormányzati reĺ-

delet
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idegenforgalmi adóról sző|ő 5712010. CXII.3O.) sz. ĺinkoľmźnyzatiľendelet

3.cb) Az iigyintéző által ryakoľolt hatáskiiľtik (kiadniányozás), a hatáskiir gyakoľlásá-
nak módja

A kiadmanyozás, a kiadmanyozás és az aláitás ľendjéről sző|ő I0l20|3. (X.2|.) sz.
jegyzői utasítas IV. fejezet 1.) pontjában foglaltaknak megfelelően tĺiľténik.
Az tigyintézők _ u LLgy érdemében hozott hatźtrozat kivételével _ általános kiadmá-
nyozási joggal rendelkeznek az alábbtak szerint:

eljáľás megindítása,
. szakhatóságimegkeľesések,
- helyszíni szemle kitűzése, értesítése,
- a helyszínenjegyzőkĺinyvbe foglalt helyszíni ideiglenes intézkeđések,
. iđézés, éľtesítés,
- az első _ általános _ hianypótlási felhívás,
- akézbesítési vélelem
- értesítésjogerőreemelkedésről,
- a Hivatalon beltili kat-átadás kísérő levelei. adatkérés tekintetében.

3.cc) Az íig5ĺintéző feladatktirei

3.c.l|. Adók és adók módjara behajtandó koztartozásokat behajtő; magtnszemély kommunális
ađőj áv a| kap c solato s adóható sági fel adatokat el látó ugyintéző

6.3.|. idegenben kimutatott, adók módjaĺa behajtandó köztaľtozások (kozigazgatási
bírság, pélubírság, helyszíni bírság, igazgatási szo|gáltatási díj, hulladékgazdálkodási
díj), saját gépjrĺľmúadő és szabźtlyséľtési hatfuozatokban kimutatott Íartozások, gyeľ-
mektartásdíj behajtása,ťlzetési felszólítás kikiildése, a behajtási eľedmény visszajelen-
tése, oNKADo progľambanrcgzítése, fizetések folyamatos ellenőrzése, munkabéľek,
jźrandőságok és egyéb kĺivetelések letiltása

o Az adőzás rendjéľől sző|ő 2003 . évi XC[. tĺiľvény I44-I53 . $' 16l . $
. Államháztafiástő| szőtó2O|1. évi CXCV. töľvény 42. $ (3) bek., 53. $ (2) bek., 92. $

(6) bek., 93. $ (2) bek.,99. $
o Szabźtlysértésekről, a szabá|ysértési eljaľásról és a szabá|yséľtési nyilvántaľtási ľend-

szerľől szo|ő2012. évi II. töľvény I42. s (10) bek.
o SzabáIysétésekről sző|ő 1999. évi LXIX. tĺlrvény 1l1 $. , 135. $ (a) bek. a20l2. ápn-

lis 1 5 -e elótti szabátlyséľtések vonatko zásában
o A gyeľmekek védelméről és a gyĺĺmügyi igazgatttsról szóló |997. évi XXXI törvény

24. $ (8) bek., 133/A $ (7) bek., 1s4. $ (a) bek.
o A tarsadalombińositás e||átására ás a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szol-

gáltatások fędezet&olsző|ő |997. évi LX)o(. tĺirvény 43. $ (1) bek. b) pontja
o A hulladékról szóló 20|2. évi CDO(XV. tĺirvény 52. $ (1) bek., 86. $ (7) bek.
o 149l|997 (lX. 10.) Koľm' rendelet a gyźrrlhatőságokĺól, valamint a gyermekvédelmi

és gyĺĺmügyi elj áľásľól
o 6312006 (III.27.) Korm. ľendelet apéĺube|i és teľmészetbeni szociális ellátísok igény-

lésének és megállapitásának' valamint folyósításának részletes szabźńyairő|
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. |3|I99I.(V.21.) PM rendelet a települési önkormźnyzat hatáskörébe tartoző adók, és
adók módjára behajtandó końartozások nyilvántartásźrőI, kezeléséről, elszámolásĺĺról

o Bírósági végrehajtásról szóló |994. évi LIII. törvény 7. $ (1) bek., 58. $ (1-3) bek.,73.
$ (l) bek.

o A szabálysértésekľől, a szabźt|yséľtési eljrĺľásról és a szabá|yséľtési nyilvántaľtási ľend-
szerľől szőIő 20|2. évi II. töľvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, va-
lamint aLlhoz kapcsolódó egyes ľendeletek módosításaról szóló 22l20I2 (IV.13) BM
ľendelet 10. $

o A bíľósági végrehajtźtsról szóló 1994. évi LIII. törvény 7.$ (1)' 58.$ (l)-(3)' 65. $ (1)-
(2)

. Gépjáľmtĺadóról sző|ő 199l. évi LX)oilI. tĺiľvény 9.$ (a) bek.

6.3.2. helyszíni behajtás, foglalási jegyzőkonyv (ingóvégrehajtás végzése és a lefoglalt
ingóságok értékesítése (árverés) _ ĺĺnálló bírósági végľehajtó szerződés szeľinti
megkeresése)

o Aďőzás rendjéről sző|ő2003. évi XCII. t<iľvény 145-|46,154-158. $
o Bírósági végrehajtásrólszóló |994.évi LIII. törvény 84. $, 89-96lb $' 100. $' 104-105.

$

6.3.6. adóbevallások alapjĺĺn az adő kivetése (előírása) és feltilvizsgźtlata
(magiĺnszemély kommunális adója vonatkozásźlban)' kivető, töľlő és
mentességet megállapít ő hatźrozatok elkészítése, j ogerősítése

o A helyi adólaól szóló 1990.évi C. töľvény kivéve az tparuzési adóra vonatkozó III. és

IV. fejezetek
. Azađőzás rendjéľől szóló XCII. toľvény I-X. fejezet (Aľt.)
o A magĺĺnszemélyek kommunális adójáról sző|ő 40l20l4.(XI.13.) ĺinkoľmányzati ľen-

delet
o Ingatlan- nyilvántaľtásról szóló 1997.évi CXLI. törvény 17.$ (l) bek. r) pontja

6.3.7. magánszemély kommunális adója oNKADo programban töľténő rcgzítése
(feladatból adódó)

o A helyi adókľól szóló 1990. évi C. törvény 34.$
o A magiínszemély kommunális adójaról szóló 40l2014.(XI.13.) sz önkoľmanyzati rcn-

delet
o Ingatlan-nyilvantaľtásról szóló |997. évi CXLI töľvény l7.$ (1) bek. r) pont

6.3.9, folyószámlźk(szám|aegyenlegek) kibocsátásával kapcsolatos munkálatok
elvégzése

o Az ađőzás rendjéľől szóló XCII. töľvény a3.$ (8) bek.

6.3.10. méltĺĺnyossági eljaľasok lefolytatása, a kedvezmények e|birá|ását kĺivetően
hatźrozat készítése, jogerősítése (az engedélyezett részletfizet,és teljesítésének

folyamatos ellenőrzése, nem teljesítés esetén behajtási cselehnény
foganatosítása)

o Azađőzás ľendjéľőlszóló XCII. törvény 133-134.$
o Az illetékekľő| sző|ő 1990. évi xcIII' törvény 29.$' 33.$ (2) 23. pont, IX. fejezet 73 $
. Magánszemély kommunális adójĺĺľól sző|ő 40l2014.(xl.13.) önkormányzati ľendelet
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6.3.T2. köľnyezettanulmanyi eljarások lefolytatása adókedvezmény, helyi adó
méltányosság esetén,

o A magánszemély kommunális adójáľól szóló 40l20|4.(XI.l3.) önkormányzati rendelet

6.3.I3. helyi adóban félévente behajtasi cselekmények foganatosítasa (fizetési

fe l s z ó l ít á s lill dé s e hátr al é ko s l i s t a al apj án, munlĺnb é r b ő I l e t il t ás
ke z de m é ny e z é s e, b anlrs z ámI ár a inlra s s z ó kib o c s át á s)

o Adőzás ľendjéről sző|ő2003. évi XCII. törvény 150.$ (1)' 146. $ (4)' 144.$'
o A bírósági végrehajtásľól szóló 1994. évi LIII. tĺjrvény 7.$ (l)' 58.$ (1)-(3)' 65. $ (1)-

(2)

6.3.|4. hátralékos iigyekben _ sziikség szerint _ az iratok előkészítése és továbbítása
onálló bíľósági végľehajtóknak, felsziĺmolási eljaľás alatt lévő ügyekben kĺjvetelés fel-
számoló felé töľténő bejelentése

o Adózás ľendjéľől szőIő 2003. évi XCII. tĺirvény 145.$' 146.$ (4)
o A csődeljaľásľól és a felszrĺmolási eljáľásľól szóló l991.évi xl,x. törvény 10.$ (2)
o A cégnyilvanosságról, a bírósági cégeljaľásról és a végelszámolásról sző|ő 2006. évi

V. töľvény

6. 3' 1 5. adőellenőtzések lefolytatása
o Adőzás rendjéről sző|ő2003. évi XCII. tĺiľvény Aľt. 86.$-143.$

6.3.|6 telekadó, építményadő,magźnszemély kommunális adója határozat minták
megszeľkesztése az oNKADo progľam szövegszerke sztoje segítségével
(fe l adatv é gz é s h e z lrap c s o l ó dó)

c A kozigazgatási és hatósági eljáľásľól sző|ő 2004. évi CXL. törvény 72. $

6.3.36. önkoľmanyzati adőhatőság á|ta| rendszeľesített foľmanyomtatványok
előkészítése

o 35l2008.(xII.31.) PM ľendelet az ĺinkormźnyzatí adóhatóságok által rendszeresíthető
bevallási, bej elentési nyomtatványok taľtalmáľól

6.3.l1. a tulfizetési kérelmek figyelemmel kíséľése, adőző kérelmére azok
visszautalásra tĺirténő előkészítése

o Adőzás rendjéről szőlő2003. évi XCII. törvény 43. $., 164. $

6.3.38. egyes adónemek megszűnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
kampanyfeladatok e|végzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni
végrehajtási feladatok ellátása

6.3.39. ügyfélfogadás

3.c,l2 Adók és adók mődjfua behajtandó koztartozásokat behajtó; lefoglalt és elkobzott dol-
gokkal kapc s olato s adóható s ági fe l adatok at ę|| átő igyintér'ő

6.3.l. idegenben kimutatott, adók módjara behajtandó koztartozások (kozigazgatási
bírság,pélubírság,helyszínibírság,igazgatásiszo|gźitatźlsidíj,
hlil|adékgazdálkodási díj)' saját gépjárműadő és szabźůysénési határozatokban
kimutatott taľtozások, gyermekĺartásdíj behajtása,ťĺzetési felszólítás kikĹildése
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behajtási eredmény visszaj elentése, oNKADo pľogramb an rogzitése,
fizetések folyamatos ellenőrzése, munkabérek, járandóságok és egyéb
kĺivetelések letiltása

o Aďőzásrendjéről szőLő2003. évi XCII. töľvény 144-|53. $' 161. $
. Á[amhátztartźsrő| szőLő 20ll. évi CXCV. törvény 42. $ (3) bek., 53. $ (2) bek., 92. $

(6) bek., 93. $ (2) bek.,99. $
. Szabá|ysértésekről, a szabá|ysértési eljáľásról és a szabá|yséľtési nyilvántaľtási ľend-

szeľről sző|ő20|2. évi II. törvény 142. s (10) bek.
. Szabá|yséľtésekľől szőIő |999. évi LXIX. törvény 11l $. , 135. $ (a) bek. a2012. źtpri-

l i s 1 5 - e e|őtti szabtůysérté sek vonatkozás ában
o A gyeľmekek véđelméľől és a gyĺĺmiigyi igazgatásról szóló |997. évi XXXI tĺirvény

24. $ (8) bek., 133/A $ (7) bek., 1s4. $ (a) bek.
o A társadalombiztosítás e||źtására ás a magánnyugdíjrajogosultakról, valamint e szol-

gáltatások fedezetéľől sző|ő 1997. évi LXXX. törvény 43. $ (1) bek. b) pontja
o A hulladélaól szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 52. $ (l) bek., 86. $ (7) bek.
o 14911997 (IX. l0.) Korm. rendelet a gyźlĺnhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi

és gylímtigyi eljarásról
o 6312006 (III.27.) Koľm' rendelet apérz'be|i és természetbeni szociális ellátasok igény-

lésének és megállapításának, valamint folyósításának ľészletes szabá|yairő|
o |3l|991.(V.21.) PM ľendelet a teleptilési önkormĺĺnyzat hatáskĺiľébe tartoző adók, és

adók módjára behajtandőkijnartozások nyilvántartásźtrőI, kezeléséről, elszámolásaľól
o Bírósági végľehajtásról szóló |994. évi LIII. törvény 7. $ (l) bek., 58. $ (1-3) bek.,73.

$ (l) bek.
o A szabálysértésekről, aszabáIyséľtési eljaľásľól és aszabźiyséľtési nyilvántartási rend-

szenóI sző|ő 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos ľendelkezésekľől, va-
lamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosítrásĺáľól szóló 22120|2 (IV.13) BM
rendelet 10. $

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

. Gépjáľmiĺadóról szóló 1991. évi LXXXII. töľvény 9.$ (a) bek.

6.3.2. helyszíni behajtás, foglalási jegyzőkĺinyv (ingóvégľehajtás végzése és a lefoglalt
ingóságok éľtékesítése (áľveľés) _ ĺĺnálló bírósági végrehajtó szeruóďés szerinti
megkeľesése)

o Adőzäs rendjéről sző|ő2003. évi XCII. tciľvény |45-|46,154-158. $
o Bírósági végrehajtásról szóló |994. évi LIII. törvény 84. $' 89-96/b $' 100. $' l04-

10s.$

6.3.3. szabá|ysértési hatóság tevékenységéhezkapcsolódó feladatok ellátása (lefoglalt,
illetve elkobzott dolgok nyilvĺĺntaľtása, őrzése, męgseÍlmisítése stb.)

o Az egyes elkobzott dolgok közérdekiĺ fe|hasznáIźlsáról szóló 2000. évi XIII. tx., a sza-
bályséľtési eljárás soran lefoglalt és elkobzott dolgok kezeléséről és éľtékesítéséľől
sző|ő 3912009. (XII.LŻ.) PM rendelet

6.3.lt. a tulf,lzetési kéľelmek Íigyelemmel kísérése, adőző kérelmére azok
visszautalásra töľténő előkészítése

o Az adőzás ľendjéről szőIő 2003. évi XCII. töľvény 43. $', 164. $

6.3.38. egyes adónemek megszűnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
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kampanyfeladatok elvégzése és a fokpzott behajtás iđoszakában helyszíni
végľehaj tási feladatok e||átása,

6.3.39. ügyfélfogadás

3.c.l3. Adók és adók módjríra behajtandó konafiozásokat behajtó; lefoglalt és elkobzott dol-
gokkal kapc so lato s adó ható sági feladatok at e||átő ngy iĺtézó

6.3.1. idegenben kimutatott, adók módjĺíľa behajtandő konarbzások (kozigazgatási
bírs ág, p énzbír sźry, helyszíni b íľs ág, igazgatásí szol gáltatási díj,
hulladékgazdálkodási díj), saját gépjĺáľműadó és szabályséľtési határozatokban
kimutatott tartozások, gyeľmektaľtásdíj behajtása,fizetési felszólítás kiküldése,
behaj tási eredmény visszaj elentése, oNKADo pľogramban rĺigzítése,
fizetések folyamatos ellenőrzése, munkabérek, jarandóságok és egyéb
kĺivetelések letiltĺsa

o Adőzás rendjéľől sző|ő2003. évi XCII. töľvény |44-153. $' 161. $
. Á[amháztartźsrő| sző\ő 2Ot1. évi CXCV. törvény 42. $ (3) bek., 53. $ (2) bek., 92. $

(6) bek., 93. $ (2) bek.,99. $
. Szabá|yséľtésekľől, a szabźiyséľtési eljaľásról és a szabályséľtési nyilvántaľtási rend-

szerről szőIőf0t2. évi II. törvény |42. s (10) bek.
o SzabáIyséľtésekľől sző|ő |999. évi LXIX. tĺlrvény 11l $. , 135. $ (a) bek. a20|2. ápn-

lis 1 5 -e előtti szabályséĺtések vonatkozásában
o A gyermekek védelméről és a gyámĺigyiigazgatásról szóló |997. évi XXXI törvény

24. $ (8) bek., 133/A $ (7) bek., 1s4. $ (a) bek.
o A táľsadalombiztosítás el|źtásźra ás a magiínnyugdíjľa jogosultakľól, valamint e szol-

gáltatások fedezetérő| sző|ő 1997. évi LX)o(. törvény 43. $ (1) bek. b) pontja
c A hulladékľól szóló 2012. évi CLXXXV. töľvény 52. $ (1) bek., 86. $ (7) bek.
o l49l|997 (IX. l0.) Korm. rendelet a gyźmhatóságokĺól, valamint a gyeľmekvédelmi

és gyámügyi eljaľásľól
o 6312006 (III.27.) Koľm. rendelet apénzbe|i és teľmészetbeni szociális ellátasok igény-

lésének és megállapításának, valamint folyósításanak részletes szabá|yafuőI
o |3/|991.(V.21.) PM rendelet a települési önkormĺínyzathatáskorébe tartozó adók, és

adók módjráľa behajtandő konartozások nyilvĺĺntartásźtĺől'' kezeléséről, elszámolásĺĺľól
o Bírósági végľehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 7. $ (1) bek., 58. $ (1-3) bek.,73.

$ (l) bek.
o A szabáiysértésekľől, a szabáLyséľtési eljĺáľásľól és a szabá|yséľtési nyilvĺĺntaľtási rend-

szeľľől szőIő 20|2. évi II. töľvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekľől, va-
lamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításaľól szóló 22120|2 (IV.13) BM
ľendelet 10. $

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

o Gépjármtĺadóról sző|ő I99|. évi L)oo(II. töľvény 9.$ (a) bek.

6.3.2. helyszíni behajtás, foglalási jegyzőkönyv (ingóvégľehajtasvégzése és a lefoglalt
ingóságok éľtékesítése (ĺáľverés) _ önálló bíľósági végrehajtó szetződés szerinti
megkeresése)

o Azadőzásrendjéről sző|ő2003. évi XCIL törvény 145-146' 154-158. $

o Bíľósági végrehajtlísról szóló |994. évi LIII. töľvény 84.$, 89-96lb $' 100. $' 104-
10s.$
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6.3.3. szabálysértési hatóság tevékenységéhez kapcsolódó feladatok el|átása (lefoglalt,
illefu e elkobzott dolgok nyilvantan ása, őrzése, megsemmisítése stb.)

o Az egyes elkobzott dolgok kozérdekű fe|hasznáIásaról szóló 2000. évi XIII. tr., a sza-
bályséľtési eljárás során lefoglalt és elkobzott dolgok kezeléséről és értékesítéséről
szőIő 39/2009. (XII.22.) PM rendelet

6.3.11. a tulfizetési kérelmek ťrgyelemmel kísérése, adőző kéľelméľe azok
visszautalásľa töľténő előkészítése

o Azadőzás rendjéről sző|ő2003. évi XCII. töľvény 43. $.' 164. $

6.3.38. egyes adónemek megsztĺnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
kampĺányfeladatok elvégzése és a fokozott behajtás időszakźlbarl helyszíni
végľehaj tási feladatok ellátása

6.3.39. ügyfélfogadás

3.c.l4.Ingatlan értékbecslést végzó ugyintézo és adókat behajtó; lefoglalt és elkobzott dol-
gokkal, valamint idegenforgalmi adóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat ellátó ngyintézti

6.3.4. adó-és értékbizonyítvźny kiállítása (ingatlan értékbecslések készítése), helyszíni
szemle lefolytatása

o Bírósági végrehajtásľól szóló 1994. évi LIII. törvény l40. $ (l) bekezdés,.
o Hagyatéki eljárásľóI sző|ő 2010. évi )oo(VIII. tĺirvény l6. $ (1) bekezdés,
o A gyámhatóságokľól, valamint a gyermekvédelmi és gyámĹigyi eljĺíľásról sző|ő

|49ll997. Koľm. rendelet 153. $ (1) bekezdés b pont.
o A lakáscélri áI|aritámogatásokľól szóló I2l200I. Koľm. rendelet 5. $ (3) bekezdés
e Kozigazgatási hatósági eljĺáľás és szolgáltatás á|talźnos szabályaiľól szóló 2004. évi

CXL t<irvény 83. $.
o Illetékekről szóló 1990. évi xcru. törvény 101. $ és a XIX. szárľ(lmelléklet

6.3.5. összehasonlítő értékadat megkérése Nemzeti Adó- és Vĺĺmhivataltól
o Az aďőzźs rendjéről sző|ő2003. évi XCII. tĺirvény 10. $ (4) bekezdés a) pontja
o Ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszo|gźůtatás igaz-

gatási szolgźitatźtsi díjáról szőLő3312007 (XII.23) PM ľendelet 1. $ (5) bekezdés

6.3.|, sajźŃ gépjáÍműadó behajtása, fizetési felszólítás kikiĺldése, a behajtási eredmény
visszajelentése, oNKADo programb an rogzitése, fi zetések folyamatosan
ellenőrzése, munkabéľek, j áľandóságok és egyéb kĺivetelések letiltása

o A bírósági végľehajtásľól szóló 1994. évi LIII. tĺirvény 7.$ (1), 58.$ (1)-(3)' 65. $
(1)-(2)

o Gépjríľműadóról sző|ő I99|. évi DooilI. ttiľvény 9.$ (a) bek.
o Azadőzás ľendjéľől szőIő2003. évi XCII. tĺĺrvény 144-|53. $' 161. $
. Áuamnáńartástő|sző|ő20t1. évi CXCV. töľvény 42. $ (3) bek.,53. $ (2) bek.,92.

$ (6) bek., 93. $ (2) bek., 99. $
. |3l|991.(V.21.) PM rendelet a telepiilési önkoľmrĺnyzat hatáskotébe tartozó adók,

és adók mődjára behajtandó konartozások nyilvántartásáĺő|, kezeléséľől, elszámo-
lásĺĺľól

o Bírósági végrehajtásrólszóló 1994. évi LIII. törvény 7. $ (1) bek., 58. $ (1-3) bek.'
73. $ (1) bek.
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6.3.2. helyszíni behajtás, foglalási jegyzőkönyv (ingóvégľehajtás végzése és a lefoglalt
ingóságok éľtékesítése (áľverés) _ önálló bírósági végrehajtó szerzodésszerinti
megkeresése)

o Az adőzás ľendjéľől sző]'ő 2003. évi XC[. tĺirvény 145-146,154-158. $
o Bírósági végĺehajtásról szóló 1994. évi LIII. töľvény 84. $' 89-96/b $' 100. $' 104-

105.$

6.3.3. szabályséľtési hatóság tevékenységéhez kapcsolódó feladatok e||źtésa (lefoglalt,
illetve elkobzott dolgok nyilvantaľt ása' őrzésa megsemmisítése stb.)

o Az egyes elkobzott dolgok kĺizérdekű felhaszná|ásaról szóló 2000. évi XIII. tv., asza-
bályséľtési eljárás soľán lefoglalt és elkobzott dolgok keze|éséro| és éľtékesítéséről
sző|ő 3912009. (XII.22.) PM ľendelet

6.3.1l . atiifizetési kéľelmek figyelemmel kíséľése, adőző kérelméľe azok
visszautalásra töľténő előkészítése

o Azadőzás rendjéről sző|ő2003. évi XCII. ttirvény 43. $.' 164. $

6.3.8. idegenfoľgalmi adó bevallások feldolgozása, abeťlzetések nyilvántartása
o A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 34.$
o Azidegenforgalmi adóról szóló 571201-0. CXII.3O.) sz. ĺinkormźnyzati rendelet

6.3.9. folyószámlák(szźm|aegyenlegek) kibocsátásával kapcsolatos munkálatok
elvégzése

o Azaďőzás ľendjéľőlszóló XCII. töľvény a3.$ (8) bek.

6.3.38. egyes adónemek megszÍĺnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
kampĺányfeladatok elvégzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni
végrehaj tási feladatok ellátása

6.3.39. ügyfelfogadás

3.c.l5. Helyi adókkal (építményadó, telekadó, idegenfoľgalmi adó, magánszemély kommuná-
lis adój a) kapcsolatos feladatokat e|Iźftő ugyiĺtéz(5

6.3.6. adóbevallások alapján azaďő kivetése (előíľása) és feltilvizsgźiata (építmény-,
és telekadó,magźlnszemély kommunális adója vonatkozásában), kivető, törlő és

mentességetmegá||apítőhatźxozatokelkészítése, jogerősítése
o Azépítményadóról szóló 38l20I4. (XI.13.) sz. önkormźnyzati rendelet
o A telekadóról szólő 39l2014.CxI.13.) sz. önkoľmźnyzatirendelet
o A magánszemély kommunális adójáľól szóló 40|20I4.(XI.13.) önkormźnyzati ľendelet
o Ingatlan-nyilvántanásról szóló 1997. évi CXLI törvény l7.$ (l) bek. r) pont

6.3 .7 . építmény-, és telekadó, magźtnszemélyek kommunális adój a oNKADo
programban töľténő ľögzítése (feladatból adódó)

6.3.8. idegenfoľgalmi adó bevallások feldolgozása, abeťlzetések nyilvántartźsa
o Ahelyi adókľól szóló 1990. évi C. törvény 34.$
o Azidegeďorgalmi adóról szóló 57l20I0. (XII.30.) sz. önkormányzatirendelet

6.3.9. folyószámlák(számlaegyenlegek) kibocsátásával kapcsolatos munkálatok
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elvégzése
o Azadőzás rendjéľől szóló XCII. törvény a3.$ (8) bek.

6.3. 1 0. méltányossági elj arások lefolytatása, a kedve zmény ek elbírálását követően
hatźrozatkészítése, jogerősítése (az engedéIyezetttész|etťĺzetés teljesítésének
folyamatos ellenőrzése' nem teljesítés esetén behajtási cselekmény
foganatosítása)

o Az aďőzás ľendjéről szóló XCII. töľvény 133-134.$
o Azilletékekľől szóló 1990. évi XCIII. tĺiľvény 29.$' 33.$ (2)23. pont, IX. fejezet 73 $
o Az építményad &ći szőIő 38 /20I 4. CXI. 1 3.) sz. önkoľm źnyzati rendelet
o A telekadóról sző|ő 39lf014.CXI.13.) sz. tinkoľmányzati rendelet
o A magźtnszemély kommunális adójáról szóló 40120|4.6I.13.) <lnkormĺínyzati ľenđelet

6.3.11. a tulfizetési kérelmek figyelemmel kísérése, adőző kérelmére azok
visszautalásra történő előkészítése

o Azadőzásľendjéről sző|ő2003. évi XCII. törvény 43. $.

6.3.|2. kĺirnyezettanulmanyi eljaľások lefolytatása adókedvezmény, helyi adó
méltányosság esetén

o Azépítményadóról szóló 38120|4. CXI.13.) sz. önkoľmźnyzatí rendelet
o A telekadóľól szőIő 39l20l4.(XI. l3.) sz. tinkoľmányzatirendelet
o A magánszemély kommunális adójaĺól szóló 4012014.6I.13.) ĺinkoľmányzati ľendelet

6.3.|3. helyi adóban félévente behajtási cselekmények foganatosítása (fizetési
felszólítás küldése hátľalékos lista alapj ĺín, munkabérből letiltás
kezdemény ezése, bankszámlaľa inkasszó kibocsátás)

o Az aďőzás rendjéről sző|ő 2003. évi XCII. törvény 150.$ (l)' 146. $ (4), |44.s,
o A bírósági végrehajtásról szóló |994. éví LIII. törvény 7.$ (1)' 58.$ (l)-(3)' 65. $ (l)-

Q)

6.3.14. hátralékos ügyekben _ szĺikség szeľint _ azfuatok előkészítése és továbbítása
önálló bíľósági végľehajtóknak, felsziĺmolási eljarás alatt lévő iigyekben
k<ivetelés felszámoló felé tĺiľténő bej elentése

C Azadőzás ľendjéről szőIő2003. évi XCII. törvény 145.$' 146.$ (4)
o A csődeljĺĺľásľólés afe|számolási eljaĺásró| sző|ő l991.évi XLx. tĺiľvény 10.$ (2)

o A cégnyilvĺĺnosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásľól sző|ő 2006. évi
V. töľvény

6.3.| 5 . adőe||enőrzések lefolytatása
o Az adőzás ľendjéről szőIő 2003. évi XCII. törvény Aľt. 86.$-143.$

6.3.|6. telekadó és építményadő'magtnszemélyek kommunális ađója határozatmintfü
megszerkes ztése az oNKADo pľogram szövegszeľke sztóje segítségével
(feladatvé g zéshęz kap cso l ó dó)

o A kozígazgatási és hatósági eljaĺásról szőIő2004. évi CXL. ttirvény 72. $

6.3.36. önkoľmányzati aďőhatőságźita| rendszeľesített foľmanyomtatványok
előkészítése

o 35I2008.CXII.31.) PM ľendelet az önkormányzati adóhatóságok által rendszeľesíthető
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bevallási, bej elentési nyomtatványok tartalmĺĺról

6,3.37. havonta oNKADo pľogramból adóslista készítése, helyben szokásos módon
tĺiľténő kozzététele

. onkoľmźnyzati adóhatóság vezetőjének dĺintése a|apján ťrgyelembe véve az ađőzás
rendjéről szőIő 2003. évi XCII. töľvény Aľt. 55/B $-át

o A Józsefuárosi Képviselő-testĹilet és Szervei Szervezeti és Műkc'dési Szabá|yzatáről
szőIő 25l20I3. N .f7.) önkormányzati renclelet 1. $ b) pĺlnda

6.3.38. egyes adónemek megszíĺnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
kamprányfeladatok elvégzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni
végrehaj tási feladatok ellátása

6.3.39. ügyfélfogadás

3.c.l6 Adókönyvelő és adőlgazolással, költségmentességgel, vagyoni bizonyítvánnyal kapcso-
latos fęladatokat ellátó ugyintéző

6.3.I9. analitikai és könyvelési napló készítése
C Adőzás rendjéről sző|ő2003.évi XCII. töľvény 44 $
o Számvitelről szőIő2000.évi C töľvény

6.3.f0. elévült adóhátralékok törlése,
o Azaďőzás ľendjéről sző|ő2003. évi XCII. töľvény 164 $

6.3.2|.100 Ft alatti tételek ľendezése
e Az adőzás rendjéről sző|ő 2003. évi ttirvény XCII. töľvény Z-es sztmű mellékletének

II. pontja

6.3.22. oNKADo progľam-módosításain ak áwezetése (verzió bettiltés)
. |3l|991. (V.21.) PM rendelet a települési önkormanyzathatáskorébe tartozó adók, és

adók módjĺíľa behajtandő kon,artozások nyilvantartásźró|, kezeléséľől, elszámolásaľól
13.$ (2)

o A mindenkor hatályos MNB ľendelet ajegybanki alapkamat méľtékéről

6.3 .23 . gépjźÍmvaďó, építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó, bírság, késedelmi
pótlék beszedési szźm|á|aabeérkezettpéĺuforga|om lekönyvelése, idegenben
kimutatott tartozások befizetéseinek lekönyvelése, illeték szám|árabeérkezett
péluforga|om lekĺinyvelése, tovább utalása

o Azadőzás rendjéről sző|ő2003. évi XCII. töľvény 35. $ - 44.s,53. $' |24. s
o Mindenkoľ hatályos kĺiltségvetési törvény
o A 4412004. CXII.2O.) PM rendelet az e|jźtási illeték megÍizetésének és megfizetés eI-

lenőľzésének ľészletes szabéůyairő|,
o 36812011 CXII.3l. ) Koľm. rendelet azá||anhźńaľtásľól szóló töľvény végrehajtásaról

6.3.24. a nem azonosítható befizetések átfutó nyilvĺíntaľtásba helyezése, azismeretlen
tételek rendezése, rendeltetési helyére töľténő továbbítása, átfutó-napló
vezetése ftônyvelésbőI adódó felada)

6,3.25. adóbevételek utalása az önkorm ánýzati ktiltségveté si szźmůána
o 3681201 1 . CXII. 3 1 .) Koľm. ľendelet az eilanháztartási törvény végrehajtásaľól 145. $

1:.'
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6.3.26. az évközi változasok adónemenként (visszautalás, visszatérítés, tĺiľlés) töľténő
lekĺinyvelé se (könyvelé sből adódó feladaĄ

6.3.27 . az adőhźtralékosokľól, előírásokĺól, befizetésekľől adónemenkénti
megbontásban félévenként záĺási összesítő készítése, :

o I3l1991.(V.21.) PM ľendelet a települési önkormźnyzat hatískĺĺrébe tartozó adók, és

adók módjara behajtandó kiiztartozások nyilvantartásárő|, kezeléséről, elszámolásĺáľól
l4 .$,

o Az áLlar.rlháztaÍtás számviteléről szóló 4l20I3. (I.11.) Korm. ľendelet

6.3.28. záľási feladatok: havonkénti zálr|ati összesítő, negyedévenként infoľmációs
jelentés,félévenként eľedmény-kimutatás készítése,:

o 13l|991.(V.21.) PM rendelet a teleptilési önkoľmźnyzat hataskĺirébe tartoző adók, és
adók módj źrabehajtandő konarbzások nyilvantaftásźlrő|, kezeléséről, elszámolásáról
14 .$,

o Azá|Ianhźztartás számviteléről szóló 4l20I3. (I.11.) Koľm. rendelet

6.3.2g.a lvĺ.Á.K. által kéľt listak határidőben töľténő továbbítása
o Azá||anháztartás számviteléről szóló 4120|3. (I.11.) Korm. rendelet

6.3.30. kiadási napló vezetése,
o A szźlmvitehól szóló 2000. évi C. törvény,
o Azadőzźs rendjéről szőIo2003. évi XCII. töľvény 44. $

6.3 .3 | . kivonatok, bizonylatok órzése, selej tezése
6.3 .32. tulf izeté sek utalás a a me gfel elő szćlm|fu a hatźr ozat a|apján

o Az ađőzás rendjéről sző|ő 2003. évi XCII. törvény 43. $

6.3.|7. adőigazoLźtsok kiadása (szerencsejáték engedé|yhez, ingatlan vásárláshoz,
pźt|y ázatok'hoz' |akásv ás ĺáľláshoz, stb. )

o Azađőzás rendjéről sző|ő2003. évi XCII. törvény Aľt.85/A.$'
o A szerencsejátékszervezéséľől szóló I99|. évi )ooilV. töľvény 2.$ b) és d),
o A fiatalkoruak dohźnyzásźtnak visszaszorításaľól és a dohanyteľmékek kiskereskedel-

méről szőIő2012. évi C)C(XIV. tĺiľvény 13. $ (5) bek. a)

6.3.18. adőigazo|źls kiadása bíľósági eljáľás személyes költségmentesség, illetve ille-
ték-feljegyzési jog engedé|yezése iranti kérelemhez,

o A k<iltségmentesség engedé|yezésének alapjául szo|gá|ő körĹilmények igazo|ásárő|
2l|968.(I.24.) IM. rendelet 1. sz. melléklet

6.3.38. egyes adónemek megszűnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
kampanyfeladatok elvégzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni
végľehaj tási feladatok e||átása

6.3.39. ügyfélfogadás

3.c.l7. Gépjáľműadóval kapcsolatos feladatokat e||átő és adőigazolással, kĺiltségmentességgel,
vagyoni bizonyítvannyal kapcsolatos feladatokat ellátó ugyintéz(i

6.3.9. folyószĺĺmlźk(szźm|aegyenlegek) kibocsátásával kapcsolatos munkálatok
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elvégzése,
. Azadőzás rendjéről szóló XCII. törvény a3.$ (8) bek.

6.3.10. méltányossági eljaľások lefolytatása, a kedvezmények elbírźllásźúkövetően
hatáĺozat készítése, j ogerősítése (az enge dély e z e t t r é s zl e tfi ze t é s t e lj e s íté s é ne k
folyamato s ellenőrzés e, nem telj e sítés e setén behaj tás i cs elelcrnény

foganatosítása)
o Az adőzás ŕendjéŕől szóló XCII. töľvény 133-134.$
o Azilletékekľől szóló 1990. évi XCIII. tĺiľvény 29.$' 33.$ (2)23. pont,IX. fejezet73 $

6.3.11. at,Ú|fizetési kérelmek figyelemmel kísérése, adőző kérelmére azok
visszautalásra töľténő előkészítése

o Azađőzés rendjéről sző|ő2003. évi XC[. törvény 43. $.

6.3.I4. hátralékos iigyekben _ szükség szeľint _ aziratok előkészítése és továbbítása
önálló bírósági végľehajtóknak, felszámolási eljarás alatt lévő ügyekben
kĺjvetelés felszrĺmoló felé történő bej elentése

C Azadőzźs rendjéről sző|ő2003. évi XCII. törvény l45.$' 146.$ (4)
o A csődeljaľásľól és a felszámolási eljĺáľásról szóló 1991.évi XLx. törvény 10.$ (2)

6.3.16. gépj árműad ő hatźttozatok megszerkesztése az oNKADo progľam
szövegszerke sztője segítségével

o A kozigazgatasi és hatósági eljárásról szőIő 2004. évi CXL. tt!ľvény 72. $

6.3.17. ađőigazolźtsok kiadása (szerencsejáték engedéIyhez, ingatlan vásźr|áshoz,
ptiy źzato|ďloz, |akásv ás árl áshoz, stb. )

o Az ađőzásrendjéről sző|ő 2003.évi XCII. törvény Aľt.85/A.$
o A szerencsejátékszervezésérőlszóló l991. évi )ooilV. törvény 2.$ b) és d),
o A fiatalkoruak dohĺányzásĺínak visszaszorításaról és a dohanyteľmékek kiskereskedel-

méről szőIő20|2. évi C)oo(IV. tĺirvény 13. $ (5) bek. a)

6. 3. 1 8. adóigazolás kiadása bírósági eljźttás személyes költségmentesség, illetve
illeték-felje gyzésí jog engedélyezése iránti kérelemhez

o A költségmentesség engedélyezésének alapjául szo|gá|ő köľülmények igazo|ásáĺő|
2l|968.(I.24.) IM. rendelet l. sz. melléklet

6.3.33. KekKH adatvá|tozźls feldolgozása és rogzítése, az adatlapok folyamatos
feldolgozása' az évkozi v áItozások áBĺ ezetése, el ő íľó é s törlő határ ozatok
készítése, mozgáskoľIźúozottakmentességére vonatkoző hatźlrozatok készítése
(gépj áľmúadó vonatko zásábar)

C Azadőzźs rendjéľől szőlő2003. évi XCII. töľvény 176.$ (1) a)
. Gépjĺáľműadóról sző|ő I99|. évi LXXXII. törvény I. fejezet,|I. fejezet, V. fejezet
o A súlyos mozgáskoľ|átozottak kĺjzlekedési kedvezményeinek rendszeréről szóló

|0212011. (VI.29.) Koľm. rendelet
o A Nemzeti Rehabilítácíós és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai itányÍtása a|á

tartoző szakjgazgatási szeľvek feladat- és hatáskörérő|95l20|2.(V.15.) Korm. rendelet
o A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségiik bińosításźtől szóló 1998. évi

)o(VI. ttirvény
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o A magasabb összegű családi pótlékĺa jogosító betegségekről és fogyatékosságokľól
szőIő 512003. (II.19.) ESZCSM rendelet

6.3 .3 4. gépj ármrĺadó, hátralékos adózók behaj tási elj áľás megindításĺĺnak
kezdeményezése (fizetési felszólítás kĹildése hátľalékos lista alapj an
munkabérből letiltás kezdemény ezése, bankszámlara inkasszó kibocsátás)
gépjárml: forgalomból történő kivonása, végrehajtási jog törzskĺinyvbe tclľténő

bejegyzése
. Az adőzźs rendjéľől sző|ő f003. évi XCII. tĺlrvény 150.$ (1)' 146. $ (4)' 144.$'
o A bírósági végrehajtásról szóló |994. évi LIII. törvény 7.$ (1)' 58.$ (1)-(3)' 65. $ (1)-

(2)
o Gépjármiĺadóról sző|ő I99I. évi LX)CilI. törvény 9.$ (a) bek.

6,3 .3 5. oNKADo program-módosításainak źfitezetése (verziő betöltés)
o |3l|99|. (V.21') PM rendelet a települési ĺinkormrĺnyzat hatáskĺjľébe tartoző adók, és

adók módjara behajtandőkonartozások nyilvantartásĺĺról, kezeléséľől, elszámolásáról
r3.$ (2)

o A mindenkor hatályos MNB rendelet ajegybanki alapkamat méľtékéről

6.3.36. önkormányzati adóhatóság źt|tal rendszeresített formanyomtatvĺányok
előkészítése

o 35/2008.(xII.31.) PM ľendelet az önkoľmźnyzati adóhatóságok által rendszeresíthető
bevallási, bejelentési nyomtatvĺányok taĺtalmaró| ]3. sz. mell' (gépjárm{Íadó)

6.3.37. havonta oNKADo pľogramból adóslista készítése, helyben szokásos módon
tĺiľténő kozzététe|e

. onkormźnyzati adóhatóság vezetojének döntése a|apjan figyelembe véve az adőzás
ľendjéről sző|ő 2003. évi XCII. törvény Aľt. 55/B $-át

o A Józsefuarosi Képviselő-testiilet és Szervei Szęľvezeti és Mrĺködési Szabá|yzatáĺő|
sző|ő 25l20I3. (v .27 .) önkoľmanyzati rende|et 1. $ b) pontja

6.3.38. egyes adónemek megszúnésével, illetve új ađók bevezetésével kapcsolatos
kampĺĺnyfeladatok elvégzése és a fokozott behajtás idoszakában helyszíni
vé gľehaj tás i feladatok e|Iátása

6.3.39. ügyfelfogadás

3.c./8. Gépjrĺľműadóval kapcsolatos feladatokat ellátó és költségmentességgel, vagyoni bizo-
nyíwźnaryalkapcsolatosfeladatokatellátóugyintéző

6.3.9, folyószámlźk.(szźmlaegyenlegek) kibocsátásával kapcsolatos munkálatok
e|végzése,

o Azađőzás ľendjéről szóló XCII. tĺiľvény a3.$ (8) bek.

6.3.10. méltányossági eljaľások lefolytatása, a kedvezmények e|bírá|ásźńktlvetően
határ ozat készítése, j ogerősítése (az e nge dé ly e z e tt r é s zl e tfi z e t é s t e lj e s í t é s é ne k
fo ly amat o s e ll e nőrz é s e, ne m t e lj e s ít é s e s e t én b ehaj t ás i c s e l e lcľné ny

foganatosítása)
o Azađőzás rendjéľőlszóló XCII. törvény 133-134.$
o Azilletékekről sző|ó 1990. évi XCIII. törvény 29.$' 33.$ (2)23. pont, IX. fejezet73 $
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6.3.11. a túlfizetési kérelmek figyelemmel kísérése, adőző kérelmére azok
visszautalásra tĺjrténő előkészítése

o Azaďőzás ľendjéľől sző|ő2003. évi XCII. törvény 43. $.
6.3.14. hátralékos ügyekben _ szükség szerint _ aziratokelőkészítése és továbbítása

önálló bírósági végľehajtóknak, felszámolási eljárás a|att |évő tigyekben
kĺjvetelés felszámoló felé történő bej elentése

o Azadőzás rendjéről sző|ő2003. évi XCII. törvény 145.$' 146.$ (4)
o A csődeljaľásľól és a felszámolási eljaľásľól szóló l99l.évi xLx. töľvény l0.$ (2)
o A cégnyilvanosságról, a bírósági cégeljaĺásról és a végelszámolásľól sző|ő 2006. évi

V. töľvény

6.3 .| 6. gépjźlrmuadő hatfu ozatok megszeľkesztése az oNKADo pro gram
szövegszeľk esztoje se gítségével

o A kozigazgatási és hatósági eljárásról szőIő2004. évi CXL. tĺirvény 72. $

6.3 . |7 . adőigazolások kiadása (szerenc sej áték enged é|yhez, in gatl an v ásárlásho z,
pźůy azato|<ho z, |akásv ásarláshoz, stb. )

o Az adőzás ľendjéről sző|ő 2003. évi XCII. tĺiľvény Aľt.85/A.$
o A szerencsejátékszervezéséľől szóló |99|. éví XxxN. töľvény 2.$ b) és d),
o A fiatalkoruak dohányzásźnak visszaszorításaľól és a dohĺĺnytermékek kiskereskedel-

méről szőIő20T2. évi C)oo(IV. töľvény 13. $ (5) bek. a)

6.3.18. adóigazo|ás kiadása bírósági eIjárás személyes költségmentesség, ille-
ték-feljegyzési jog engedéIyezése iránti kérelemhez

o A k<iltségmentesség engeđé|yezésének a|apjáu| szolgáló köľülmények igazolásaľóI
211968.(I.24.) IM. rendelet 1. sz. melléklet

6.3.33. KekKH adawźltozás feldolgozása és rögzitése,azadat|apok folyamatos
feldolgozása, az évközi vźitozások áwezetése, e|őírő és törlő hatźrozatok
készítése, mozgáskoľlátozottak mentességére vonatkozőhatźnozatok készítése
(gépjaÍmuadóvonatkozásábarl)

o Azaďőzás rendjéről szó|ő2003. évi XCII. törvény 176.$ (1) a)'
o Gépjáľműadóľól sző|ő |991. évi DO(XII. töľvény I. fejezet,Il. fejezet, V. fejezet
o A súlyos mozgáskoľIźĺtozottak ktizlekedési kedvezményeinek ľenđszeréľől szóló

|02120|1. (VI.29.) Koľm. ľendelęt
o A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányitása a|źt

tartoző sza|rjgazgatási szervek feladat- és hatáskör&o|95l20I2.(V.l5.) Korm. rendelet
o A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségfü biztosításaról szóló 1998. évi

)o(VI. tĺirvény
o A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekľől és fogyatékosságokról

sző|ő 512003. (II.19.) ESZCSM rendelet

6,3 .3 4. gépj ĺíľmiĺadó, hátľalékos adózók behajtási elj árás megindításanak
kezdemény ezése (fi zetési felszólítás ktildése hátľalékos lista alapj án,
munkabérből letiltás kezdemény ezése, bankszĺĺmlara inkasszó kibocsátás)
gépjármű forgalomból tĺjľténő kivonása, végrehajtlísi jog törzskcĺnyvbe töľténő
bejegyzése

o Azadozásľendjéľől sző|ő2003. évi XCII. tcirvény 150.$ (1)' 146. $ (4),|44.s'
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o A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 7.$ (l)' 58.$ (1)-(3)' 65. $ (1)-
(2)

o Gépjáľmtĺadóról sző|ő 199|. évi L)o(XII. tĺirvény 9.$ (a) bek.

6. 3 . 3 5. oNKADo pro gram-módosításain ak áN ezetése (verzió betöltés),
o |3l|991. (V.21.) PM rendelet a települési önkormányzathatáskotébe 1.artozó adók, és

adók módjara behajtandő konarrczások nyilvántartásźlrőI, kezeléséről, elszámolásĺĺľól
13.$ (2)

o A mindenkor hatályos MNB rendelet a jegybanki alapkamat méľtékéľől

6.3.36. ĺinkormányzati ađőhatősźryá|ta| ľęndszeresített formanyomtatványok
előkészítése

o 35|2008.(XII.31.) PM rendelet az önkormźnyzati adóhatóságok által rendszeľesíthető
bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmiíľó| ] 3. sz' mell. (gépjárműadó

6.3.37. havonta oNKADo programból adóslista készítése, helyben szokásos módon
töľténő kiizzététe|e

. onkoľmányzati adóhatóság vezetőjéĺek d<jntése alapjan figyelembe véve az adőzás
rendjéľől sző|ő2003. évi XCII. törvény Aľt. 55/B $-át

o A Józsefuaľosi Képviselő-testtilet és Szeľvei Szervezeti és Mfüĺidési Szabźůyzatfuő|
szőIő f5l20|3. (v .27 .) önkormányzati ľendelet 1. $ b) pontja

6.3.38. egyes adónemek megszűnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
kampanyfeladatok elvégzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni
vé grehaj tási feladatok e|Iźúása

6.3 .39 . ĺigyfélfo gađás
6 .3 .40 . j o gszab á|yťr gyelé s

3.c.l9. Gépjáľmtĺadóval kapcsolatos feladatokat ellátó ugyintéző

6.3 .9 . folyószáml źl< (szźtmlaegyenlegek) kibocsátásával kapcsolatos munkálatok
elvégzése

o Azadőzás rendjéről szóló XCII. tĺiľvény a3.$ (8) bek.

6.3.10. méltányossági eljárások lefolýatása, a kedvezmények elbírá|ását követően
hatźrozatkészítése, jogerősítése(azengedé|yezettńsz|etťĺzetésteljesítésének
folyamatos ellenőrzése' nem teljesítés esetén behajtási cselekmény
foganatosítása)

o Az ađőzás rendjéľől szóló XCII. töľvény 133-134.$
o Azilletékekľől szóló 1990. évi XC[I. ttirvény 29.$' 33.$ (2)23. pont, IX. fejezet 73 $

6.3.|I. a tulfizetési kéľelmek figyelemmel kísérése, adőző kérelméľe azok
visszautalásľa töľténő előkészítése

o Az adőzás rendjéről sző|ő 2003. évi XC[. törvény 43. $

6.3.14. hátralékos tigyekben _ sziikség szeľint _ aziratok előkészítése és továbbítása
Č'nálló bíľósági végľehajtóknak, fęlszámolási eljarás alatt lévő Ĺigyekben
kĺivetelés felszámoló felé tĺiľténő bejelentése

o Az adőzás ľendjéľől sző|ő 2003. évi XCIL töľvény 145.$' 146.$ (4)
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. A csődeljarásrólés a felszámolási eljĺĺľásról szóló |991.évi XLx. t<irvény l0.$ (2)

o A cégnyilvánosságról, a bírósági cége|jźrásról és a végelszámolásľól szőIő 2006. évi
V. tĺirvény
6.3 .| 6. gépjź!Íműađő hatźr ozatok megszerkesztése az oNKADo pro gram

szövegszerk esztője segítségével
o A kozigazgatási és hatósági eljarásról sző|ő2004. évi CXL. tĺiľvény 72. $

6.3 . I7 . adóigazolasok kiadása (szerencsej áték enged éIyhez, ĺngatlan vásáľláshoz,
p á|y azato|đloz, |akásv ás arl áshoz, stb. )

o Az ađőzźs ľendjéről sző|ő 2003. évi XCII. tĺlrvény Aľt.85/A.$'
o A szerencsejátékszervezéséľől szóló 199l. évi XxxIV. tĺirvény 2.$ b) és d),
o A fiatalkoruak dohányzásanak visszaszoľításaról és a dohanyteľmékek kiskereskedel-

méről szőIő20|2. évi C)oo(IV. törvény 13. $ (5) bek. a)

6. 3 . 1 8. adőigazolás kiadása bírósági elj aľás személyes kĺlltségmentesség, illetve
illeték-feljegyzési jog engedéIyezése irránti kéľelemhez,

o A k<iltségmentesség engedéIyezésének a|apjáu| szo|gá|ő kĺirĹilmények igazo|ásźlrőI
211968.(I.24.) IM. ľendelet 1. sz. melléklet

6.3.33. KekKH adatvźitozźts feldolgozása és rogzítése, az adat|apok folyamatos
feldolgozása, az évközi változások áťvezetése' előíľó és törlő hatőrozatok
készítése, mozgáskor|źttozottakmentességére vonatkoző határozatok készítése
(gépj áľmiĺadó vonatkozásában)

o Azadőzás rendjéľől szőIő2003. évi XCII. törvény 176.$ (l) a)'
. Gépjĺírműadóról sző|ő I99I. évi L)oo(II. törvény I. fejezet,II. fejezet,Y. fejezet
o A súlyos mozgáskoľIźÍozottak kĺĺzlekedési kedvezményeinek ľendszeréről szóló

102120|1. (VI.29.) Koľm. ľendelet
o A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irźnyítása a|źt

tartoző szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréro|95l20|2.(V.15.) Koľm. ľendelet
o A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségfü biztosításźlról szóló 1998. évi

xxu. töľvény
o A magasabb összegú családi pótlékľa jogosító betegségekľől és fogyatékosságokról

szóIő 512003. (II.19') ESZCSM rendelet

6.3.3 4. gépj áľműadó, hátralékos adózók behajtási eljźrás megindíüásanak
kezdemény ezése (ťĺzeté s i fe l szólítás kül dé se hátraléko s l ista al apj ĺĺn
munkabérből letiltás kezdeményezése, bankszĺĺmlara inkasszó kibocsátás)
gépj'íľmű forgalomból töľténő kivonása, végľehajtási jog törzskönyvbe
tĺiľténő bejegyzése

o Azadőzásrendjéről sző|ő2003, éviXCII. törvény l50.$ (1)' 146. $ (4),I44.s,
o A bírósági végľehajtasról szóló 1994. évi LIII. törvény 7.$ (1)' 58.$ (l)-(3)' 65. $ (1)-

(2)
o Gépjáľműadóról sző|ő |99I. évi L)oo(il. tĺirvény 9.$ (a) bek

6.3.3 5. oNKADo program-módosításain ak á/rv ezetése (verzió bett'ltés)
o |3l|99l. N.2l.) PM rendelet a telepiilési önkoľmanyzathatásk&ébe tartozó adók, és

adók módjaľa behajtandő koztartozások nyilvantartźrsźttő|, kezeléséľől, elszámolásríról
13.$ (2)

o A mindenkoľ hatályos MNB rendelet a jegybanki alapkamat méľtékéről
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6.3 .36. önkormany zati adőhatősźę źůtal renđszeresített foľmanyomtatványok
előkészítése

o 35l2008.(xII.3l.) PM rendelet az önkormźnyzati adóhatóságok által rendszeresíthető
bevallasi, bejelentési nyomtatvĺĺnyok tartalmaról ] 3. sz. meu. (gépjárműadó)

6.3.37. havonta oNKADo pľogľamból adóslista készítése, helyben szokásos módon
Ĺöľténő koz'zéLétęIę

. Önkoľmányzati adóhatóság vezetőjének döntése a|apjáĺ figyelembe véve az adőzás
rendjéről sző|ő 2003. évi XCII. tĺiľvény Aľt. 55/B $-át

o A Józsefuárosi Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Mfüödési Szabtĺ|yzatárő|
szőIő 25l20I3. N .27 .) önkoľmányzati rendelet l. $ b) pontja

6.3.38. egyes adónemek megszúnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
kamprínyfeladatok elvégzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni
vé gľehaj tási feladatok ęI|tĺtása

6.3.39. ügyfélfogadás

3.c.l|O. Gépjáľműadóvalkapcsolatos feladatokat ellátó és ingatlan éľtékbecslést végző ügyin-
téző

6.3.4. adó-és éľtékbizonyít:vé.ľly kiállítása (ingatlan éľtékbecslések készítése), helyszíni
szemle lefolytatása

o Bíľósági végrehajtásról szóló |994. évi LIII. törvény 140' $ (1) bekezdés.
c Hagyatéki eljárásrólszótó 2010. évi )O(XVIII. törvény 16. $ (1) bekezdés
o A gyámhatóságokľól, valamint a gyeľmekvédelmi és gyámiigyi eljaĺásról szóló

|49lI997. Koľm. rendelet 153. $ (l) bekezdés b pont.
o A lakáscélú állami támogatásokĺól szóló |212001'. Koľm. rendelet 5. $ (3) bekezdés
o Kozigazgatási hatósági eljaľás és szolgáltatás á|ta|ános szabályairól szóló 2004. évi

CXL tĺjrvény 83. $.
o llletékekľől szóló 1990. évi XCn. töľvény 101. $ és a XIX. szźtĺnű melléklet

6.3,5 . ö'sszehasonl ítő értékadat megkérése Nemzeti Adó- és Vámhivataltól
o Azadőzás rendjéről sző|ő2003. évi XCII. törvény 10. $ (4) bekezdés a pontja
o Ingatlanok forgalmi értękadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgá|tatás igaz-

gatási szo|gá|tatźlsi díjrĺľól szőIő 3312007 (xII.23) PM ľendelet 1. $ (5) bekezdés

6.3.9.folyó szźm|źk. (szĺámlaegyenlegek) kibocsátásával kapcsolatos munkálatok
elvégzése

o Az adőzás ľendjéről szóló XCII. törvény a3.$ (8) bek.

6.3.1O.méltĺínyossági eljáľások lefolytatasa, a kedvezmények e|bitáLásátk<ivetően
határozat készítésejogerősítése (az engedéIyezet7 tész|etťlzetés teljesítésének folya-

matos ellenőrzése' nem teljesítés esetén behajtási cselckmény foganatosítása)
o Azadőzás rendjéľől szóló XCII. törvény 133-134.$
o Azilletékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.$' 33.$ (2)23. pont, IX. fejezet73 $

6.3 .| l . a ttifizetési kérelmek ťrgyelemmel kíséľése, adőző kére|mére azok
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visszautalásľa történő előkészítése
o Adőzźs ľendjéľől szőIő2003. évi XCII. torvény 43. $.

6.3.14. hátralékos ügyekben - szfüség szeľint _ aziratok előkészítése és továbbítasa
önálló bírósági végrehajtóknak, felszámolási eljarás alatt|évo iigyekben köve-
telés felszámoló felé töľténő bejelentése

o Azađőzás rendjéľől sző|ő2003. évi XCII. törvény 145.$' l46.$ (4)
o A csődeljárásról és a felszámolási eljĺáľásról szóló 199l.évi xLx. töťvény 10.$ (2)
o A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljáľásľól és a végelszámolásról sző|ő 2006. évi

V. tĺirvény

6 .3 . | 6 . gépj źlrmutadő hatát ozatok me gszerke sztése az ONKAD o pľo gram
szcivegszerkesztőj e segítségével

o A kozigazgatási és hatósági eljarásról szóló 2004. évi CXL. tĺĺrvény 72. $

6.3.33. KekKH adatvá|tozás feldolgozása és rogzitése, azadat|apok folyamatos
feldolgozása, az évkoziváItozások átvezetése, előíró és törlő határozatokké-
szítése, mozgáskoľ|źfiozottak mentességére vonatkoző hatźtrozatok készítése
(gépj árműadó vonatkozásában)

o Azaďőzźs ľendjéről szőIő2003. évi XCII. törvény 176.$ (1) a)'
o Gépjáľmiiadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény I. fejezet,II. fejezet, V. fejezet
o A súlyos mozgáskor|źÉozottak közlekedési kedvezményeinek rendszeréről szóló

|02l20II. NI.29.) Koľm. rendelet
o A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalľól, valamint a szakmai irányitása a|á

tartoző szak<lgazgatási szeľvek feladat és hatáskĺirérő|95l20I2.(V.l5.) Korm. rendeIet
o A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségĹik biztosításaról szóló 1998. évi

)o(VI. törvény
o A magasabb összegű családi pótlékľa jogosító betegségekľől és fogyatékosságokról

szőIő 512003. (II.19.) ESZCSM ľendelet

6.3 .3 4. gépj áľmúadó,hátraléko s ađózók behaj tási elj arás megindításának
kezdeményezése (fizetési felszólítás küldése hátralékos lista alapjĺĺn 

' 
muĺl-

kabérből letiltás kezdeményezése bankszénĺiáľa inkasszó kibocsátás) gépjármiĺ
foľgalomból töľténő kivonása, végrehajtási j og
törzskĺinyvbe töľténő bej egyzése

o Azađőzźs rendjéľől sző|ő2003. évi XCII. töľvény 150.$ (1)' 146. $ (4),I44.s,
o A bírósági végľehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 7.$ (1)' 58.$ (l)-(3)' 65. $ (1)-

(2)
. Gépjáľműadóról sző|ő I99l. évi L)ooilI. töľvény 9.$ (a) bek.

6.3.35. oNKADo program-módosításain ak átvezetése (verzió betöltés)
o |3/1991. (v.21.) PM rendelet a telepiilési önkormrínyzat hatáskörébetartozó adók, és

adók módjaľa behajtandó köztaľtozások nyilvĺĺntaľtásaľól, kezeléséről, elszĺĺmolásĺíľól
13.$ (2)

o A mindenkor hatályos jegybanki alapkanat méľtékéľől

6.3.36. önkoľmanyzati adőhatőság á|ta| rendszeľesített foľmanyomtatványok
előkészítése
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. 35|2008.CXII.31.) PM rendelet az önkoľmźnyzati adóhatóságok által ľendszeresíthető
bevallási, bejelentési nyomtatvĺĺnyok tanalmiáról 13. sz. mell. (gépjármtiadó)

6.3.37. havonta oNKADo programból adóslista készítése, helyben szokásos módon
töľténő ktjzzététe|e

. onkoľmźnyzati adóhatóság vezetőjének döntése alapján figyelembe véve az adőzás
ľendjéről sző|ő2003. évi XCII. töľvény Aľt. 55/B $-át

o A Józsefuarosi Képviselő-testĹilet és Szervei Szeľvezeti és Működési Szabályzatáľó|
sző|ő t9l2009. (V.6.) ĺinkormányzati rendelet 75. $ (1) bek. a) pontja

6.3.38. egyes adónemek megszűnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
kampányfeladatok elvégzése és a fokozott behajtás időszakábanhelyszíni vég-

rehaj tási feladatok ellátása
6.3.39. ügyfélfogadás
6.3 .40 . j o gszab áIyfi gyel é s

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

A helyettesítés ľendjét a munkak<iľi leírások tarta|mazzák.

A Contľollĺng ľeferens munkaktiľeĺ és az azokhoz taľtozó feladat- és hatáskiiľtik (1 fő)

3.da) szakmai feladatellátására vonatkozó legfontosabb iogszabálvok felsoľolása

o A költségvetési szervęk belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésétő| sző|ő
37 0120|1.CXII.3 1.) Koľm. rendelet

. MagyarországAlaptörvénye

. Magyaľorszźlghelyi önkormźnyzataiľól szóló 20|t. évi CL)O(XIX. törvény
o (Mĺitv.)
o Azá|IannháztaÍtasról szóló fOI|. évi CXCV. ttirvény (aĺt.)
o A nemzeti vagyonĺól szőIő2011. évi CXCVI. törvény
o Az á||anhá^artásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368120| l. (XII.31.)
o Korm. ręndelet (Avľ.)
o Nemzetiségek jogairól szóló 20l|. évi CDO(IX. törvény, valamint a nemzetiségi célú

e|őfuźnyzatokból nyujtott tlímogatások feltételľendszeréről és elszĺĺmolásának ľendjé-
rő1szóló 28/2012. ( III.06.) koľmányrendelet

o Az infoľmációs önľendelkezési jogľól és az infoľmációszabadsáryról szóló 2}II.évi
CXII. tĺiľvény

o A közpénzekből nyujtott támogatások átláthatóságarőIszőIő2007.évi CLXXXI.
o Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuláľosi onkormĺínyzatZ5l2}|3. N.27.)

rendelete a Képviselő-testület és Szeľvei Szervezeti és Miĺködési SzabźiyzatárőI
o Józsefuláľosi onkormányzatmindenkori átmeneti gazďźikodásárő| sző|ő helyi rendelet
o Józsefuaľosi onkormányzatmindenkori ktiltségvetéséről szóló ręndelet

3.db) A refeľens által gyakoľolt hatásktiľtik (kĺadmányozás)' a hatásktiľ gyakoľlásának
módia
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Az ügyintézo a jegyzo által meghatźtozott egyedi ügyekben ľendelkezik kiadmanyozási jog-
gal.

3.dc) Az ůĺeyintéző feladatktiľeĺ

6.4.2. a Polgármesteri Hivatal, az onkoľmźnyzatés a Józsefuaľosi nemzetiségi
önkormányzatok belső kontrollľendszerének mfüĺidtetésével kapcsolatos
feladatok koordinálása és részfeladatok ellátásában közreműködés

6.4.3. a kiilső és belső ellenőrzéssel kapcsolatos egyedi jegyzői utasítások
elkészítésének és végrehajtasának koordinálása

6.4.4. ellenőrzési nyomvonalak elkészítésének, aktua|izźiásanak koordinálása
6.4.8. aPéĺungyiÜgyosztályt éľintő ellenőrzésekkelkapcsolatos intézkedési terv

előkészítésében, végľehajtásában való k<jzľeműk<idés

6.4.9. azíntézkedési terv végľehajtásról szóló jelentés elkésztése a jegyző és az
ellenőrzést végző szerv felé

6.4.5. a Polglíľmesteri Hivatal, az onkormányzatés a nemzetiségi
önkoľmĺĺny zatok kockazatkezelési rendszerén ek az irźnyítĺísa és mfü<jdtetése

6.4.7. aPénnigyíÜgyosztályt érintő szabźůyzatok valamint, az.l,lgyrend és munkaköľi
leírások elkészítésében, aktualizá|ásában való részvétel

6.4.10. A PénzügyiIJgyosnźĺly éńntő jogszabźiyváltozások figyelemmel kísérése
o A költségvetési szeľvek belső kontľollrendszeréről és belső ellenorzésétó| sző|ő

37 0l20I1.(XII.3 1.) Koľm. rendelet
o MagyaľorczágAlaptĺirvénye
o Az információs önĺendelkezési jogľól és az infoľmációszabadságról szóló 20||.évi

CXII. törvény
o A kozpénzekből nyújtott támogatások átláthatósagaÍő| sző|ő 2007.évi CLX)oil.

6.4.I. azuta|vźnyozással, kötelezettségvállalással összefüggő kontrolling feladatok
ellátása

6.4.6. A banki utalás folyamatábarlazutalźts ö,sszegszeríĺségének, a hatályos utasítás

szerint kijelĺiltek á|ta|i a|áírásának, a terhelendő bankszĺám|aszźlmnak, a
jogosult bankszámlaszáménak' esetlegesenapźĺ|yázati zźlradéko\ás meglétónek
ellenőľzése

. Magyarország helyi önkormrínyzatairőI szőIő 20|1. évi CL)O(XIX. töľvény
(Motv.)

o Azá|IaÍnháZtartásról szóló 20I|. évi CXCV. ttirvény (Aht.)
o A nemzeti vagyonľól szőlő2011. évi CXCVI. törvény
C Az áI|afi.hźLztaÍtásľól szóló t<iľvény végrehajtásárő| szőIő 36812011. (XII.31.)

Koľm. rendelet (ł"..)
o Nemzetiségek jogairól sző|ő 20|1. évi CLXXX. töľvény, valamint a nemzetiségí cé|tl

e|őirźnyzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásanak ľendjéről
szőIő 28120|2. (IIJ.06.) kormanyrendelet

o Józsefuĺĺrosi onkormányzatminđenkori átmeneti gazdá|kodásaró| szóló helyi ľendelet
o Józsefuarosi onkorményzatmindenkori költségvetéséľől szóló ľendelet a|apjźn:

3.dd) A helvettesítés ľendie és az ezekhez taľtozó felelősségĺ szabálvok
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Távolléte esetén a banki utalás folyamataban végzett ellenőrzés esetében: A Pénzügyi és

Számviteli lrodavezető, utalványozás ellenőrzése esetében: a belső ellenőľök helyettesítik.

4. A szeľvezeti egység szeruezeti ábráia (grafĺkus)

5. Az ĺiąvosztál!' munkaľendie (a Hĺvatal dolgozóinak általános munkarendje szerint):

hétfőn
kedden
szetdán
csütörtökön
pénteken

0800 - 1800 óľáig
0800 _ l600 óráig
0800- t630 őráig
0800 _ 1600 óráig
0800 _ 1330 óľáig

A ledolgozott munkaidő nyilvantartása és ellenőľzése céljábó| az igyosztály jelenléti naplót
vezet. A jelenléti naplóban fel kell tiintetni a munkába állás és a munkából' tźpozás pontos
iđejét. A jelenléti napló vezetéséért azugyosztáIyvezető által megbízottszemély felelős.

Az igyosztá|y dolgozói a Hivatal éptiletében a munkaidőn túl az ugyosztźiyvezetó engedé-

lyével, hétvégén _ előzetes írásbeli bejelentés mellett _ a jegyző engedélyével tartózkodhat-
nak.

A munkahelyéről önhibájan kíviil távol taľtózkodó dolgozó akadá|yoztatásának tény&ő|ha|a-
déktalanul kĺlteles az ĺjgy osztá|yv ezetőt éľtesíteni.

A betegségľől szóló oľvosi igazolást a đolgoző munkába źi|ása első napján köteles a személy-
zetivezetőnek átadni. Az átađás e|ótt az utolsó munkába töltött nap időpontjźtt azigyosńá|y-
vezetőnek atźrypéĺlzes lapon le kell igazo|rua.

6.Az üg.vosztály iĺwfélfogadásĺ ľendj e

Ugyfélfogadás ideje:
hétfőn

kedden

szeľdán

csĺitłiľttikön

o8ls - l8oo
óráig
o81s - 1600

őráiq-
o8ls - 1630

ĺĎľáĺg
o8ls - 1600

őráfu.
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nénteken 0815 - 1130

őráip

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

Soron kí\'iili ügyfélfogadás rendj e:

A ľénztigyi Ügyosĺályon soľon kívül kcll fogadni az ügyfclct,haazügyfél:
- 14 év a|atti gyermek,
- srilyos fogyatékos korhatára tekintet nélktil,
- mozgásséľült koľhatálľa tekintet nélkĹil,
- váľandós,

babakocsival érkezik,
abban az esetben biztosítani kell ügyének soron kí\rĺili intézését, vźnakozási idejének a lehető
legrövidebb időre történő lecsĺjkkentését.

7.Éľtekezletek ľendie:
Azigyosztá|y'irodaértekez|et szükség szerint, félfogadási időn kívülkeľül lebonyo|itásra, az

Ĺigyosztályvezetó vagy az irodavezető hívja össze az a|źtbbi témak megvitatása érdeké-
ben:
- a tésztvevőknek kiadja a feladatokat, instrukciókkal segíti a megéľtést, biztositja a

döntések előkészítésének, végľehajtásának feltételeit,
- arésztvevőkkel áttekinti a feladatok végrehajtásźnak á|lását,
- éľtelmezi az ilj jogszabá|yokat, a képviselő-testĺileti, bizottsági' polgĺáľmesteri és

jegyzoi döntéseket, valamint meghatátozzaazazokból kĺivetkező feladatokat,
- tisztźzza az okokat és meghatározza a szfüséges intézkedéseket,
- szakmai megbeszélést, tájékoztatőttartiĄ módszerek bevezetése, a munkamódsze-

rek fej lesztése érdekében,
- fe|tárja a konfliktus helyzeteket és fel- vagy mego|djaazokat.

Azitođaértekezletről emlékeztető készül, arészíĺevők névsora a melléklet. Az értekezletenaz
ügyosztályvezetó, az irodavezető, valamint az fuoda munkatrársai vesznek részt. Az lđ;gyosńá-

|yi értekezletre meghívót kap a jegyző.

R IíĺilcÁ Lqnncn|ąffłľfós.

Az igyosztáIy do|gozőit az állampolglírokkal, az önkoľmźnyzati és más kĺilső szervekkel,
intézményekkel és gazđasági taľsaságokkal való kapcsolattaľtásban a kulturált, hatékony,
gyors ügyintézésre való törekvés, valamint a segítő szźndékkell, hogy j el|emezze.

A hivatali dolgozók külső kapcsolattaľtásának körét és rendjét - ideértve a képviselő-
testĺilettel, abizottságokkal való kapcsolattaľtást is _ a jegyző á||apitja meg és az ugyosztá|y
tigyľendjében, illetve a munkaköľi leírásokb an szabáIyozza.

Az igyosztá|yvezető feladatköľében eljĺĺľva közvetlen kapcsolatban áIlhat az önkoľmźnyzat
intézményeive|, gazdasági tarsaságaival. Ennek során jogszabá|yban, clnkormányzati határo-

zatban, munkáltatói d<intésben meghatźlrozott adatszolgáltatást kéľhet és adhat.

Az ellenórzésre jogosult feliigyeleti és külső szervekkel, a jegyző és a polgármesteľ taľtja a
kapcsolatot, illetve esetenként dcint a kapcsolattaľtó személyéről.
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9. Záľó rendelkezések

Jelen ügyrend a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsęfuráľosi onkorményzat Képviselő-
testtilete áIta| .../20I5. (II.... ) számú hatźrozatta| elfogadott, a Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet
Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és MfüodésiSzabźiyzatának I. száműftiggelé-
ke.

A szewezeti egység aktua|izáIt ügyrendjét az abban szfüségessé vá|t vá|toztatást követő 60
napon beltilcsatolni köteles a fiiggelékhez.

Jelen ügyľend a jóvahagyását követő napon lép hatálybą és a szewezetí egységnek illetve
j ogelődj einek korábbi tigyľendj e hatźůyź./- veszti.

Budapest, 20I 5. február

Ugyosztźiyvezetó

A Pénzügyi Ügyosztály ügyľendj ét j óvahagyom:

Danada-Rimán Edina
jegyző
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