
- a közoktatásról sző|ő 1993. évi LXXIX. tĺiľvény (Kĺiot.)
- az á||aÍflháztaÍtasról szóló 2011'. évi CXCV. ttirvény (Aht.)
- az egészségiigyről szóló 1997. évi CLN. törvény,
- az egészségĹigyi hatósági igazgatási tevékenységről szóló 199l. évi XI. törvény,
- a k<ltelezó egészségbiztosítás ellátasairól sző|ő 1997. évi L)oo(III. tĺĺrvény (Eb. tV.).
- az <inálló oľvosi tevékenységľől szóló 2000. évi II' tĺirvény.
- aköza|kalmazottakjogállásaľól szóló |992. évi X)oilII. tĺiľvény (Kjt.)
- a gyenrrekek védelnréľől és a gyárrrügyiigazgatásról szóló 1997. évi )ooil. törvćny

(Gyvt.)
- a Magyar Koztźtrsaság kĺiltségvetéséľől szóló tĺiľvény targyévben,
- a kultuľális javak védelméről és amllzeźůis intézményelľől, a nyilvános könyvtrári el-

látásról és a közművelődésről sző|ő |997. évi CXL. ttiľvény,
- akozbeszeruések'ĺolszóló 20I|. évi CVIIL törvény (Kbt.)
- a szociá|is igazgatźtsról és szociális elláüísokľól szóló |993. évi III. törvény (Szt.)

Koľmiĺnyrendeletek:
- az á||aÍnháztartásľól szóló töľvény végrehajtáséttőI sző|ő 3681201-1. (xII. 31.) Koľm.

rendelet (Ávr.)
- 277l|997. (XII.22.) Koľm. rendelet (a pedagógus _ továbbképzésľől, a pedagőgus -

szakvizsgźnól, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeĹ
ről),

- a nemzeti kö'znevelésľől szóló tĺĺľvény végrehajtĺĺsáĺő| sző|ő 229120|2. (VIII.28.)
Koľm. rendelet,

- a srilyos mozgáskorlźúozottak kĺizlekedési kedvezményeiről sző|ő t64l|995. (XII.27.)
Koľm. rendelet

- a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljĺáľásokban kcizremfüödő
szakéľtőkrę' szakértoi szeľvekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 34012007.
(X[. 1 5.) Korm. rendelet

- a személyes gondoskođást nyujtó szociális ellátasok téľítési díjáról szőIő 29lI993.
(II. 1 7.) Koľm. rendelet

- Az egészségĹigyi szolgźitatasok Egészségbiztosítási Alapból töľténő ťlnanszirozlásanak
részletes szabáIyairől szóló 43ll999. (III. 3.) Koľm. ľendelet,

- A szociális, gyeľmekjóléti és gyeľmekvédelmi szolgźitatők, intézményekágazatiazo-
nosítójaľól és országos nyilvĺĺntaľtásaÍő| sző|ő 22612006. CXI. 20.) Koľm. rendelet

- 32612013. (V[I.30.) Koľm. ľendelet a pedagógusok előmeneteli ľendszeréről és aköz-
a|ka|mazottak jogállásáról szóló l992-évi )ooilIl.tv. köznevelési intézményben ttiľté-
nő végrehajtásaról

Miniszteri ľendeletek:
- a személyes gondoskodást nyujtó szociális iĺtézmények szakmai feladatairól és mfüö-

désfü feltételeirőlszóló Il2000. (I.7.) SzCsM ľendelet
- a személyes gondoskodást nyujtó szociális ellátások igénybevételéről szőIő 911999.

61.24.) SzCsM rendelet
- apéĺubeli és teľmészetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,va|a-

mint folyósításanak részletes szabźiyairől szóló 63ĺ2006. (III.27.) Korm. rendelet
- az egyes pénzbeli szociális ellátások elsziĺmolásźnak szabályaiľól szó|ő 6212006.

(III.27 .) Korm. rendelet,
- az egészségiigyi szolgźt|tatások Egészségbiztosítási Alapból tcĺľténő ťtnanszírozásanak

részletes szabá|yafuőI sző|ő 43l|999. (III. 3.) Koľm. rendelet



- a személyes gondoskodást végzo személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizs-
gttrőI sző|ő 912000. (VIII.4.) SzCsM rendelet

- a betegio1i, az ellátottjogi és a gyeľmekjogi képviselő mfüödésének feltételeirő| sző|ő
112004. (I.5.) ESzCsM rendelet

- a nevelési-oktatási intézméĺyek múködéséről és a kcjznevelési intézmények névhaszná-
|atźrő| sző|ő 20 1201 2. (VIII. 3 1 .) EMMI rendelet

- a szemé|yes gondoskodást nyujtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, vala-
nrint szerrrélyek szakrrai feladataiľól és nrfücldésük fcltćtclciľő| sző|ő |5lI998. (IV.30.)
NM rendelet

- a szeméIyes gondoskodást végző személyek adatainak mfüĺjdési nyilvantaĺásáról szóló
812000. (V[I.4.) SzCsM rendelet

. az egészségügyi szo|gźůtatások nyújtásźthoz szĹikséges szakmai minimumfeltételekÍől
szőIő 6012003. (X. 20.) ESzCsM renđelet

- |512013.(I|.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszo|gátlati intézmények működéséről

onkoľmányzati rendeletek:
- Budapest Józsefuaľos onkoľmźnyzatźnak a lőzsefvźrosban adományozÁatő kittinteté-

sekĺől szóló 1112006. (III.10.) sz. <ik. rendelet
. ahźziorvosi körzetekről szóló f5l2002. (vI,zl.) sz. ök. rendelet
- a Józsefuárosban mfüödő onszerveződő közösségek, továbbá muvészek és sportolók

pźúyźnatitźtmogatásátől szóló 22l20Il. (rV.12.) sz. ök. rendelet
- Józsefulĺros kártyaľól szőIő 6412011. (XI.07.) sz. ök. rendelet
- az önkormtnyzatközművelődési feladataiľól szóló 8llf01'|. (XII.22.) sz. ök. rendelet
. a Józsefuaľosi Difüösztöndíjról sző|ő 3512007. (vI.04.) sz. ĺik. ľendelet
- 37l2009.(IX.l8.) sz. önkoľmźnyzati rendelet a téľítési díj és tandíj megźi|apitźlsanak

szabáIyahőI

3.bf) Azirodavezeto áltď gyakorolt hatáskĺlrök (kiadmźnyozźs), a hatáskör gyakorlá-
sĺĺnak módja
A kiadmanyozás és az a|áírős rendjéľől szőlőhatźtlyos jegyzői utasítás szerinti hatás-

köľrel rendelkezik.
A kiadmanyozás rendjéľől szóló hatĺályos polgármesteľi utasításban foglaltak szeľinti
hatĺísktjrrel rendelkezik.
A kĺĺtelezettség-vállalással, uta|vtnyozással, ellenjegyzéssel, érvényesítéssel, teljesí-
tésigazolással kapcsolatos eljĺáľási rendről szóló hatályos polgáľmesteľĹjegyzői egyiit-
tes utasítás szerint gyakoľolja a polgáľmesteľ és a jegyző által meghatźrozott köľben a
kiadmanyo zźsi, uta|v źny ozási, telj esítésigazolási j ogot.

3.bg) Az irodavezető feladatköľei

. a Polgármesteľi Hivatal Szervezeti és MfüĺidésiSzabźůyzat mellékletében a Humánkap-
csolati Iľoda tevékenységét meghattrozó feladatok tekintetében gondoskodik az iroda
szakszerués jogszenĺ működéséről, a feladat- és hatĺĺsktiľi jegyzékberĺmeghatźrozott fe-
ladatok vé grehaj tásáról.

- E|készíti a Humankapcsolati Iroda tevékenységére vonatkozó költségvetést, ellenőrzi
annak be1artását, elkészíti a költségvetési beszĺímolókat.

- Feltigyeli és ellenőrzi a Humánkapcsolati Iroda iktatási és irattźrozási tevékenységét,

havo nta e||enót zi a hátr a|ék l istát.



Előkészíti a feladatköréhez tartoző bizottsági és képviselő-testületi eloterjesztéseket,
írásos anyagokat, gondoskodik a hatĺĺľozatok végrehajtástrő|, aIejźĺrthatáridejű határo-
zato(<rő| szóló j elentéseket elkészíti.
Részt vesz a testületi és bizottsági tiléseken, és egyéb szakmai éľtekezleteken.
Gondoskodik avezetése alatt álló irodĺín a megfelelő munkavégzésről, rendszeresen el-
lęnőrzi azt' a jegyzłS á|ta| átrvhazott egyéb munkáltatói iogokat gyakorolja (szabadságo-
lĺási ütemterv), javaslatot tesz egyes szemé|yzeti ügyekben (a|ka|mazźls, jutalmazás,
munkaétékelés, fegyelmi stb.).
Az ngyintézők egyenlő teherviselését felügyeli, a feladatokat ezęn ę|v mentén szétoszt-
ja, gondoskodik a kapcsolódó munkaköľi leírások naprakész állapotĺĺľól, évente megha-
tźtozza akoztistviselők teljesítményértékelési célkitíĺzéseit és az ügyosztályvezető ré-
széľe előké szíti az egyénenkénti telj esítményéľtékeléseket,
Köteles az egységes polgĺírmesteń hivatal munkáját elősegítő szervezeti egységek kö-
zötti folyamatos tájékoztatásrą a szabá|yozotĺhivata|on beliili és külső kapcsolattaľtas-
ra,
Folyamatos elemző munkát végez, melynek alapján vźitortatást kezdeményez az irođźú
érintő feladatok vonatkozásábaĺ a hatékonyabb, eredményesebb, gazdaságosabb, racio-
nálisabb feladatellátás éľdękében.
Az iroda feladatait érintő egyedi ügyekben egy eztetett időpontban félfogadást tart.
Jegyzői egyedi utasítás a|apjźn előkészíti és koordinálj a az irodát éńntő pá|yázatokat és
azok teljesítését ellenőrzi.
Az źl|anígazgatési és önkoľmanyzatihatősági döntések kiadmányozása e|otĺe||enorzi a
döntésmega|apozottságát,aze|jarástörvényességet.
Az önkoľmźnyzat tisztségviselői, hivatalvezetői, ügyosztályvezeto fęllé beérkezett la-
kossági beadványokkal, panaszokkal kapcsolatban e||enőrzi a szfüséges intézkedések
me gtételét, e||enőr zi a v źiasz|evel eket.
Elősegíti a Minőségirĺĺnyítási Rendszer működését.
Rendszeres eĺ tájékoztatja az tigyosztályv ezętőt az itoda áItaI e|lźĺott felađatok végľehaj -
tasának á||ásárő|, soron kí\Ąil tájékoztatja az ugyosztéiyvezetőt az iroda munkavégzése
soľán felmeľĹilő _ iigyosztá|yvezetőibeavatkozást, segítséget igénylő problémlĺľól

3.c) Az ügyintézők munkakörei és az azokhoz taľtozó feladat- és hatáskör<ĺk (szemé-
lyenkénti bontásban)

A Családt"ímogatási Iroda ngyintézĺĺi feladatkĺirfüet tekintve 4 csopoľtra oszthatőak (lsd.
3cca-3ccd), a 3.cc) pontban meghatźrozott feladatokat utcakcirzethez kötötten pĺĺľban |átjźk eI.

Humĺĺnkapcsolati Iroda ügyintézői fe|adatkĺirfüet tekintve 7 csopoľtra oszthatóak (tsd 3cce)-
3cck).

3 . ca) szakmai feladatel|źLtasaÍ a vonatkozó l e gfonto s abb j o gszab á|yok fel soľo l ása

3. caa) Cs aládtámo gatási lroda ügłintéző :

Töľvények:
- a szociál'is igazgatásról és szociális ellátásolffól szóló |993. évi III. töľvény (szt.)
- a hadigondozásľól szőIő 1994. évi XLV. tcirvény (Hadigond.tv.)
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- a gyeľmekek védelméről és a gyámügyi igazgatásľól szóló 1997. évi )o(K. törvény
(Gyvt.)

- akozigazgatasi hatósági eljarás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
töľvény (Ket.)

Koľmányrendeletek:
- a péĺubeli és természetbeni szociális ellátasok igénylésének és megállapításanak, valamint

folyósításanak rószletes szobólyaiľóI szőLő 63/?006. (nl.?l .) Koľm. renđelet (Sztvhr.)

- egyes lakascélú kölcsĺinĺjkből eredő adósságok rcndezésétól szóló I|l2005. (I.26.) Korm.
rendelet

- a gyámhatóságokról, valamint a gyeľmekvédelmi és gyámügyi eljaľásokľól szóló
14911997. (IX.10.) Korm. rendelet, (Gyer.)

- a gyennekvédelmi és a gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásĺĺľól, valamint a gyánhatő-
ságszewezetéről és illetékességéről szóló 33112006. (XII.23.) Korm. rendelet,

- a villamos eneľgiaľól szóló 2007. évi L)C(XVI. törvény egyes rcĺde|kęzéseinek végľehaj-
tásaľól sző|ő27312007. cX.19.) Koľm. ľendelet (Vet vhľ)

- a ťoldgazellátásľól szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végĺehajtásźrő| szőIő
I9l2009. (I.30.) Korm. rendelet (Get vhĺ)

- aközfotgalmú szemé|yszźtllítási utazäsi kedvezményekľől szóló 8512007. (IV.25.) Koľm.
rendelet

- a neÍnzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásarőI szőIő 229120|2. (VIil. 28.) Koľm.
ľendelet'

- az|945 és 1963 közötttĺlľvénysértő módon elítéltek, az1956.os forradalommal és szabad-

ságharccal ĺisszefiiggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkenés megsziintetésé-
rő1, továbbźĺ az egyes személyes szabadságot korlź./roző intézkedésekhatá|ya a|att á||t sze-
mélyek tiáľsadalombiztosítási és munkajogi helyzetének ľendezéséről sző|ő 93lt990.
(IX.2l.) Koľm. rendelet

- a Foglalkoztatási és Közfogla|koztatźĺsi adatbźzisrol szóló |69120||. (vII.24.) Koľm. ľen-
delet

- a nęmzeti köznęvelésľől szóló törvény végrehajtasarőI sző|ő 22912012. (VIII.28.) Kor-
mányľendelet

. 392120|3. CXI. 12.) Koľm. rendelet a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyil-
vtntatźsźró|

Miniszteri ľendęletek :
- a Staľt-szźlmlźtva|' kincstari letéti Staľt.szźmlźlval rendelkező gyeľmekek magasabb összegti

állami tĺímogatásra való jogosultságanak igazo|ásáról szóló |12008. PM rendelet

Onkormanyzati rendeletek :

- Budapest Fővaľos VIII. kertilet Józsefuĺáľosi onkormźnyzat Képviselő-testĺiletének a
pénzbeli és teľmészetbeni, valamint a személyes gondoskodast nyujtó szociális és gyeľ-

mekjóléti ellátások helyi szabályairő| szóló . ....120|5. (......) önkormányzati rendelete

3. cab) Humánlrapc solati lroda ügłintéző :

Törvények:
- Magyaľország helyi önkormanyzataióIsző|ő20|l. évi CL)O(XIX. tĺiľvény (Mötv.)
- anemzeti köznevelésľőlszóló CXC. törvény (Nkt.)
- a kcizoktatásról sző|ő 1993. évi LXXIX. tĺlrvény (Köot.)
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- azá||anhźztartásról szóló 20|t. évi CXCV. töľvény (łt't.)
- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
- az egészségĹigyi hatósági igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény,
- a kötelezó egészségbiztosítas el|átasairol szőlrő 1997. évi LXXXIII. törvény (Eb. tv.).
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény.
- akozalkalmazottak jogállásaľól szóló 1992. évi XXXIII. töľvény (Kjt.)
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi ígazgatásľól szóló |997. évi xXxI. t<irvény (Gyvt.)
. a Magyar Koztársaság ktiltségvetéséľől szóló tĺjrvény tírgyévben,
- a kultuľális javak védelméről és a mlyeáIis intézményekről, a nyilvános könyvtĺíľi el-

látasról és a közmúvelődésről sző|ó 1997. évi CXL. tĺirvény,
- a kĺjzbeszerzésekľől szóló 20||. évi CVIil. törvény (Kbt.)
- a szociális igazgatásről és szociális ellátasokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.)

Kormĺányľendeletek:
- az á||aÍnhá^artásról szóló törvény végrehajtásźtrő| sző|ő 368120ll. (X[. 31.) Koľm.

ľendelet (Ávľ.)
- 277/|997. (XII.22.) Koľm. rendelet (a pedagógus _ továbbképzésľől, a pedagógus _

szalr.:vizsgéról, valamint a továbbképzésben ľészt vevők juttatasaiľól és kedvezményei-
ről),

- a nemzeti kĺimevelésről szóló törvény végrehajtásénő| sző|ő 22912012. (VIII.28.)
Koľm. rendelet,

- a súlyos mozgáskorlátozottakk<ĺzlekedési kedvezményeiről szőLő 164l|995,Q{II27.)
Koľm. rendelet

- a személyes gondoskodĺĺs igénybevételével kapcsolatos eljárasokban közremfüödő
szakértőkľe, szakértoi szervekľe vonatkozó részletes szabályokľól szóló 34012007.
(XII. 1 5.) Koľm. ľenđelet

- a személyes gondoskodást nyujtó szociális ellátĺísok térítési dijáÍől' sző|ő 29lI993.
(II. I 7.) Korm. rendelet

- Az egészségügyi szo|gá|tatások Egészségbiztosítási Alapbóltöľténő ťlnanszitozásĺának
részletes szabá|yairől szóló 43ll999. (III. 3.) Korm. rendelet

- A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szo|gá|tatők, intézmények źryazati azo-
nosítójĺĺľól és országos nyilvántartásráľól szőlő22612006. (XI. 20.) Korm. ľendelęt

- 32612013. (WII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréľől és akoz-
alkalmazottak jogállásáľól szóló 1992.évi xxxm.fu . köznevelési intézményben törté-
nő végľehajtásaról

Miniszteri rendeletek :

- a személyes gondoskodást nyujtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mű-
kĺidésiik feltételeiről szóló Il2000. (I.7.) SzCsM ľendelet

- a személyes gondoskodást nyujtó szociális ellátások igénybevételéről sző|ó 9lI999.
(XI.24.) SzCsM rendelet

- a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításiĺnak, va-
lamint folyósításának részletes szabáIyafuől szóló 6312006. (III.27.) Korm. ľendelet

- az egyes pénzbe|i szociális ellátások elsziímolásźnak szabá|yairól szćiő 6212006.
(III.27 .) Koľm. rendelet,

- az egészségiigyi szolgáItatások Egészségbiztosítási Alapból t<iľténő ťtnanszirozásĺĺnak
részletes szabáIyairőlszóló 43ll999. (III. 3.) Koľm. rendelet

- a személyes gondoskodástvégző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizs-
gátő| sző|ő 912000. (VIII.4.) SzCsM ľendelet
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- a betegjogí' az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselő működésének feltételeiről szóló
112004. (I.5.) ESzCsM rendelet

- a nevelésĹoktatásí intézmények működéséről és a kömevelési intézmények névhasz-
ná|atarőI szó|ő 2012012. (VIII. 3 1 .) EMMI rendelet

- a szęmélyes gondoskodást nyujtó gyeľmekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, vala-
mint szemétyek szakmai feladataiľól és műkĺidéstik feltételeiről szóló |5lI998.
(IV.30.) NM rendelet

- aszemélyes gondoskodást végzo személyek adatainakműködési nyilvĺĺntartásarólszó-
ló 8/2000. (VIII.4.) SzCsM ľendelet

- az egészségiigyi szolgáItatások nyújtásźłloz szfüséges szakmai minimumfeltételekĺől
szőIő 6012003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

- I5l20|3. (II.26.) EMMI ľendelet a pedagógiai szakszolgáIati intézmények mfüĺidésé.
rő1

Önkorman y zati r endeletek :

- Budapest Józsefurĺľos onkormźnyzatźnak a Jőzsefváľosban adományozható kittinteté-
sekről szóló 1112006. (I[.10.) sz. ĺik' rendelet

- ahaziorvosi körzetekről szóló 2512002. (VI.21.) sz. ök. rendelet
- a Józsefuiĺľosban mfüödő önszervezőďő közösségek, továbbá művészek és sportolók

pźiyázatitĺĺmogatasáľól szóló 22120|1. (tV.l2.) sz. ĺjk. rendelet
- Józsefuaros kártyráľól szóló 6412011. CxI.07.) sz. ök. rendelet
- az tinkormányzatkozmuvelődési feladatairól szőIő 8|l201I. (XII.22.) sz. ĺik. rendelet
- aJózsefuiĺľosi Diakösztĺindíjról sző|ő 3512007. (VI.04.) sz. ök. rendelet
- 37/2009.(IX.]8.) sz, önkormányzati rendelet a térítési díj a tandíj megállapítósának

szabályairól

3.cb) Azugyintéz(5 által gyakoľolt hatráskörök (kiadmźnyozás), a hatáskör gyakorlásá-
nak módja

C s alódtámo gatás i Ir o da ügłintéz ői
A kiadmrínyozźs és az a|áírás rendjéľől szőIő hatá|yos jegyzői utasítás szerinti hatás-

k<irrel rendelkezik.
A kiadmrínyozás ľendjéről szóló hatályos polgáľmesteri utasításban foglaltak szerinti
hatáskönel ľendelkezik.

Humánkapcs olati Iroda üg,lintézői
A kiadmĺĺnyozás és az a|áírás rendjéről sző|ó hatáIyos jegyzői utasítas szerinti hatás-

kĺjnel rendelkezik.
A kiadmĺĺnyozás ľendjéről szóló hatályos polgáľmesteľi utasításban foglaltak szeľinti
hatásköĺrel rendelkezik.

3 .cc) Az ngyintéző feladatköľei

C s aládtámo gatás i Ir oda
c c a) E s e t i t ámo gat as ok- s e gé ly e z ő ügy int é z ő fe l adat ai :

szt45, $ésaz ......120115.(......)ĺinkormĺányzatirendelet........ $-aalapján:
- telepiilési tlĺmogatás ;
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Szt 48.$ (1) bekezdése alapjĺín:
. köztemetés;

Gyvt. 201C. $ alapjan:
- ővođźtztatasi tamogatas, felülvizsgźiat

GyVt. l9. $, 67lA és a229l20l2. (Vn. 28.) Korm. rendelet 27-29. $.a alapjrĺn:
- önkéntes szülői nyilatkozatok felvétele ahźtrźnyos helyzet és a halmozottan hátranyos

he|yzetmegá||apításához, feliilvizsgálat, nyilatkozattovábbításaaz illetékes szeľv felé.

- ahátźtnyos helyzetű és halmozottarlhátrányos helyzettĺ gyermekek nyilvĺántaľtásával és

a KIR-be töľténő adatszolgáltatassal kapcsolatos iigyintézés (229120|2. (VIII.28.)
Koľm.renđ. 27.$-29.$)

Gyvt. 19. $ alapján:
- rendszeres gyeľmekvédelmi kedvezmény

Gyvt. 20lB. $ alapján:
. rendszeľes gyennekvédelmikedvezményhez kapcso|óđő péĺlzbeli támogatás

93/1990. (IX.21.) Koľm. rendelet alapjźn:
- a kaľpótlási Ĺigyekben a folyósítás biztosítása a jogosultak részére

3.ccb) az eseti segélyező ügintézők szalcľnai munlraját szervező és ellenőrző üg,,intéző fela-
datai:

- Az eseti típusú ügyek döntés-előkészítések szakmai ellenőrzése, javítása, szigná|ása;

- Az eseti típusú ügyekhez kapcsolódó munkafolyamatokat szervezi, koordinálja, ellenőr-
zi, sztikség esetén a felađatokat átcsopoľtosítja a segéIyezo ügyintézők között;

- Az eseti segélyező igyintézó pźtrokkialakíilásą utcakcirzetek szétosztása;

- Jogszabályok naptakész a|kalmazása és ebből az eseti segé|yezó tigyintézők szakmai
felkészítése.

A6312006. (III.27.) Korm. ľendelęt (SzťVhľ.) 5. $ (3) bekezdés a|apjěn:
- az eseti államigazgatási és önkoľmźnyzati hatósági hatásk<ĺrben megállapitott pénz-

beli támogatások folyósítasanak előkészítése és apénzugyi teljesítésľe töľténő továb-
bitása;

- A konkĺét (eseti) iigyekhez kapcsolódó kérelemnyomtatvlányok, tźljékoztatók karban-
tartása' fľi s sítése, utanľendel é se

- PTR és WINSZOC (eseti) ađaÍbźaís és szakmai nyilvlántaľtó pľogľam kaľbantaľtiĺsa,
mintahataro zatok előkészíté se
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- Az eseti típusú iigyekhez kapcsolódó iktatási és irattározási tevékenységet figye-
lemmel kíséri és a rendelkezésétę adotthátra|ék lista teljesítését e||en&zi.

- Ügyfélfogadás(helyettesítés);

- Általanos lakossági információnyújtás telefonon, szóban, írásban (papír, elektroni-
kus)

- Az egyedi ügyekhez kapcsolódó vagyonvizsgá|at e|végzéséhez a ftldhivatali nyil-
vántaľtásból(Takarnet)adatszolgáItatásazfu odaigyiĺtézóirészéte;

Szt 33.$ ésa37. $ (1) bekezdés alapjan:
. oEP jelentés

- A Képviselő-testiilet 57ĺ20If. (II.l6.) szátmű döntése alapján a lakbérhátralékkal (szoci-
ális lakbér) rendelkęzők tekintetében negyedévente ađatszolrgźitatts;

. PTR és WINSZoC (ľendszeres) adatbazis és szakmai nyilvrántaľtó pľogram kaľbantaľtá.
sa' mintahataľ ozatok előkészíté se

A6312006. (III.27.) Koľm. rendelet (Sĺvhĺ.) 5. $ (3) bekezdés a|apjźn:
- az áIlamigazgatási és ĺinkormanyzatihatősźryi hatáskörben megállapitottpénzbeli támo-

gatások folyósításĺĺnak előkészítése és apénnigyí teljesítésre tĺiľténő továbbítása;

- A konkľét (rendszeľes típusú) ügyekhez kapcsolódó kérelemnyomtatvĺĺnyok, tźĄékozta-

tók kaľbant artása, frissítése, utiĺnľendelése

- Havi, negyedéves, féléves, éves statisztika elkészítésében való közremiĺködés
- Azügyfélfogad áshoz kötődő forgó rends zerhez beosztáskészítés;

- A hatósági ügyekhez kapcsolódó iktatási és fuattźlrozási tevékenységet figyelemmel kí-
séri és a rendelkezésére adott hátraléklista teljesítését ellenőľzi.

- Ügyfélfogadás (helyettesítés);

- Szt. 17. $. és az 55lB. $ alapjan hozott - jogosulatlanul igénybe vett szociális tétmogatźr

sok - j o gerős döntéseinek végľehaj tásźx a| kapcsolatos ügyintézés ;

- Általanos lakossági információnyújtás telefonon, szóban, írásban (papír, elektronikus)

Ket 107. $ (1) és (2)bekezdés alapjĺĺn:
- Az źůIaĺľligazgatási hatósági ügyekkel kapcsolatos fellebbezések felterjesztésének elő-

készítése a II. fokú szeľv feléjavaslattal ellátva, dtintés végrehajtása.
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- Az önkorményzatí hatósági ügyekkel kapcsolatos fellebbezések előterjesztésének előké-
szítése a II. fokú szeľv feléjavaslattal eLLéúva, végľehajtása.

Szt 17.$-a alapján:
- Az á||arĺligazgatźsi és önkoľmźnyzati hatósági ügyekben benyújtott méltányossági ké-

ľelmek vizsgěiata, döntés előkészítés, végľehajtás

- Ket. 26. $ (l) c) pontja alapjan belft'ldi jogsegély keretében hatósági bizonyítvány ki-
ađása;

Get vhĺ 56. $ és Vetvhr 30. $-a alapján:
- Igazo|ás kiállítasa szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyilvźntartá-

sába töľténő felvétel l nyi|v źntartásźlb a vétel me gho s szabb ítas a ir ánt.

Fenti ügytípusokban - mind az egyedi önkormányzati hatósági tigyekben, mind az egyedi á|-

Iaĺnigazgatási hatósági ügyekben _ a szocitůis igazgatási eljárás lefolytatĺĺsa, a nyilvántartások
vezetése

- Azigazgatási e|jźtrźts lefolytatása soľĺín valamennyi esetben feladat:
o ajoghatóság, hatáskĺir és illetékesség vizsgá|ata,
o tényállź.s tisztźnésa, a szfüséges bizonyításí e|jarás lefolytatása,
o érdemi dĺjntéshozatď előkészítése, idę értve a munkak<irébe tartoző támogatasok

esetén a bizottsági előterj esztést is,
o jogoľvoslati eljarás lefolytatásanak előkészítése, ide értve a bizottsági illetve kép-

viselő-testtileti előterj esztések előkészítését is,
o szfüség esetén végľehajtási eljarás lefolytatása.

- PTR és WINSZOC adatbźľ'is és szakmai nyilvántaľtó program egyedi iigyekhez kapcso-
lódó naprak ész v ezetése

- Az ĺinkormányzat źita| fenntaľtott vagy mfüödtetett intézményekkel, szervezetekkel
kapcsolattaľtás, egyĹittľnfüödés a szociálisan ľászoruló lakosok iigyeinek iĺtézésében

- Tĺáľsintézményekkel, szetvezetekkel, közüzemi szervekkel az egyedi éů|aĺnigazgatási
hatósági és az önkormźnyzati hatósági hatáskörben megállapított támogatások végľehaj-
tĺása érdekében sztikség szeľinti kapcsolattaľtás, aďatszo|gá|tatás és adatkéľés

- Általanos lakossági információnyújtĺás telefonon, szóban, írásban (papír, elektronikus)

- Ügyfelfogadás (forgó rendszerben, előre elkészített beosztás a|apjźn, ismétlődő ciklus-
b*);

- Köľnyezettanulmĺíny készítése - a Ket 26. $-a, az Szt 10. $-a, a 33112006. (XII.23.)
Koľm. ľendelet, az . ....12015. (.. ...) a|apjan _ egyrészt jogsegély teljesítése, másrészt az
egyedi áIlalnigazgatási hatósági és az önkoľmźnyzati hatósági hatask<irbe és illetékes-
ségbe tartoző Ĺigyekben

Humónkapcsolati lroda

3 c c e) T anĹi gł - i gaz gat ás i, kö znev e l é s i ügł int é z ő
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Nkt., EMMI ľendelet, Áht., Á.ĺ,r. a|apján:
- óvodlík alapításźxa|, átszervezésével, fenntaľtói joganak źúadáséxal'' megszüntetésével,

névhasznál atźxa| kapcsolatos fenntaľtói tevékenysé g, (SZMSZ 8.2.I.)

Áht., Ávr. alapjan:
- az intézmények alapítő okiratával, szak'nai programjáva|, szakmai dokumentumaival,

szervezetí és műkiidési szabźt|yzatáva|, haziľcndjóvcl kapcsolatos önkoľmónyzoti, hiva-
tali feladatok, (SZMS Z 8.2.2)

Nkt., EMMI rendelet a|apján:
- szakmai törvényességi feliigyelet, vizsgálatokvégzése (SZMSZ 8.2.3),

22912012. (V[I.28.) Koľm. r. alapjén:
- a szakterületet érintő statisztikfü, adatszolgźt\tatások, kimutatások összeállítása(SZMSZ

8.2.4),

- lakossági bejelentések, jelzések, egyedi kérelmek megválaszolása, panaszok kivizsgálá-
sa (SZMSZ 8.2.9),

- a szer\ĺezeti egységet éľintő kozbeszeruésben és versenyęńetési eljaľĺĺsban kö'zreműkĺi-
dik és adatot szolgźitat, (sZMsZ 8.2.t2.),

- az ágazatra vonatkoző pźt|yazati kiíľások ťlgyelemmel kíséľése, a lehetőségekről az érin-
tett intézmények értesítése, pźiyázati igényfü esetén a bizottsági, illefue a képviselő-
testiileti előterjesztés előkészítése, a páIyězatok szakmai végľehajtásának, valamint a
péĺueszközzel töľténő elszámolásának nyomon követése (SZM SZ 8.2.I 4.),

. az ágazafia vonatkoző jogszabá|yi előírások figyelemmel kísérése, valamint a módosítá-
sok helyi szinttĺ noľmákra valő źúvezetésére vonatkozó javaslat készítése (sZMsZ
8.2.rs.),

- gondoskođik az ágazat szakmai jogszabá|y szerinti programjainak, koncepcióinak ki-
dolgozásáľóI'aktua|izźllásrírólésvégrehajtásárő|(sZMsZ8.2.16.),

Nkt., Ket. alapján:
- jegyzőihatósági feladatok e||źtása (sZMsZ 8.2.17,),

Nkt. alapjan:
- köznevelési intézményvezetóí megbízások véleményezésének előkészítése, (SZMSZ

8.2.18)
- nemzetiségi önkoľmányzathllĺnźnszo|gá|tatási taĺgyu egyetéľtésével kapcsolatos hatás-

kör biztosítása, (SZMSZ 8.f .20.)
- óvodai felvételfenntaľtói feladatai (sZMsZ 8.2.38)'
- óvodai beiratkozással, jogviszoĺlrrya| kapcsolatos önkoľmányzati teendők (SZMSZ

8.2.39),

- a kclznevelési intézmények nemzetiségi nevelésével kapcsolatos fenntaľtói és önkor-
mányzati feladatok (SZMSZ 8.2.3 5),
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- nemzetiség nyelvén folyó neveléssel és oktatással kapcsolatos fenntartói feladatok
(szMsz 8.2.36)

- felvételi korzetek kialakítása az ővodźk vonatkozásában (SZM\Z 8.2.37),
- az integráltan nevelhető sajátos nevelési igénytĺ gyeľmekek nevelésével kapcsolatos

fenntartói intézkedések (SZMSZ 8.2.4|),

- óvodai csopoľtok kialaliít.ĺsálroz kapcsolódó ferĺrtaĺ1ói d<intések előkészítéso (SZMSZ
8.2.42),

- az ővodai és az esélyegyenlőség megteremtésével összeft.iggő pá|yazatok benýjtásá-
v aI, a pźiy ázatok elszámolásával kapcsolďos feladatok (SZM SZ 8.2.4 4)

- a ktĺznevelési intézményekben az iĺtézményi tanácsok, óvodaszékek mfüödtetésének
biĺosítása (sZMsZ 8.2.43)

- iskolaérettségi vizsgálatokkal kapcsolatos feladatok (SZMSZ 8.2.47)

- óvoda heti és éves nyitvataľtási ideje tinkormányzati dö'ntésre előkészítése (SZMSZ
8.2.48),

- iĺtézményi munkatervhez e|őzetes vélemény intézményi munka éľtékelése (sZMsZ
8.2.50),

- óvodĺíkban a gyeÍmekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések fenntaľtó elle-
nőrzése (sZMsZ 8.2.5l)

- munkaerő-gazdálkodási rendszer mfüödtetésével kapcsolatos feladatok ellátása
(szMsz 8.2.54),

- a Pedagógus Szolgálati Emlékéľemmel, a kerületben élő nyugdíjas pedagógusok részére
a jubileumi oklevél igényléséve|, átadásźxal kapcsolatos feladatok (SZMSZ 8.2.55),

- az önkormányzati fenntaľtĺísú személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti,
gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézĺnények térítési díjának felülvizsgá|ata, (az
önkormanyzat fenrÍartásában és mfüöđtetésében lévő köznevelési intézmények vo-
natkozásában) (SZMS Z 8.2.49),

- lakossági bejelentések, jelzések, egyedi kérelmek megválaszolása, panaszokkivizsgá-
lása (SZMSZ8.2.9)'

- e|Iźtja a köznevelési intézményvezetői pá|yazati felhívások előkészítését (sZMsZ
8.2.34.)

3ccfl Szociális, głermekjóléti, ifiúsági és egészségüggłel kapcsolatos feladatok üglintézője

- óvodfü' szociális, gyeľmekjóléti, egészségugyi intézmények a|apításáva|, átszervezésé-
ve|, gazdźůkodási jogkcirével, feladatĺĺnak és tevékenységi k<irének módosításźtva|,
fenntaľtói joganak éltadźsáva|, megszĹintetésével, névhasználatźxa| kapcsolatos fenn-
tartói tevékenység (sZMsZ 8.2.l.)
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- az iĺtézmények alapító okiľatával, szakmai programjáva|, szal<rnai dokumentumaival,
szewezeti és műk<idési szabźiyzatával, hazirendjével kapcsolatos ĺĺnkormányzati, hi-
vatali feladatok (SZMSZ 8.2.2),

- szakmai törvényességi felügye|et, vizsgéł|aÍok végzése (SZMSZ 8.2.3),

- a szakterületet érintő statisztikak, adatszoIgźtltatások, kimutatások <lsszeállítása (SZMSZ
8.2.4),

- az önkoľmźnyzat egészségĹigyi alapellátása kĺirében közremiĺkĺidik a keľületi lakosság
hazi orvo si ellátásának me gszer\ĺ ezé sében (sZMsZ 8 .f .59),

- az tlnkormźnyzat egészségiigyi alapellátása köľében közremfüĺjdik ahźzí gyeľmekorvo-
si ellátásának megszervezésében (sZMsZ 8. 2. 60)'

- az önkormźnyzategészségügyi alapellátása körében kĺjzremfüödik a felnőtt és gyeľmek
fo gorvo si el látĺs kialakításáb an (SZMSZ 8.2.6 I)'

. az önkoľmźnyzat egészségügyi alapellátása körében közremfüödik a felnőtt és gyeľmek
ügyel eti el látásró l me gszerv ezé séb en (sZMsZ 8 .2.62),

- nyilvantaľtją e||enőrzi és egyezteti aháziowosi és hźai gyermekorvosi szolgáltatók te-

ľületi ellátási kĺitelezettségét (SZMSZ 8.2.63),

- előkészíti, nyilvántaľtja aháziorvosi és hazi gyermekoľvosi szerződéseket és javaslatot
tesz azok módosításaľa (sZMsZ 8.2.64),

. nyilvantaľtjaazegészségügyi telephelyeket és rendelési időket (sZMsZ8.2.65),

- az ágazatra vonatkoző jogszabáIyi előírások ťrgyelemmel kísérése, valamint a módosítá-
sok helyi szintű normákra va|ó źivezetésére vonatkozó javaslat készítése (SZMSZ
8.2.r4),

- a lakossági bej elentéseket, panas zokat megvizsgálj a (SZMSZ 8.2.69),

- az ágazatravonatkozó pźiyéľ:ati kiíľások Íigyelemmel kísérése, a lehetőségekol az érin-
tett intézmények értesítése, pá|yázati igényfü esetén a bizottsági, illetve a képviselő-
testiileti elóte4esztés előkészítése, a pá|yźaatok szakmai végrehajtásiínak, valamint a
pélweszközzel tĺlĺénő elszámolásának nyomon követése (SZMSZ 8.2.I 4),

- itúsági ügyekkel kapcsolatos hivatali teendők (sZMsZ 8.2.23)'

- a szervezeti egységet érintő kozbeszerzésben és versenyeztetési eljríľásban kĺizremfüö-
dik és adatot szoIgźitat (sZMsZ 8.2.12).

- Koza\ka|mazotti Tanácsok vá|asztása, működéséhez kapcsolódó fenntaľtói feladatok
(szMsz 8.2.22)
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- lakossági bejelentések, jelzések, egyedi kérelmek megválaszolása, panaszok kivizsgá|á-
sa (SZMSZ 8.2.9),

- kapcsolattartás az országos és fovaľosi ágazatiintézményekkel, a keľĹileti civi| szerveze-
tekkel, illetve taľshatóságokkal (sZMsZ 8.2. 1 0),

. eLlźttja a szociális és gyeľmekjóléti intézményvezetőípáIyázati felhívások előkészítését
(szMSZ 8.2.34.)

3ccg) Szociólis, glermekjóléti, ifiúsági és egészségĺiggłel lrapcsolatos feladatok agłintézője

- szociális, gyermekjőIéti, egészségügyi intézmények alapításával, átszervezéséve|, gaz-
dálkodási jogkörével, feladatiĺnak és tevékenységi kĺirének módosítasával, fenntaľtói jo-
ganak őúađásźval' megsztintetésével, névhasználatáva| kapcsolatos fenntaľtói tevékeny-
ség' (SZMSZ8.2.I)'

- az intézmények alapító okiratával, szakmai progľamjával, szakmai dokumenfumaival,
szervezetí és mfüödési szabáIyzatáva|,Itázirendjével kapcsolatos önkoľmźlĺyzati,hiva-
tali feladatok (SZMSZ 8.2.2),

- szociális, gyeľmekj őIéti, egészségügyi intézmények szakmai tĺirvényességi felügyelete,
vizsgálatok végzése, ellenőľzéstikkel (szakmai, törvényességi, hatósági) kapcsolatos
fenntaľtói feladatok (sZMsZ 8.2.3),

- a szakterĹiletet érintő statisztikák' adatszolgźlltatások, kimutatások összeállítasa(SZMSZ
8.2.4),

. azágazatravonatkoző pźiyazati kiíľások figyelemmel kísérése, a lehetőségek.ło| azénn-
tett intézmények éľtesítése, pźiyźz;ati igényfü esetén a bizottsági, illetve a képviselő-
testĹileti előterjesztés előkészítése, a pźiyźzatok szakmai végrehajtĺásának, valamint a
pénzeszközze|tiĺrténóelszámolásiĺnaknyomonkĺivetése(SZMSZ8.2.14),

- az ágazatravonatkoző jogszabályi előíľások figyelemmel kísérése, valamint a módosítá-
sok helyi szintű normákra vaLő átvezetéséľe vonatkozó javaslat készítése (sZMsZ
8.2.15),

- az ágazati kitĺintetésekkel kapcsolatos előkészítő feladatok eIlźúása a reĺdezvény meg-
szervezésének kivételével (SZMS Z 8.2.52),

- az önkormźnyzati fenntartású személyes gondoskodást nyujtó szociális feladatokat ellá-
Íő intézmények által nyújtott szo|gźitatźtsokról negyedéves, illetve féléves jelentés az or-
szágos nyilvantartási rendszeľbe (SZMS Z 8.2.57)'

- az önkoľmźnyzati fenntaľtású személyes gondoskodást nyujtó szocialis, gyeľmekjóléti,
gyeľmekvédelmi felađatokat e|lźltő intézmények térítési díjának felülvizsgá|ata (SZMSZ
8.2.58),

- gondoskodik a keriilet kozalka|mazottainak és a Polgármesteri Hivatal kĺiaisztviselői-
nek foglalkozás-egészségügyi e||átásáÍőI és szervęzi annak évenkénti feltilvizsgálatát
(szMsz 8.2.66,)

.:.;
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- az önkoľmźnyzat fenntartásában működő jaľóbeteg szakellátással és gondozó intézeti eI-

látással kapcsolatos fenntartói feladatok ellátása érdekében bizottsági, illetve testiileti
előterjesztéseket készít és gondoskodik ahatźtrozatok végrehajtásaról (sZMsZ 8.2.67),

- előkészíti az egészségugyi gépmíĺszer minimumfeltételek forrásigényének biztosítását
és azok beszerzését (sZMsZ 8.2. 68)'

- a lakossági bcjclcntósckct, panaszokot megvizsgiílja (SZMSZ 8.?.69),

- megszervezí a Polgtĺľmesteri Hivatalban képeľnyő előtt dolgozó munkatiĺrsak szűrő-
vizsgáIatźú (SZMSZ 8.2.7 0)

- felvilágosító előadásokat és szíjróv.usgálatokat szervez a Polgármesteri Hivatal köz-
tisztviselői számáĺa a megbetegedések megelőzése éľdekében (sZMsZ 8.2.7I)'

- az ágazatravonatkozó jogszabáIyi előírások figyelemmel kísérése, valamint a módosĹ
tások helyi szintű normĺĺkra valró átvezetéséľe vonatkozó javaslat készítése (sZMsZ
8.2.r4),

- a szer\ĺezeti egységet érintő közbeszerzésben és versenyeztetési eljaľásban közľemiĺ-
ködik és adatot szolgáltat (sZMsZ8.2.|2),

- a szakteľiiletet érintő statisztikak, adatszolgáltatások, kimutatások ĺisszeállítása
(szMsz8.2.4),

- telepiilési esélyegyenlőségi progľammal kapcsolatos fenntaľtói feladatok (SZMSZ
8.2.2r)

- Koza|ka|mazotti Tanácsok vźiasztása, műkĺjdéséhez kapcsolódó fenntartói feladatok
(szMsz 8.2.22)

- gondoskodik az źryazatszakmai jogszabá|y szeľinti pľogramjainak, koncepcióinak ki-
dolgozásáľő|,akualizá|ásarćiésvégľehajtásáľól(sZMsZ8.2.|6)

- lakossági bejelentések, jelzések, egyedi kérelmek megválaszolasa, panaszok kivizsgá-
lása (SZMSZ8.2.9)'

- kapcsolattaľtás az orszźlgos és fővĺĺrosi ágazatiintézményekkel' a kerületi civil szerve-
zetekkel, illetve tarshatóságokkal (SZMSZ 8.2. 1 0)'

e|Iátjaa szociális és gyeľmekj őIéti intézményvezetői pá|yázati felhívások előkészítését

3cch) Kulturális és civil szervezetekkel kapcsolatos feladatok ügłintézője

81l20l|. (XII.22.) sz. ök. ľendelet alapján:
- az ágazati kittintętésekkel kapcsolatos előkészítő fęladatok ellátása arendenĺény meg-

szeľvezésének kivételével (SZMSZ 8.2.52),

- az ágazatravonatkozó jogszabźůyi előíľások figyelemmel kísérése, valamint a módosí-
tások helyi szintiĺ normiĺkra valrő áwezetésére vonatkozó javaslat készítése (sZMsZ
8.2.rs),
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- ellátja a Jőzsefvźlros kĺáľtya rendszer mfüĺjdtetésével kapcsolatos feladatokat (sZMsZ
8.2.3r),

- címerhasznáIati engedélyekkel kapcsolatos feladatok ellátása (sZMsZ 8.2.33)

- előkésziti anemzetiségi és civil pźt|yázatokat, az elszttmolást, a feladatok végľehajtását
megszerve zi (SZMSZ 8.2.26) ;

- az önkormányzati művészeti tevékenység tĺĺmogatása kĺirében e||átja a miivészeti te-
vékenységgelkapcsolatos véleményezési és szakmai feladatokat (sZMsZ 8.2.30)

- ellátja a pá|yazati és egyedi támogatások elszámolásanak szakmai ellenőrzését
(szMsz 8.2.29.)

- az idegenforgalmi adó differenciát kiegészítésének felhasznźlásáavl kapcsolatos fela-
datok ellźtása (sZMsZ 8.2.3f)

- az ágazatra vonatkozó páIyénatí kiírások figyelemmel kíséľése, a lehetőségek'ĺo| az
éľintett intézmények értesítése, pá|yánati igényfü esetén abizottsźryi, illetve a képvise-
lő-testületi előterjesaés előkészítése, a pźl|yźnatok szakmai végrehajtásĺínak, valamint
a p énzeszkozzę| történő el számo lás anak nyomon kö veté s e (sZMsZ 8 .2. I 4),

- testvéľvlĺrosi kapcsolattaľtás kulturális feladatainak ellźtása (sZMsZ 8.2.24)

- e||átja a kultuľális tareytr kérelmekkel (pl. kĺinyv megjelentetés) kapcsolatos feladato-
kat (SZMSZ8.2.25)

- az önkormźnyzati, vďamint civil szervezetek źiltal fenntaľtott személyes gondoskodást
nyujtó szociális, gyermekvédelmi, gyeľmekjólétí intézményekkel kapcsolatos folyama-
tos koordináció, szakmai feliigyelet ajogszabá|yok és azirźnyitőlfenrltartő által megha-
tározott keľetek közĺitt (sZMsZ 8.2.5 6),

- civil szewezetek helyiségbérleti kérelmeinek esetén a JGK Zrt. megkeresése a|apjźn
az Emberi Erőforľás Bizottság üléséľe e|óterjesztés készítése (SZMSZ 8.2.|9),

- a szervezeti egységet érintő kozbeszerzésben és versenyeztetési eljáľásban közľemíĺ-
ködik és adatot szo|gá\tat (sZMsZ 8.2.12)'

- hiľdetmények kifiiggesztésével, nyilvĺĺntaľtásźwa|' kapcsolatos feladatok (sZMsZ
8.2.11).

- a szakÍeľületet érintő statisztikfü, adatszo|gáltatások, kimutatások összeállítrĺsa
(szMsz 8.2.4),

- kapcsolatot taľt a keľiileti közmúvelődési intézményekkel, Helýöľténeti Tanáccsal, a
kulturális civil szervezetekkel, alapítványokkal, művészeti csopoľtokkal, segíti azok
bemutatkozását, kapcsolattaľtĺĺs az orszźtgos és fővarosi ágazati intézményekkel, a ke-
rületi civil szervezetekkel, illetve tĺĺrshatóságokkal (sZMsZ 8.2. 1 0).
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- résztvesz akultuľális tárgytlhelyi önkormáĺyzati rendeletek megvalósításźlban, segíti
a rendeletekből adódó feladatok előkészítését, végrehajtását (SZMSZ 8.2.6);

- kĺjzremfüödik a kulturális' közművelődési, sport, civiltervek, koncepciók összęállítá-
sában (sZMsZ8.2.7)'

- lakossági bejelentések, jelzések, egyedi kérelmek megválaszolása, panaszok kivizsgá-
lása (SZMSZ8.2.9),

jcci) Pedagógiai, közművelődési és sportszervezetekkel lrapcsolatos feladatok ügłintézője

- az ágazati kitiintetésekkel kapcsolatos előkészítő fęladatok ellátasa arcndezvény meg-
szervezésének kivételével (SZMS Z 8.2.52)'

. Bursa Hungarica pźůyźzatta| kapcsolatos feladatok (sZMsZ 8.2.58)

- az ágazatra vonatkoző jogszabályi előírások figyelemmel kísérése, valamint a módosítá-
sok helyi szíĺťu noľmákĺa va|ő átrezetéséľe vonatkozó javaslat készítése (SZMSZ
8.2.rs)

- előkészíti a spoľt és egyhźui pá|yźzatokat, az elszímolást, a feladatok végrehajtasát

me g szeľve zi (SZMSZ 8,2.26) ;

- tźtlnogatźtsi szerződések előkészítésével kapcsolatos feladatok (sZMsZ 8.2.27)

- el|átja a támogatźlsí szerzódésekben rcgzíte1t tamogatások elszámolásáxa| kapcsolatos
feladatokat (befogadás, értékelés, e|őkészítés jóvahagyásra), ellátja a pá|yźzati és

egyedi támogatások elszámolásanak szakmai ellenőrzését (sZMsZ 8.2.29.)

- az tinkoľm źnyzatiművészeti tevékenység támogatasa kĺiľében e|Iatja a muvészeti tevé-

kenységgel kapcsolatos véleményezési és szakmai feladatokat (sZMsZ 8.2.30)

- az ágazatravoĺatkoző pá|yźzati kiírások figyelemmel kísérése, a lehetőségekľől az érin-
tett intézmények értesítése, pá|yźzatí igénytik esetén a bizottsági, illetve a képviselő-
testiileti előteľjesztés előkészítése, a pźĺ|yazatok szakmai végrehajLĺsának' valamint a
pétueszko zzel töľténő el számo l ásiĺnak nyomon kĺiveté se (sZMsZ 8 .2. I 4)'

- jogszabály szerinti rendkíviili sztinet elrendelése (sZMsZ 8.2.45)

- pedagógus továbbképzési programok jóváhagyása (SZMSZ 8.2.46)

- a szer\ĺezeti egységet éľintő kozbeszeruésben és versenyeztetési eljríľásban kĺizreműkö-
dik és adatot szo|gáltat (sZMsZ 8.2.12)'

- a szakÍeľületet éľintő statisztikak, adatszolgáltatások, kimutatások ĺisszeállítrísa (SZMSZ
8.2.4),

. Közalkalmazotti Tanácsok vá|asztźsa, mfüödéséhez kapcsolódó fenntaľtói feladatok
(szMsz 8.2.22)
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- gondoskodik az tryazat szakmai jogszabá|y szerinti programjainak, koncepcióinak kĹ
dolgozásaró|,aktua|izáIźsárő|ésvégľehajtásárőI(sZMsZ8.2.16)

- kapcsolatot tart a keľületi kĺizmúvelődési intézményekkel, Helýciľténeti TanáccsaI, aIa-
pítványokkal, múvészeti csopoľtokkal, segíti azok bemutatkozását. A tájékoztatás és a
ľendezvényeken való résnĺéte| biztosítása érdekében kapcsolatottart akeľiileti közneve-
lósi intćzmónyckkcl (sZMsZ 8.2. 1 0);

- jogszabály szerinti nyi|vźntntások vezetése (SZMSZ 8.2.5)

- résztvęsz a kultuľális tarew helyi önkormźnyzatí ľendeletek megvalósításźlban, segíti a
rendeletekből adódó feladatok előkészítését, végrehaj tását (SZM SZ 8.2.6);

. intézményi tanács, óvodaszékek mfüödtetésének bizosítása (sZMsZ 8.2.43),

- pedagógiai, ktizmúvelődési spoľt ügytípusokkal kapcsolatban a keriileti honlap frissĹ
tésével kapcso l ato s feladatok e||źtása (sZMsZ 8 . 2. 8 )'

- kĺizremfüöđik a kulturális, közművelődési, spoľt, civil tervek, koncepciók ĺjsszeállításá-
ban (SZMSZ8.2.16),

- lakossági bejelentések, jelzések, egyedi kéľelmek megvźiaszolása, panaszok kivizsgá|á-
sa (SZMSZ 8.2.9),

- kapcsolattartás az országos és ftĺvarosi ágazatiintézményekkel, a kerületi civi| szerveze-
tekkel, illetve taľshatóságokkal (sZMsZ 8.2. 1 l )'

3 cc) Átntános ügłfélszol gálati fetadatok tiglintézőj e
- Ellátja a TAMPONT Információs Szolgálat keretében a Hivatal általĺĺnos ügyfélszolgá-

lati felađatait, ennek során átweszi azugyfé|kérelmeket, tájékortatja az ügyfeleket a HĹ
vata| á,|ta| ellátott feladatokró|, aHivatal mfüĺidésérőI, ałlívata|i ügytípusokĺól, szeľve-
zeti egységek elhelyezkedéséről, nyomtatványokľól (sZMsZ 8.2.72).

3 cck) Ügłintéző, titkári feladatok

. a szakterületet érintő statisztikĺák, adatszo|gáltatások, kimutatások összeállítása
(szMsz 8.2.4),

- jogszabály szerinti nyilvántaľtások vezetése (SZMSZ 8.2.5),

- szeÍvezeti egységet érintő adatok tekintetében a kerĹileti honlap frissítésével kapcsola-
tos feladatok ellátása (sZMsZ 8.2.8)'

- azźryazatravonatkozó jogszabáIyi előírások figyelemmel kísérése (sZMsZ 8.2.15),

- aszakterĹiletét érintő jogszabźiyokat megismeľi, alkalmazza' érvényesíti,betartja,
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- ellátja az igyosztá|yvezető és az irodavezető mellett a titkárnői, asszisztensi, személy-
iigyi nyilvantartási felađatokat,

- gondoskodik azugyiratok megfelelő, szakszeru és pontos tźro|ástrő|, e|végzi azkattźy
ri teendőket,

- nyilvantaľtj a az kodavezetok és az iroda dolgozói szźtmźlta a hataridőket és feladatai-
kat, valamint a Képviselő-testiileti, bizottstryihatarozatok végrehajtásának hataridejét
és beszęrzi a szükséges aláírásokat )

- nyilvántartja a képviselő-testĹileti ülések és az egyéb bizottsági ülések aĺyagait, az
iigyosztály szakteľĹiletét érintő hatfu ozatokat, rendeleteket,

- nyilvríntaľtja a Humánkapcsolati Iľodát érintő szerződéseket,

- napľakész nyilvĺíntartástvezet a Humánkapcsolati kodához tartoző helyiségek és esz-
közĺik leltári állomanyaról, sziikség esetén kezdemény ezi a selejtezést,

3 .cd) A helyettesítés ľendj e és az ezek'hez tartoző felelősségi szabályok

Családtámogatási Iroda
Azigyintézó:

- ki helyettesíti: ahiźnyzó igyintézót távollétében apáąaként kijelcilt ugyintéző helyet-
tesíti.

- kit helyettesít: a parjaként kijelölt igyintézothelyettesíti.

Humánlrnpc s olat i Iro da
A helyettesítés rendje a munkakĺĺri leírásokb an szabźiyoma.

4. A szeľvezeti ewség szeľvezetĺ ábráia (eraÍikus)

5. Az ůig.vosztál!' munkarendie ía Hĺvatal do|gozóinak általános munkaľendie
szeľint):

ffi
ľ---a-lWmwtlW Wtr----

hétfőn 0800 _ 1800 óľáig
kedden 0800- 1600 óráig
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szerdán 0800 _ 1630 őtáig
csütöľtĺjkön 0800 _ 1600 ótéig
pénteken 0800 _ 1330 óráig

A ledolgozott munkaidő nyilvlíntaľtasa és ellenőrzése céljábó| az ugyosztźtly jelenléti naplót
vezet. A jelenléti naplóban fel kell tiintetni a munkába állás és a munkábó| tźxozás pontos
idejét. A jelenléti napló vezetéséértazirodavezetők a felelősek.

Az igyosztáIy dolgozói a Hivatal épületében a munkaidőn ttů az iigyosztályvezető engedé-
lyével, héwégén - előzetes íľásbeli bejelentés mellett - a jegyző engedélyével tartózkodhat-
nak.

A munkahelyéről önhibájan kívül távol taľtózkodó do|goző akadźl|yoztatásanak tényéről hala-
déktalanul köteles az ĺjgy osztá|yvezetőt éľtesíteni.

A betegségről szóló oľvosi igazo|źst a dolgoző munkába á||ása első napján köteles a személy-
zeti vezetłĺnek átadni. Az átadás e|őtt az utolsó munkába tóltdtt nap időpontj źi az igyosztá|y-
vezetőnek atáppéĺlzes lapon le kell igazolna.

6.Az ůisvosztálv iisvfélfopadási ľendi e

Családtámogatasi Iroda ügyfélfogadás ideje:
hétfon 0815 _ 1800 óráig
kedđen 0815 _ 1600 óľáig
szerdźn 08t5 _ |630 órźig
csütöľtökön 0815 - 1600 őrźig
pénteken 0815 _ 1130 óráig

Ügyfélfogadás helye: 1082 Budapest, Baross u. 66-68.

A Humĺĺnkapcsolati Iľoda ĺigyfélfogadási rendje megegyezik a Hivatal általĺĺnos tigyfélfoga-
dási ľendjével

TÁMPONT Iďormációs Szolgálat ügyfelfogadási ľendje megegyezik a Hivatal dolgozóinak
általános munkaľendj ével.

Soron kív.ili iigyfélfogadás rendj e:

A Családtĺámogatasi Iľoda soron kíviili
számú jegyzői k<irlevél a|apjan kiadott
szerinti, mely az aIábbiakat tarta|maz.z a:

,,Minden olyan esetben, amilror az üglfel
- ]4 év alatti glermek,

Ĺigyfélfogad'ĺsának rendje a 9l20I0. (06.17.)
5l20I0. (06.18.) számű irođavezetoi utasítás

- súlyos fogłatéĺrns lrnrhatárra tekintet nélkül,

- mozgássértłlt korhatórra tekintet nélktil,

- várandós,

- bąbąkocsivalérkezik,

abban ąz esetben biztosítani kell ugének soron kívüli intézését, várakozási idejének a
Iehető legrövidebb időre történő lecsökkentését.
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Azon tényről, hogł ą váróteremben afent megjelah lvitériumo|ĺrlak meýlelő üg,,fél vá-
rakozik ügłének intézése céljából, a biztonsági szolgólat munkntársa tájékoztatja az ille-
tékes üg,lintézőt.,'

T.Ertekezletek rendie:

Az tigyosztály, iľodaéltekezlet szfüség szeľint, felfogadási időrr kívül keľĹil lebonyolításta, az
ügyosztályvezető vagy azirodavezető hívja ossze az alábbi témak megvitatasa éľdekében:
- a téstvevőknek kiadja a feladatokat, instrukciókkal segíti a megéľtést, biĺosítja a dönté-

sek előkészítésének, végrehajtĺĺsanak feltételeit,
- a r észtvevőkkel áttekinti a feladatok végrehaj tás tnak á||ását,
- érte|męzi az tĺj jogszabźiyokat, a képviselő-testiileti, bizottsági, polglĺrmesteľi és jegyzői

dĺintéseket, val am int me ghatźtr ozza az azokból következő feladatokat,
- tiszttuzaaz okokat és meghatarozzaa szfüséges intézkedéseket,
- szakmai megbeszélést,tt$ékoztatőttart új módszeręk bevezetése, a munkamódszerek fej-

lesztése éľdekében,
- feltaĺja a konfliktus helyzeteket és fel- vagy mego|djaazokat.

Az irodaértekezletľől emlékeztető készül, a résztvevók névsora a melléklet. Az éľtekez|eten az
ügyosztályvezetó, az irodavezető, valamint az fuoda munkataľsai vesznek részt. Az iigyosztályi
éľtekezletľe meghívót kap a jegyzó.

8.Kĺilső kancsolattartás :

Az igyosztá|y doIgozóit az állampolgaľok'ka|, az önkormrĺnyzati és más külső szervekkel,
intézményekkel és gazdasági tarsaságokka| va|ő kapcsolattaľtásban a kulturált, hatékony,
gyors ügyintézésre való törekvés, valamint a segítő szźndékkell, hogy jellemezze.

A hivatali dolgozók külső kapcsolattartásrínak kĺiľét és rendjét _ ideértve a képviselő-
testĺilettel, abízottsźryokkal való kapcsolattaľtást is _ a jegyző á||apitja meg és azigyosztá|y
ügyrendjében, illefue a munkaköri leíľásokb an szabá|yozza.

Az igyosztá|yvezeto feladatkörében eljárva közvetlen kapcsolatban áIlhat az önkormányzat
intézményeive|, gazdasági társaságaival. Ennek során jogszabályban, önkoľmźnyzati hatfuo-
zatbarĺ, munkáltatói döntésben meghatźnozott adatszolgźitatást kéľhet és adhat.

Az e||ęnorzésľe jogosult felügyeleti és ktilső szervekkel, a jegyző és a polgĺáľmesteľ taľtja a
kapcsolatot, illetve esetenként dönt a kapcsolattaľtó személyéľől.

9.Zárő rende|kezések

Jelen ügyľend a Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuaľosi Önkorményzat Képviselő-
tęstiilete źůta| ...../20]4. (ĺ/I.I1.) szátműhatźtrozattal elfogadott, a Budapest Főváros VIII. ke-
ľĹilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Szewezeti és Mfüĺidési Szabá|yzatának l. számu
fiiggeléke.
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A szervezeti egység aktua|izá|t ügyrendjét az abban szükségessé vá|t vá|toztatźst kĺjvető 60
napon belĹil csatolni koteles a fiiggelékhez.

Jelen ĺigyľend a jőváhagyását kĺĺvető napon lép hatílyba, és a szewezeti egységnek illetve
j ogelődj einek korábbi ügyľendje hatźiyát veszti.

Budapest, 2014..

Ugyosztźiyvezető

AHumanszo|gá|tatásiUgyosztályiigyrendjét jóváhagyom:

Danada- Rimán Edina
jegyző
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Polgármesteri Hivątal SZMSZ-ének ]. sz. fiiggeléke
BUDAPEST FovÁRos vilI. KERÜLET

rózsľľvÁRosl PoLGÁRMEsTERI HIvATAL

ľÉľzÜcyl ticyoszľÁr,y

tiryľendje

2015. febľuár

Készítette: Páľĺs Gyuláné, Méreg Eva,Gécziné Rácsai Tĺĺnde, Molnár Antalné

:,
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1.a) Szervezeti egység megnevezése:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi Polgármesteľi Hivata|Péruigyi Ügyosztály

1.b) A szervezeti eeysée címadatai:

Mfüödósi hclyc: Budapcst Baľoss u.63-67.

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

Pénzügyi Ügyosĺály telefonsziím:06-|-459-2235
email cím: penzugy@jozsefuaľos.hu fax szám: 06-1-314-0605

K<iltségvetésiésPénzĹigyiFelügyeletiIroda telefonsziím:06-|-459-2247
email cím: penzugy@jozsefuaros.hu fax szźln:06-1-314-0605

Számviteli és PénzĹigyi Iroda telefonszrím:06-I-459-2242
email cím: penzugy@jozsefuaros.hu fax szán:06-1-313-0438

Adótigyi Iroda telefonszám:06-I-459-2l44
ęmail cím: adoug y @jozsefvaľos.hu

1.c) A szeľvezeti egység iogállása:

A Pénzügyí|Jgyosztály nem tinálló jogi személy.

2. A szervezeti ewség általános feladat. és hatáskiiľe:

Az adott szakágazathoztaĺtoző több iľodát összefogó szewezeti egység, melynek irĺínyítója és
vezetője az igyosztźiyvezető. Az tigyosztá|yvezetó szervezi és e||enőrzi az ugyosztály mun-
káját, az igyosztźt|yvezetonek kooľdinációs tevékenysége és felügyeleti jogkĺire van a K<jlt-

ségvetési és PénzĹigyi Felügyeleti Iroda, Szĺĺmviteli és Pénzügyi lroda, Adóügyi Iroda tekinte-
tében.

3. A Pénzügvĺ Ügvosztálv engedélvezett létszáma tevékenységek szeľintĺ bontásban. az
azokhoz taľtozó feladat. és hatáskörökkel

Pénzĺiryi Üryosztáty tagoző dása:
iigyosztźtlyvezeto 1 fo
controlling ľefeľens 1 fő
tigyintéző 1 ft'

Kłiltségvetési és Pénzĺiryi ľ.elíiryeleti Iľod a
irodavezeto helvettes: 1 fő
ugyiĺtézo: 5 fő
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Számviteli és Pénzügyi lľoda
iľodavezető: 1 fő
igyintéző: 13 fő

Adóüryi lroda
irodavezető: 1 fo
ĺj;gyintézó: 10 fő

3.a) Az iiw osztá|w ezető

3.aa) Az ÍigyosztáIyvezető szakmai feladatellátására vonatkozó legfontosabb jogszabály.
ok felsoľolása

. MagyaľországAlaptörvénye

. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 20||, évi CXCN. ttlrvény, vaIamint az
adósságot keletkeztető ügyletekhez torténő hozzajaľu|ás részletes szabá|yairő| szőIő
353 l20|l . (XII.3 0) koľmányrendelet

o Nemzeti vagyonĺólszóló 2011. évi CXCM. tĺiľvény
o Magyarország helyi önkormányzatairő| szôIő 20|1. évi CL)O(XIX. tĺirvény
o Magyarországkozponti k<iltségvetéséről szóló mindenkori éves törvény
. n[ar*e,tartásról szóló 20|I. évi CXCV. törvény, valamint a végľehajtásrĺról szóló

3 6812011 . (xII.3 1 .) koľmányrendelet
o A kormányzati funkciók, áIlamhánartási szakfeladatok és szakágazatok és szakágaza-

tok osztályozasi ľendj éró1' szőlő 681201.3.6II.29.) NGM rendelęt
o A fővaľosi önkormrínyzat és a keľĹileti önkormányzatok közötti forľásmegosztásľól szó-

|ő2006. évi CXXXIII. t<irvény
o Szĺmvitelről szóló 2000. évi C. tĺiľvény
o Azá]'|amházrartás szĺmviteléről szóló 4120|3. (I.11.) Korm. rendelet
o Azáltalĺĺnos foľgalmi adóľól szőLő2007. évi C)o(Vil. töľvény
o A személyi jtivedelemadórólszóló 1995. évi CXWL töľvény
o Ahelyi adókĺól szóló 1990. évi C. törvény
o A gépjárműadóról szóló 1991. évi L)ooilI. töľvény
o Azadőzźsrendjéről szőtő2003. évi XCII' törvény
o A Polgĺĺri Törvénykönyvről sző|ő20l3.évi V. tĺirvény
o A jövedéki adóról és a jöveđéki teľmékek forga|mazźlsának kĹilönĺis szabáLyairő| szőIő

2003. évi CXXVII. törvény
o AzáLlafi.ŕľláztartasban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események k<itelező el-

sziímolási módjrĺról 38120|3. (IX. 19.) NGM rendelet
o A költségvetési szervek belső kontrollrendszeľéről és belső ellenőrzésérő| sző|ő

370l20|l. (XII.3 1.) Koľm. rendelet
o Józsefuarosi onkormźnyzatmindenkori átmeneti gazdá|kodásrĺľól szóló helyi ľendelet

o Józsefuaľosi onkotmźnyzatmindenkori költségvetéséről szóló ľendelet
o Adósságkezelési szolgá|tatásrólszóló 3|120lr0.(vII.15.) szźlműhelyi rendelet
o Azépítményadóról szóló 38l20I4. (xI.13.) sz. önkormányzati renďelet
o A telekadóľól szőIő 39l20l4.(XI.13.) sz. ĺjnkoľmányzati rendelet
o Aziđegenforgďmi adóról szóló 40120|4. cxl.13.) sz. önkoľmźnyzati rendelet

3.ab) Äz üryosztályvezető á|ta| grakoľolt hatásktiľiik (kĺadmányozás), a hatáskiiľ rya.
koľlásának módja
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A kiadmányozás és az aláirás rendjéről szőIohatźiyos jegyzői utasítás szerinti hatáskĺirrel
rendelkezik.
A kiadmányozás rendjéről szőIő hatźĹyos polgármesteľi utasításban foglaltak szerinti ha-
táskĺjľrel rendelkezik.
A kötelezettség-vállalással, utalványozással, ellenjegyzéssel, éľvényesítéssel, teljesítésigazolással
kapcsolatos eljárási rendről sző|ő hatźiyos polgármesteri-jegyzői és jegyzői utasítiĺs szerint gya-
korolja a polgármester és a jegyző źůta| meghatározott körben azutalványozási, teljesítésigazolási
jogot.

3.ac) Az üryosztályv ezető feladatktireĺ
. az ügyosztály irányítőja és vezetőjeként szervezi és ellenőrui az tigyosztály munkáját,

koordinációs tevékenysége és felügyeleti jogköre van a Kĺiltségvetési és Pénzügyi Fe-
ltigyeleti lroda, a Számviteli és Pénzügyi Iľoda és az Adóügyi Iľoda tekintetében

o ellźńja az igyosztáIy dolgozói tekintetében a jegyző á|ta| źtruházott munkáltatói jogo-
kat

o felügyeli az ügyosztá|y íktatási és irattározási tevékenységét
o kĺiteles az egységes polgáľmesteľi hivatal munkáját elősegítő szervęzeti egységek kii-

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

o folyamatos elemző munkát végez, melynek a|apjánvá|toztatást kezdeményez azirodát
érintő feladatok vonatkozásátban a hatékonyabb, eredményesebb, gazdaságosabb, raci-
onál i sabb fe|adate||átźts érdekében

. a7. ügyosztály feladatait éľintő ügyben tigyfelfogadást taľt
o figyelemmel kíséri az ugy osztźtly iigyfelsz o|gá|ati tevékenységét
o a Minőségiranyítási Rendszerdokumentérciő részétképezo eljaľásokban foglaltak alap-

jan biztosítj a a szeruezeti egységét érintő szakmai feladatok ellátását
. a Polgármesteri Hivatal mindęnkori hatályos Szervezeti és MfüödésiSzabáIyzata,va-

lamint a belső normák a|apjźn e||átja a szervezeti egységét éľintő vęzetői és iľanyítói
feladatokat

o a hatá|yos belső noľmában foglaltak a|apjan gyakorolja a kiadmrĺnyozás, valamint a
kötelezettségvállalással, utalvĺĺnyozźssa|' ellenjegyzéssel, teljesítésigazolással kapcso-
latos jogkörét

o Működteti az iigyosztály tekintetében a Minőségkźnyítási Rendszeľt
. a szervezeti egységei részére feladataik ellátásźůtoz szakmai segítséget nffit,
o szakterĹiletét éľintően gondoskodik a képviselő-testĹileti/bizottsági előterjesztések el-

készítéséről, a képviselő-testületi/bizottsági döntések végrehajtásaľól
o tésztvesz a képviselő-testĹilet és az illetékes bizottságok ülésein
. egyeztetéseken, rendezvényeken képviseli a Pénzügyi Ügyosztźiy|
o el|źltja a Polgármesteri Hivatal szMsz 7.2. pontjában meghatiĺrozott feladatokat

3.ad) A helyettesítés rendje és az eze|'<heztartoző felelősségĺ szabályok
Az igyoszt.á|yvezetőnek nincs általános helyettese) az ügyosztĺlyvezetőt Költségvetési és
PénzĹigyi Felügyeleti lrođával kapcsolatos feladatkörét tekintve a Költségvetési és Pénztigyi
Feltigyeleti Iroda helyettes vezetóje, a Számviteli és Pénziigyi Iľodával kapcsolatos fęladat-
körét tekinwe a Számviteli és PénzĹigyi lroda vezetĺ|ie és az Adőngyi Irodával kapcsolatos
feladatktirét tekintve az Adóügyi Iroda vezetője helyettesíti.
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3.b) Az iľodavezetők

Ktiltségvetésĺ és Pénzügyi Felügyeleti lroda vezetője

3.ba) Az irodavezető szakmaĺ feladatellátására vonatkozó legfontosabb jogszabályok
felsorolása

o MagyaľországAlaptörvénye
o Magyarország gazdasági stabilitásáľrl szóló 20||. évi CXCIV. töľvény, valanlilll eu

adósságot keletkeztető ügyletekhez torténő hozzájaru|ás részletes szabá|yairől szóIó
3 53 120|1 . (XII.30) koľmiĺnyrendelet

o Nemzeti vagyonĺólszóló 2011'. évi CXCM. törvény
. Magyaľorszźtghelyi önkoľmźnyzataírő| sző|ő 20Il. évi CLXXXIX. törvény
o Helyi ĺinkormányzatok és szeľveik, akoztársasági megbízottak, valamint egyes centrá-

lis alaľendeltséglĺ szervek feladat- és hatĺĺrköreiľőlszóló 1991. évi )o(. törvény
o Magyaro rszág kozponti költségvetéséľől szóló mindenkori éves töľvény
. Államlráztartásrő| sző|ő 2OL1. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásźrő| sző|ő

36812011 . (XII.3 1') kormányrendelet
o .A kormźnyzati funkciók, á|Iamhźztartási szakfeladatok és szaktęazatok és szakágaza-

tok osztalyozásírcnďjéről szóló 68120|3. (XII.29.) NGM rendelet
o A fiĺvaľosi önkormányzat és a keľĹileti ĺinkoľmanyzatok közcjtti forrásmegosztásról szó-

|ő2006. évi C)C(XIII. törvény
o Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
o Azźilamháztartás számviteléről szóló 4l20I3. (I.l1.) Korm. ľendelet
o Nemzetiségek jogaiľót sző|ő 201l. évi CLXxx. törvény, valamint a nemzetiségi célú

e|őirźnyzatokból nyujtott tĺmogatások feltételrendszeľéről és elsziĺmolásĺának rendjéľől
sző|ő 28120|2, (II.06.) koľmanyrendelet

o Azáltalanos forgalmi adóról sző|ő2007. évi C)O(VII. törvény
o A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CxV[. ttirvény
o A helyi adókľól szóló 1990. évi C. törvény
o A gépjárműadóról szóló 1991. évi L)ooil. tĺiľvény
o Azadőzásrendjéľől szőIő2003. évi XCII. törvény
o A tlírsadalombizosítás e||átásáĺa és a magĺĺnnyugdíjra jogosultakľólvalamint e szolgál-

tatások fedezetérőI szőIő 1997. évi LX)o(. törvény
o Az egészségĹigyihozzájarulásľól szóló 1998. évi LXVI. törvény
o A megváltozott munkaképességű személyek elllátásźlrő| és egyes tĺirvények módosításá-

ľól szóló 201'I. évi CXCI. törvény (23-24.s)
o Közfoglalkoztatásľól és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb tĺirvények

módosítasaról szóló 201l évi. CVI. törvény, valamint a végľehajtásráľól szóló koľmány-
rendeletek

o Kĺizalka|mazottakjogállásaról szóló |992. évi Xxxlil. töľvény valamint az ebhezkap-
csolódó ágazati végľehajüási kormányrendeletek

o Kozszolgálati tisztviselőkĺől szóló 20|I. évi CXCD(. törvény
o A Munka törvénykÓnyvéľől sző|ő 20|2. évi I. tĺirvény
o Nemzeti kciznevelésľől szóló 20Il. évi CXC. töľvény, valamint a közrrevelési feladatot

ellátó egyes <inkoľmanyzatifenntartásíliĺtézmények állami fenntaľtásba vételéről szóló
2012. évi CLXXXWII. tĺiľvény,és annak végľehajtĺási rendeletei

o A szociális igazgatásről és szociális ellátásokĺól szóló |993. évi III. ttirvény, valamint
végľehaj tási rendeletei
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o A gyermekek védelméľől és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi )C(X. törvény és
végrehaj tási rendeletei

o A muzeális iĺtézményekĺől, a nyilvános könfiaľi ellátásrólés a kĺizművelődésről szó-
Iő 1997. évi CXL. töľvény és végľehajtási rendelete

o A munkába járással kapcsolatos utazźsi költségtérítésľől szóló 391201-0. (II.26). kor-
mányrendelet

o A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésiikre vonatkozó egyes szabér
lyokľól szől'ő |993. évi L)O(VII. törvény

o A mindenkori minimálbér és garantált bérminimumról szóló kormányrendelet
o Az á||aÍnhá^aÍtasban felmeľĹilő egyes gyakoribb gazdasági események kĺitelező el-

számolási módjaról 38l20I3. (IX. l9.) NGM rendelet
o Józsefuĺĺľosi onkormányzatmindenkori átmeneti gazdálkodásátő|szőlő helyi rendelet
o Józsefulĺĺosi onkormányzatmindenkori költségvetéséről szóló ľendelet
o Adósságkezelési szo|gźitatźsról szóló 3|lf0l0.(wl.15.) száĺn(lhelyi rendelet
o A személyes gondoskodást nyujtó szociális ellátások formáiról és a térítési díj fizetési

kĺitelezettségekről szőllő 2| 1201 1 .(IV. 1 2.) helyi rendelet
o Bĺilcsődei téľítési díjakról szőIő I3|20|2.(II.23.) szétm,ű helyi rendelet
o I312O|3.(III.28.) a Budapest Józsefuáľosi onkoľmźnyzat által fenntartott óvodákban,

valamint az á||aĺni intézményfenntaľtó központ által fenntaľtott Budapest Fővaros VIII.
keľületi iskolákban alkalmazott étkezési térítési díjakľól

o Polgáľmester, alpolgáľmesteľek illetményéľől és egyéb juttatásairól, valamint az on-
kormźnyzati képviselők kięsett jtivedelmének megtéľítéséľől és tiszteletdíjarőI sző|ő
40 l |998.6II.0 1 .) számí helyi ľendelet

o Józsefuáľosban adoményozhatő kitĺintetésekľől sző|ő, t<ibbször módosított
| 1 ĺ2006.(W. 1 0.) számú helyi rendelet

o Az Önkoľmányzat költségvetési szerveiĺé|kozszolgálati jogviszonyban állók dijazźsá-
ról és egyéb juttatásaiľól szóIő 7ll20l2.CxII.13.) szĺĺmú helyi rendelet

o Lakóház-mfüödtetési és lakóhazfe|t$ítás-lebonyolítási szolgá|tatás ellátásárő| sző|ő
64/ |995.c{n. 1 8.) száĺĺíł helyi rendelet

. onkormźnyzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjérőI sző|ő
5 8 / 19 99 . (XII.24 .) szźtmil helyi rende l et

o Képviselő-testĹilet és Szervei Szervezeti és Mfüödési SzabźiyzatfuőI szőtő 25lf0I3.
(v.27.) szźlmt helyi rendelet

e Budapest, Józsefuarosi Önkormanyzatvagyonaľól és a vagyon feletti fulajdonosi jogok
gyakoľlásĺáľól szóló 66 l20 |2.6II. 1 3.) szźtml helyi rendelet

3.bb) Az irodavezető á.Jta| ryakorolt hatáskiiľiik (kiadmĺĺnyozás), a hatásköľ gyakorlásĺínak
módja

A kiadmányozás és az aláírźts rendjéről szőIő hatźiyos jegyzői utasítás szerinti hatás-
körrel ľendelkezik.
A kiadmanyozás rendjéről szóló hatályos polgármesteri utasításban foglaltak szerinti
hatásköľrel rendelkęzik.
A kĺitelezettség-vállalással, utalvźnyozássa|' ellenjegyzéssel, éľvényesítéssel, teljesí-
tésigazolással kapcsolatos eljarási ľendről szőIő hatá|yos polgármesteri-jegyzői együt-
tes utasítás szeľint gyakorolja a polgármester és a jegyző által meghatźnozott körben a
kiadmĺínyo zási, uta|ványozási, teljesítésigazolási jogot. Pénzügyi [Jgyosztá|y,lezető
által kiadott kiadmĺĺnyozźsi és helyettesítési ľendben megllatározott hatásköľrel ren-
delkezik.
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3.bc),Az ĺľodavezető feladatkiiľeĺ
Altalánosságban iroda vezetoí feladatok e|Iátása, az iroda munkájának koordinálása, az
irodát érintő feladatok elláĹásanak megszervezése, ellenőrzése.Yezetói és tigyosztá|yi ér-

tekezleten valő részvétel. beszámolás.

Feladatkĺirei:

6.1.1 a he|yí szabá|yzat a\apu|vételével a keľiileti kĺiltségvetési koncepcióhoz adat és

infoľmáció bekérése, koncepció teÍvezetösszeállítasą testĺileti előterjesztés ęlkészítése
. Magyarországhelyi ĺlnkormźnyzatairő| szőIő 2011. évi CLXXXIX. tĺirvény
o Helyi onkormányzatok és szerveik, a kĺjztarsasági megbízoffak, valamint egyes centrá-

lis alaľendeltségrĺ szervek feladat- és hatarkoreiről szóló 1991. évi XX. tĺirvény
o Magyarországkozponti költségvetéséről szóló mindenkori éves tĺirvény
. Álhmn źńartástől sző|ő 2011 . évi CXCV. tĺiľvény, valamint a végrehajt áséĺrőI sző|ő

3681201 1 . CXII.3 1 .) kormányrendelet
o AzźiIanhánartás szĺĺmviteléről szóló 4lf0|3. (I.11.) Korm. rendelet
o A kormányzati funkciók, źLl|aľr'háztartási szakfeladatok és szakágazatok és szakágaza-

tok osztályozási rendjéľől szóló 6812013, (XII.29') NGM rendelet,
o A szakfeladat rendről és az á|Ianháztartási szakágazati rendľől szóló 56lf0|l.

(XII.31.) NGM rendelet

6.I.2. átmęneti, ideiglenes gazdálkodĺĺsľólszóló rendelet-tervezetelkészítése
. Államlr áztartźsrőI sző|ő 20|1. évi CXCV. tĺirvény, valamint a végrehajtásaľól szóló

3681201' 1 . (XII.3 1 .) kormányľendelet
o Azá||affiháztartźLs sziímviteléről szóló 4l20I3. (I.11.) Korm. ľendelet
o A koľmányzati funkciók, á||anháztaÍtási szakfeladatok és szakágazatok és szakźryaza-

tok osztályo zźsi rendjéről szóló 68 120|3 . (xII.29.) NGM ľendelet
o A törzskĺinyvi nyilvantartásľól szóló 6120|2.(II.01.) NGM rendelet

6.1.3 Fővarosi onkormanyzat és keľületi ĺinkoľmĺĺnyzatokat osztottan megillető
bevételek forrasmegosztáséůloz a Főpolgáľmesteri Hivatal ĺĺltal kéľt ađatszo|gźitatas

elkészítése
o Magyar orszźlg kcĺzponti költségvetéséľől szóló mindenkori éves törvény
. Á[amháztartásrő| sző|ő 20|1. évi CXCV. t<irvény, valamint a végrehajtásárő| szĆńő

368 l20I1. CXII.3 1 .) kormányľendelet
o Az á||aInháztaÍtás számviteléľől szóló 4l20l3. (I.l 1.) Koľm. ľendelet
o A kormźnyzati funkciók, áI|anháztaÍtási szakfeladatok és szakágazatok és szakźąaza-

tok oszkĺlyo zźsi rcĺdjéről szóló 68 l 20 |3 . (XII.29 .) NGM
o A fővaľosi önkormányzat és a keľületi önkoľmányzatokközötti foľrásmegosztásról szó-

Iő2006. évi C)oo(III. törvény

6.I.6. kĺiltségvetés tervezés előkészítése a helyi szabá|yzatban foglaltak alapulvételével,
6.I.7. iĺltézĺnéĺyek költségvetési tervezetének felülvizsgálata, javítása, Polgáľmesteľi

Hivatal és az onkotmźnyzatköltségvetési teľvezetének elkészítése a Hivatal belső
szeľvezetinek k<izreműködésével

6.1.8. kerületi kĺiltségvetési terv elkészítése (testĹileti előterjesztés, ľendelet-tervezet)
6.|.9. éves költségvetési rendelet elfogadása után a KGR prograÍnmal a költségvetési
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nyomtatványok kitöltése Hivatalra és onkormányzatra, az intézmények felé intéz-
kedés, kitöltött nyomtatvĺínyok, j óvahagyott előirányzatok ellenőrzése, javítźsa

. MagyarországAlaptörvénye
o Magyarország gazdaságí stabilitasĺíról szóló 20Il. évi CXCIV. törvény, valalrint az

adósságot keletkeztető ügyletekhez torténő hozzź$áĺu|ás ľészletes szabáIyairől szóló
3 53 l20I 1 . CXII.30) kormiínyľendelet

o Nemzeti vagyonľólszóló 20II. évi CXCVI. törvény
. Magyaľorczághelyi önkormtnyzatairőI sző|ő 2011. évi CLXXXIX. törvény
. Helyi önkormlínyzatok és szerveik, aköztźrsasági megbízottak, valamint egyes centrá-

lis alaľendeltségtĺ szervek feladat- és hataľköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
. Magyarorszőtgkcizponti költségvetéséľől szóló mindenkoľi éves tĺirvény
. Allanhĺztaľtásról sző|ő 2O|1. évi CxCv. t<!rvény, valamint a végrehajtásźrő| szőlő

368ĺ2011. (XII.3 l.) kormanyľendelet,
o AzáI|aÍ.,háztaťtás számviteléről szóló 4l20I3. (I.11.) Korm. rendelet
o A kormźnyzati funkciók, ál|amház1ÄÍtÁsi szakfeladatok és szakágazatok és szakźęaza.

tok osztályozási ľendjéľől szóló 68120|3.6II.29.) NGM rendelet,
o A fővĺĺľosi önkormányzat és a kerĹileti cĺnkoľmányzatok ktizötti forrásmegosztásról szó-

Iő2006. évi C)O(XIII. törvény
o Számvitelľől szóló 2000. évi C. törvény
o Nemzetiségek jogairól sző|ő 20|l. évi CLXXX. t<irvény, valamint a nemzetiségi célú

e|oirźnyzatokból nyújtott támogatások feltételľendszeréről és elszĺĺmolásanak ľendjéről
szőIő 28lf01 2. ( III.06.) koľmrányľendelet

o Az általanos forgalmi adóról sző|ő2007. évi C)O(VII. törvény,
o A személyi jövedelemadóról szóló |995. évi CXVIL tĺiľvény,
o A helyi adókľól szóló 1990. évi C. törvény,
o A gépjáľműadóľól szóló |99l. éví LXXXII. tĺirvény,
o Azadőzźls rendjéľől sző|ő2003. évi XCII. ttirvény,
o A tarsadalombiztosítás ellétásźtra és a maglĺnnyugdíjra jogosultakĺól, valamint e szol-

gáltatások feďezet&ó| szőIo |997. évi LX)o(. tclrvény,
o Az egészségtigyihozzźljźlrulásról szóló 1998. évi LXVI. töľvény,
o A megvá|tozott munkaképességú személyek ellátrĺsáról és egyes töľvények módosítĺásá-

ľól szóló 20||. évi CXCI. törvény ( 23$-24$)'
o Közfog|a|koztatźsról és akozfog|alkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények

módosításaról szóló 20I| évi. CVI. ttiľvény, valamint a végľehajtasarő| szóló kormány-
rendeletek

o Közalka|mazottakjogállásríľól szóló 1992. évi X)oilII. töľvény valamint az ellhezkap-
csolódó źryazati végrehajtasi kormĺányrendeletek

o Közszo|gá|ati tisztviselőkľől szóló 20I|. évi CXCIX. törvény,
o A Munka tĺirvénykönyvéről sző|ó 20|2. évi I. törvény
o Nemzeti köznevelésľől szóló 201-|. évi CXC. tĺirvény, valamint a kĺiznevelési feladatot

e||átő egyes önkormiínyzati fenntaľtźsűirtézmények állami fenntartásba vételéről szóló
2012. évi CL)O(XVIII. törvény,és annak végrehajtási rendeletei

o A szociális igazgatásről és szociális ellátásokľó| sző|ő 1993. évi III. törvény, valamint
végrehaj tási ľendeletei

o A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi )oo(. törvény és
végľehaj tási rendeletei

o A muzeális intézményekľől, a nyilvános kĺ]nyvtaľi ellátásról és a közmiĺvelődésről szó-
Iő t997. évi CXL. t<ĺrvény és végľehajtási rendelete

36



o A munkába járással kapcsolatos utazási kĺiltségtérítésről szóló 39l20I0. (II.26). kor-
mĺĺnyrendelet

o A mindenkori minimálbér és gaľantált bérminimumĺól szóló kormányľendelet
o Adósságkezelési szo|gá|tatásról szóló 31/2010.(VII.15.) szźmluhelyi rendelet
o A személyes gondoskodást nýjtó szociális ellátások foľmáiról és a térítési díj fizetési

kötelezettségekľől szőIő 2l l 201 1 . (IV. 1 2.) helyi rendelet
o Bölcsődei téľítési díjakÍól sző|ő |3/20|2,(I|.23.) szźtmu helyi rendelet
o |312O|3.(III.28.) a Budapest Józsefráľosi tnkoľmźnyzat által t.enntartott óvodákban,

valamint az źů|aĺri intézményfenntaľtó központ által fenntaľtott Budapest Fővaľos VIII.
keľiiletiiskolákbana|ka|mazottétkezésitérítésidíjakÍól

o Polgáľmester, alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttatásairól, valamint az on-
kormźnyzati képviselők kiesett jövedelmének megtéľítéséről és tiszteletdijańI szőIő
40 l |998.(XII.O l .) számű helyi rendelet

o Józsefuiĺľosban adomźnyozhatő kitiintetésekről szőIő, többszöľ módosított
I I l2006.(W. 1 0.) szrĺmú helyi rendelet

o Az onkoľmlĺnyzat kĺiltségvetési szeľveinél kozszo|gźiati jogviszonyban á||ćk díjazásá-
ró1 és egyéb juttatĺĺsairól sző|ő 7ll20l2.(XII.13.) szĺámú helyi rendelet

o Lakőhźz-működtetési és lakóhazfe|t$itás-lebonyolítási szolgáltatás e||átásrĺľól szóló
641 199 5.(XII. l 8.) szźlnu helyi rendelet

. onkoľmźnyzatí biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló
5 8 l I 9 9 9, (XII.24 .) szźlnű helyi rende let

o Képviselő-testĹilet és Szervei Szervezeti és Mrĺködési Szabźt|yzatźtrő| szőIő 25120|3.

N .27 .) számil helyi ľendelet
o Budapest, Józsefuĺĺľosi onkoľmźnyzat vagyonĺáľól és a vagyon feletti fulajdonosi jogok

gyakoľlásaról szóló 66 l 20 Iz.(X I. l 3.) szźlmű helyi rendelet
o Józsefuáľosi tnkorményzatmindenkori átmeneti gazdá|kodźlsaľól szóló helyi ľendelet

ó.1.10. Polgĺáľmesteri Hivatal és az onkormźnyzat jőváhagyott költségvetési e|oirźnyzata-
inak szervezeti egységenként való ľészletes (szakfeladatonként, szerkezeti bontá-
son belül soronként) feldolgozása. szewezeti egységek kiéľtesítése, aHivata| egy-
séges feldo|gozása kĺinyvelésre töľténő átadása

o Józsefuaľosi onkormányzatmindenkori költségvetéséről szóló rendelet
. Álumnźúartásrő|. sző|ő 20t1. évi CxCv. töľvény, valamint a végrehajtásźrő| sző|o

368 120|1 . (XII.3 1 .) kormányrendelet
o Azźilanhtutartás számviteléről szóló 4120|3. (I.11.) Koľm. rendelet
o A kormźnyzati funkciók, źůIanhźr,tartási szakfeladatok és szakágazatok és szakágaza-

tok osztályozási rendjéről szóló 6812013. CXII.29.) NGM renđelet

6.1.l1. k<iltségvetési és végľehajtási rendelet tĺibbszöľi módosításĺĺnak elkészítése a helyi
szabá|yzatbanfoglaltakfi gyelembevételével,

6.1.15. keľületi pérumaradvány és költségvetési rendelet tervezet elkészítése, feldolgozása
intézményenként,

6.l.18. nemzetiségi ĺinkoľmĺányzatokköltségvetési és átmenti gazdźikodásáról sző|őhatá-
rozatainak, ellenőrzése, a nemzetiségi önkoľmányzatok elemi költségvetésének
elkészítése, a költségvetés módosításźra vonatkozó hatźrozatijavaslatok, jegyzí\-
kĺinyvek pénzĹigyi-költségvetési szempontból töľténő ellenőrzése,az írźsbe|i e|ő-

terj esztések előzetes pénzugyi fedezet igazo|ása
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o MagyaľországAlaptĺirvénye
. Magyaľország gazdasági stabilitásaról szóló 2011. évi CXCN. törvény, valamint az

adósságot keletkeztető ügyletekhez torténó hozzájáruIás részletes szabáLyairől szóló
3 53 1201 1 . CXII.3 0) koľmányrendelet

o Nemzeti vagyonľól szóló 20|I. évi CXCVI. Törvény
o Magyarországhelyi ĺinkoľmźnyzatairő| sző|ő 2011. évi CLXXXIX. t<irvény
o Helyi ĺinkormányzatok és szerveik, akoztársasági megbízottak, valamint egyes centá-

lis alaľendeltségü szervek t.eladat- és határköľęirol szóló 1991. évi XX. törvény
. Magyarország központi kĺlltségvetéséről szóló mindenkori éves ttirvény
. Államházt"aĺtasró| sző|ő 20|1. évi CXCV. törvény, valamint a végľehajtásarót szóló

36812011. (XII.3 1.) koľmlínyrendelet
o Az źi|amhánartás számviteléről szóló 4l20I3. (I.1 l.) Korm. rendelet
o A kormźnyzati funkciók, áIlafiházlaÍtási szakfeladatok és szakágazatok és szakágaza-

tok osztályozásirenďjéről szóló 6812013. (XII.29.) NGM rendelet
o A fővĺĺrosi önkoľmlányzat és a kerületi ĺinkormányzatok közötti forrasmegosztásról

szó|ő2006. évi CX)O(III. törvény
o Számvitelľől szóló 2000. évi C. törvény és végrehajtási rendelete
o Nemzetiségek jogaiľól sző|ő 20|1. évi CDoilX. törvény, valamint a nemzetiségi célú

e|ł5irźnyzatokból nyujtott tźlmogatások feltételrendszeréről és elszĺímolásának rendjé-
ről szóló z8l20|2. ( III.06.) kormlínyrendelet

o Az általános forgalmi adóról sző|ő 2007. évi C)O(VII. törvény
o A személyi jöveđelemadóról sző|ő |995. évi CXVII. töľvény
o A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
o A gépjárműadóról szóló |99|. évi L)ooilI. töľvény
o Az adőzás rendjéről sző]'ő 2003. évi XCII. törvény
o A tiĺľsadalombiztosítas e||átásźtra és a magánnyugdíjrajogosultakľól, valamint e szol-

gáltatások fedezetérőI sző|ő 1997. évi LX)o(. törvény
o Az egészségügyíLlozzźýélrulásrólszóló 1998. évi LXVI. tĺlrvény
o A megváltozott munkaképességű személyek e||átásarő| és egyes töľvények módosíta-

sĺíról szóló 20|I. évi CXCI. tcirvény (23$-24$)
o Közfog|alkoztatásról és aközfog|alkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények

módosításáról szóló 20ll évi. CvI. töľvény, valamint a végrehajtásaľól szóló kor-
mányrendeletek

o Közalka|mazottak jogállásaľól szóló |992. évi XxxIII. ttlrvény valamint az e|lhez
kapcsolódó źryazatí végľehajtási koľmĺányrendelętek

o Közszo|gá|ati tisztviselőkľől szóló 2011. évi CXCIX. tĺĺľvény,
o A Munka törvénykönyvérĺĺ| szó|ő 2012. évi I. tĺirvény
o Nemzeti köznevelésről szóló 20I|. évi CXC. tĺirvény, valamint a köznevelési feladatot

ellátó egyes önkormányzati fenrfiartásíintézĺĺlények állami fenntaľtásbavételéről sző-
|ő 2012. évi CL)OO(VIII. törvény,és annak végrehajtási rendeletei

o A szociális igazgatźsről és szociális ellátásolĺľól szóló |993. évi III. ttirvény, valamint
végľehaj tási rendeletei

o A gyeľmekek védelméľől és a gyámtigyi igazgatásról szóló |997. évi XXXI. töľvény
és végrehajtási rendeletei

o A muzeális intézményekľől, a nyilvlínos ktinyvtĺĺri ellátásról és a közművelődésről
sző|ő 1997. évi CXL. töľvény és végrehajtiísi rendelete

o A munkába jarással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II.26). kor-
miĺnvrendelet
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o A lakások és helyiségek bérletére, valamint az eIidegeĺĺtésĹikľę vonatkozó egyes sza-
bályokról szô|ő |993. évi LXXVII. törvény

o A mindenkoľi minimálbér és gaľantált bérminimumľól szóló kormányľendelet
o Adósságkęzelési szo|gáItatźtsról szóló 31/2010.(V[.15.) szémlűhelyi ľendelet
o A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátasok formáiľól és a téľítési dij ťlzetési

kötelezettségekľől sző|ő 25 |2012.(III.29.) helyi rendelet
o Bĺilcsődei térítési díjakÍól sző|ő I3l2012,(|I.23.) szźlĺnűhelyi rendelet
o A Józsefuarosi onkormányzat által fenntartott óvodfüban és iskolĺákban ellátottak ét-

kezés térítési díjáÍól sző|ő 69lt997.C{.II.29.) számú helyi rendelet
o Polgármester, alpolgáľmesterek illetményéről és egyéb juttatásairól, valamint az on-

kormźnyzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjáról szóló
40 l |998.(XII. 0 1 .) szźtmt helyi ľendelet

o Józsefuarosban ađományozhatő kitĺ'intetésekĺől sző|ő, többszĺjr módosított
I I /2006.(m. l 0.) szĺĺmú helyi ľendelet

o Azonkoľmanyzat költségvetési szerveinélkozszo|géůati jogviszonyban á||őkdíjazásá-
ró1 és egyéb juttatásairól sző|ő 7I|2012.(XII.13.) számú helyi rendelet

o Lakóhźz-mfüĺidtetési és lakóhazfe|tĄítás-lebonyolítási szolgáltatás ellátásźrőI sző|ő
64l 1995.(XII. 1 8.) széĺľl,ű helyi rendelet

. onkoľményzati biztos kiľendelésének és tevékenységének rendjéről szóló
5 8 l I 99 9 .(XII.24 .) számu helyi rendelet

o Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Mfüödési Szabá|yzatźlrő| szćiő 25120|3.
(,ĺ .27 .)számú helyi ľendelet

o Budapest, Józsefuaľosi onkormźnyzat vagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jo-
gok gyakorlásáľól szőIő 6612012.(XII.13.) szálĺÍl helyi rendelet

. Józsefuarosi onkormźnyzatmindenkori költségvetésről szóló helyi ľendelet

6.|.20. nemzetiségi ĺjnkoľmĺányzatok jegyzőkönyveinek pénzĹigyĹköltségvetési szem-
pontok szerinti ellenőrzése,az írźsbe|i előteľjesztések előzetes pénzügyi fedezet
igazo|ása

6.I.24. intézményi havi, feléves, éves szöveges beszĺĺmolók készítése
6.I.25. a költségvetési szervek, gazđasttgi táľsaságok gazdá|kodásának ťlgyelemmel kis-

éľése, elemzések készítése, j avaslatok készítése
6.I.26.kö1tségvetési szeľvek és gazdasági táľsaságok részéľe péĺuiigyí, költségvetési se-

gítségnyujtas
6.I,33.jóvahagyott költségvetési ľęndelet megküldése a költségvetési szeľveknek és

gazdasági táľsaságoknak, az e|emi költségvetési bekérő elkészítése
o Nemzetiségek jogairól szóló 201lI. évi CL)oilX. töľvény, valamint a nemzetiségi célú

e|őitźnyzatokból nyújtott tamogatások feltételrendszeréľől és elszámolásanak renđjé-

ről szóló 28l20I2. ( III.06.) koľmányrendelet
o Azáltalános foľgalmi adóról sző|ő2007. évi C)O(WI. ttirvény
o A személyi jĺĺvedelemadóról szóló 1995. évi CXWI. tcĺrvény
o Magyarország gazdasági stabilitásĺĺľól szőIő 201l. évi CXCN. törvény, va|anirlt. az

adósságot keletkeztető tigyletekhez történo hozzájźru|źts ľészletes szabźůyafuő| sző|ő

353 l20I1 . CXII.3 0) kormányrendelet
o Nemzeti vagyonľól szóló 20|I. évi CXCVI. tĺĺľvény
o Magyaľországhelyi önkoľményzatairőI szőIő 20|l. évi CDO(XIX. töľvény
. Helyi onkoľmĺĺnyzatokľól sző|ő |990. évi LXV. töľvény
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o Helyi önkormányzatok és szerveik, a köĺarsasági megbízottak, valamint egyes centrá-
lis aliírendeltségű szervek feladat- és hatáľköreiről szóló I99|. évi XX. törvény

. MagyaÍországközponti költségvetéséről szóló mindenkori éves törvény

. ÁuamlránartásróI sző|ő 2OI1. évi CXCV. tclrvény, valamint a végrehajtásaĺőI szőIő
3 68/20|1 . CXII.3 l .) koľmányrendelet

o Azá|IamháztartÁs számviteléről' sző|ő 4l20I3. (I.11.) Korm. ľendelet
o a koľményzati funkciók, á||arÍháztaÍtási szakfeladatok és szakágazatok és szakágaza-

tok osztalyozási rendjéľől szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet,
o Józsefuĺĺrosi onkotmányzrtmindenkoľi kĺiltségvetéséľől szóló helyi rendelet
o Józsefuaľosi Önkormányzatmindenkoľi átmeneti gazđźl|kodźlsáról szóló helyi rendelet

6.|.28. vezető részérő| átnŕrazott hataskörben el|eryegyzési jogkĺlr, valamint
bankszĺĺmla feletti aláíľás jogosultság gyakoľlása, vagy kiadmányozás gyakoľlása

6.|.29. testiileti-bizottsági előteľjesztések készítése, véleményezése pénzĹigyi-
kĺiltségvetési szempontból

6.1.30.szabá|yzatokkészítése,akua|izá|ása
6.I.34.adatszolgá|tatásban,infoľmációszo|gźůtatásbanközľemfü ödés
o A Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzatnak, a Jőzsefvánosi Polgĺĺľmesteri Hivatalnak,

valamint a helyi nemzetiségi tinkoľmĺínyzatok,ĺnk a kötelezettségvállalással, utalvá-
nyozással, ellenjegyzéssel, érvényesítéssel és teljesítésigazolással kapcsolatos eljarási
rendjéről sző|ó a mindenkor hatályos utasítás a|apjánuta|vźnyozási, ellenjegyzési, tel-
jesítésigazolási hatásköľ gyakoľlása

. ĺ||aĺllháztaľtásľól sző|ő 2011. évi CxCv. töľvény, vďamint a végrehajtásáról szóló
3 68/20| 1 . (xII.3 l .) koľmlányrendelet

o Az áIlaľ'háztartás számvite|érőI szőIő 4l20I3. (I.l 1.) Korm. rendelet
o A koľmĺĺnyzati funkciók, á||amháztartási szakfeladatok és szakźąazatok és szakźęaza-

tok oszüĺlyozási rendj éró1' szőIő 68120|3. (XII.29.) NGM ľendelet
o Józsefrĺíľosi Önkormźnyzatmindenkori költségvetéséľől szóló helyi ľendelet
o Józsefu áľosi onko rmźny zat mindenkori átmeneti gazdá|kodásań| sző|ő helyi rendelet
o Magyaro rszág kĺizponti költségvetéséről szóló mindenkori éves törvény

3.bd) A helyettesítés rendj e és az ezelĺhez tartoző felelősségĺ szabályok

Távollétében a Pénzügyi Ügyoszt á|y v ezetője helyettesíti.

3.c) Az ügYintézők munkaköľei és az azokhoz taľtozó feladat. és hatásktirtik (személyen-
kénti bontasban)

3.c/1 Költségvetési támogatások igénylésével, elszámolásával, költségvetés tervezésé-
vel, módosításźpa|, analitikus nyilvántaltások vezetésével kapcsolatos feladatok e||átá-
sźúvégző igyintéző
3cl2 Torzsadattźn nyilvantaľtĺĺssal, bankszámlanyitassal, zárással, megszĹintetéssel,
likvidiĺási titemterv elkészítésévelkapcsolatos feladatok ellátását végzó tigyintéző és
költségvetési szeľvek tĺnkormányzatitźmogatásának utalásával, nyilvántartásával, havi
beszĺĺmolók, pénztigyi elemzések készítésével kapcsolatos feladatok ellátását, hagya-
téki pénzügyek intézése, köztemetés nyilvántartása, utalásą gondozási díjakkal kap-
csolatos ügyintézést v égző igyintéző
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3.c/3 Nemzetiségi önkormĺĺnyzatok péĺlzugyi-gazdasági tevékenységével összefiiggő
feladatok el|źtását v égzo ugyintézo
3.cl4. Személyi jellegrĺ kifizetésekkel kapcsolatos valamennyi pénzugyi feladat e||átá-

sźúvégzó ĺjgyintézo
3.cl5. Kerékbilinccsel, köztęľĹilet felügyelettel kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátását
végzo ĺjgyintéző

3.ca) szakmai feladatellátására vonatkozó legfontosabb jogszabályok
o MagyarországAlaptörvénye
o Magyaľország gazdasági stabilitásáľól szóló 201I. évi CXCN. tĺirvény, va|arrńnt az

adósságot keletkeztető iigyletekhez történő hozzájźru|źls részletes szabá|yakól szóló
3 53 l20| l . (XII.30) kormányrendelet

o Nemzeti vagyonĺólszóló 20I|. évi CXCVI. törvény
o Magyarorczághelyi önkormźnyzatairól szóló 20|I. évi CL)O(XIX. törvény
. Helyi onkormányzatok'ĺőL szóló 1990. évi LXV. tĺirvény
o Helyi önkoľmlĺnyzatok és szerveik, akoztźnsasági megbízottak, valamint egyes centtá-

lis alarendeltségrĺ szervek feladat- és határköľeirőI szőIő 1991. évi XX. törvény
. Magyarországkĺizponti kĺiltségvetéséről szóló mindenkori éves törvény
. Áĺamt'áztartásrő| sző|ő 2Oĺ1. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásaľól szóló

368 l20|l . (XII.3 1 .) kormányrendelet,
o AzáLlamháztaÍtás szĺĺmviteléről szóló 4l20l3. (I.11.) Korm. ľendelet
o A kormányzati funkciók, á||anháztaÍtási szakfeladatok és szakágazatok és szakágaza-

tok osztályozási rendjéről szóló 68120|3. (XII.29.) NGM ľendelet,
o A fővarosi ĺinkoľmányzat és a keriileti ĺinkoľmányzatok kĺjzĺitti forľásmegosztásrő| sző-

|ő2006. évi CXXXIII. törvény
o Szĺmvitelľől szóló 2000. évi C. töľvény
o Nemzetiségek jogairól sző|ő 20|1. évi CLxXx. törvény, valamint a nemzetiségi célú

e|óirźnyzatokból nyujtott támogatások feltételrendszeréről és elszímolásanak rendjéről
szó|ó 28 l20l 2. ( III.06.) koľmanyrendelet

o Az általános forgalmi adóról sző|ő2007. évi C)O(VII. törvény
o A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXV[. ttiľvény
o A helyi adókľól szóló 1990. évi C. töľvény
o A gépjárműadóról szóló 1991. évi DooilI. tĺĺľvény
o Az adózás rendjéről sző|ő 2003. évi XCII. törvény
o A tarsadalombiztosítás e||źtásźra és a magánnyugdíjra jogosultakĺól, valamint e szol-

gáltatások fedezetérő| sző|ő 1997. évi LXXX. törvény
o Azegészségtigyihozzájarulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény
o A meg:lá|tozott munkaképességtĺ személyek ellátásáról és egyes törvények módosításá.

ról szóló 2011. évi CXCI. töľvény ( 23$-24$)
o Közfog|a|koztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb töľvények

módosításaról szóló 20|| évi. CVI. tĺĺľvény, valamint avégrehajtásaról szóló kormány-
rendeletek

o KozaIkalmazottak jogá||źsáxől szóló |992. évi XXXIII. ttirvény valamint az ehhezkap-
csolódó ágazati végrehajtási koľmanyrendeletek

o Közszo|gá|ati tisztviselőkľől szóló 20ĺ1. évi CXCIX. tĺirvény
o A Munka ttiľvénykönyvérő|szőIő20|l. évi I. törvény
o Nemzeti kĺiznevelésről szóló 20II. évi CXC. törvény, valamint a kĺjznevelési feladatot

e||átő egyes önkoľmányzati fenntartźsűiĺtézmények állami fenntaľtásba vételéľől szóló
20|2. évi CL)O(XV[I. ttirvény, és annak végľehajtási rendeletei
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o A szociális igazgatźsrol és szociális ellátásokĺól szóló 1993. évi III. törvény, valamint
végrehaj tási rendeletei

o A gyermekek védelméről és a gyĺámtigyi igazgatásról szóló 1997. évi )ooil. t<lrvény és
végrehaj tási rendeletei

o A muzeális intézményekľől, a nyilviĺnos ktinyvtĺĺri ellátásľól és a közművelődésľől szó-
|ő |997. évi CXL. törvény és végrehajtási rendelete

o A munkába járással kapcsolatos utazási k<iltségtéľítésről szóló 39/2010. (II.26). kor-
mányľendelet

o A mindenkoľi minimálbér és gaľantált bérminimumľól szóló kormányrendelet
o Józsefuĺáľosi Önkormźnyzatmindenkori átmeneti gazdá|kođásaľól szóló helyi ľendelet
o Józsefvarosi onko rmźny zat mindenkori ktiltségvetéséről szóló rendelet
o Adósságkezelési szolgáltaĺĺsról szóló 31/2010.(VII.l5.) szám,űhelyi renđelet
o A személyes gondoskodást nyrijtó szociális ellátások foľmáiról és a térítési díj ťlzetési

ktitelezettségekről szőIő 2| 1201 1 .( IV. l 2.) helyi ľendelet
o Bölcsődei téľítési díjakľól sző|ő l3l20I2,(II.23.) szálmíhelyi ľendelet
o I3120I3.(III.28.) a Budapest Józsefuarosi onkoľmźnyzat által fenntaľtott óvodakban

valamint az á||arci intézményfenntaľtó kĺizpont által fenntaľtott Budapest Fővĺĺľos VIII.
keľületi iskolakban alkalmazott étkezési téľítési díjakról szóló helyi rendelet

o Polgáľmesteľ, alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttatásaiľól, valamint az ön-
kormányzati képviselők kiesett jövedelmének megtéľítéséről és tiszteletdíjaról szóló
40/ 1 998.CX[.0 1 .) szétmu helyi rendelet

o Józsefuĺáľosban adományozható kitiintetésekľől sző|ő, többször módosított
| | l2006.(m. 1 0.) szĺímú helyi rendelet

o Az onkormányzat költségvetési szerveinél kozszoLgźiati jogviszonyban állók díjazásá-
ról és egyéb juttatásaiľól sző|ő 7|l2012'Cx[.13.) számú helyi renđelet

o Lakohaz-működtetési és lakóhazfe|i$ítasJebonyolítási szolgáltatás ellátásáról szóló
64l |995.(KI. 1 8.) szánls helyi rendelet

o Önkoľmányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló
5 8/ 1 999. (XI|.24.) szźlmű helyi ľendelet

o Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Mtĺködési Szabá|yzatźnő| sző]'ő 25120|3.
(ĺI .27 .)szźmí helyi ľendelet

o Budapest, Józsefuarosi onkoľmányzat vagyonláľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásaľól szóló 66 |20I2.(XJI. 1 3.) szémű helyi ľendelet,

3.cb) Az üryĺntéző által ryakorolt hatáskiĺľiik (kĺadmányozás), a hatáskiiľ ryakoľlásá.
nak módja

o Az ügyintézők kiadmányozási hatásköľrel nem rendelkeznek.

3.cc) Az íigyintéző feladatköľei

3.c/1 Költségvetési támogatasok igénylésével, elsziímolásával, kĺiltségvetés teľvezésével, mó-
dosítasával, analitikus nyilvlĺntaľtások vezetésével kapcsolatos feladatok e||tfiźsát végző ugy-
intézo

6.I.|2. kĺĺltségvetés módosító rendelet elfogadása utźn az érintett intézmények és Hivatal
belső szervezeti egységeinek éľtesítése a módosítasról, a jóvahagyott e|őirényzat-
okľól, valamint kĺinyvelésre töľténő átađása
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6.I.7. intézmények költségvetési tervezetének felĹilvizsgá|ata, javítétsa, Polgáľmesteri
Hivatal és az onkotmźnyzatkciltségvetési tervezetének elkészítése a Hivatal belső
szeľl ezetiĺęk kĺj zremfü ĺidé sével

6.1.13' keľületi és intézményenkénti - költségvetési szerkezeti bontásban-koltségvetési
e|óir źny zatok analitikus nyilvántaltása

6.1.5. éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez az állami tamogatasok kerĹileti szinťu
el számoltatas a, e|számolása

6.l.4. a hclyi szabćiyzat alopulvételéve| az óllami tamogatás igényléso, a szolgáltatott
adatok ellenőľzése, keľületi szintű tisszesítése és továbbítása, évente az Aht.-bart
rogzített időpontokban állami támogatások feliilvizsgálata (lemondĺís, pótigénylés),
analitikus nýlvlántaľtlísa

6.1.11. kĺiltségvetési és végĺehajtási rendelet többszöri módosításanak elkészítése a helyi
szabźt|yzatbanfoglaltakfigyelembevételével

6.1.15. keriileti péĺumarudviĺny és költségvetési ľendelet tęrvezetelkészítése, felđolgozása
iĺtézménye'nként

6.I.9. éves költségvetési ľendelet elfogadása utiín a KGR pľogrammal a költségvetési
nyomtatványok kitöltése Hivatalľa és onkoľmányzatra, az intézmények felé intéz-
kedés, kitöltött nyomtatványok, jóvlíhagyott előirányzatok ellenőľzése, javítiĺsa

6.1.10. Polgáľmesteľi Hivatal és az onkormźnyzatjóvahagyott kcĺltségvetési előirányzata-
inak szeľvezeti egységenként való részletes (kiemelt e|őĺrźnyzatonként és rovaton-
ként) feldoLgozása, szervezeti egységek kiértesítése, a Hivatal egységes feldolgo-
zása könyvelésre tĺiľténő átadása

6.1.35. oNBcvĺ és az ebr 42. ręndszeľ folyamatos ťlgyelése, Pénzügyi Ügyosná|yra
vonatkozó adatszolgźůtatás

6.l.36. nemzetiségi önkormĺínyzatok elemi költségvetésének ľĺigzítése a KGR
ľendszeľben,

6.| .37 . költségvetés az önkorm źnyzat hivatalos honlapj an történő megj elenítéséről
gondoskodás,

o Józsefulĺrosi onkormźnyzatmindenkoľi költségvetéséról szóló rendelet
o Magyarorszźĺgközponti kĺiltségvetéséről szóló mindenkoľi éves törvény
. Áľamnźúaĺtásrő| szőIő 2O|1. évi CXCV. t<irvény, valamint a végrehajtásźró| sző|ő

3 68/20|1 . (XII.3 1 .) koľmĺányrendelet
o Azá|lanháztartás szĺímviteléľől szóló 412013. (I.11.) Koľm. rendelet
o A kotmźĺnyzati funkciók, á||amháztaÍtási szakfeladatok és szakźryazatok és szakágaza-

tok osztályozási rendjéľőlszóló 6812013. (XII.29.) NGM rendelet,
o Számvitelről szóló 2000. évi C. tcirvény

3cl2 Törzsadattáĺi nyilvántaľtással, bankszámlanyitással, zátássa|, megsziintetéssel, likviditási
iitemterv elkészítésével kapcsolatos feladatok ellátását végző és költségvetési szervek ĺinkor-
mźnyzati tánogatźsának utalásával, nyilvántartásźwa|, havi beszámolók, pénzügyi elemzések
készítésével kapcsolatos feladatok e||źĺtźsát, hagyatéki pénziigyek inÍézése, kĺiztemetés nyil-
vtntartása, utalása, gondozási díjaktal kapcsolatos tigyintézéstvégző ugyintéző

6.I.14. kĺiltségvetési szervek, gazdasźryi tlírsaságok, Polgáľmesteľi Hivatal jóváhagyott
költségvetési előiľanyzatainak likviditási ütemtervére bekérő elkészítése, majd az
adatszoLgáltatás után a kerületi szinnĺ likviditási ütemteľv elkészítése, annak ha-
vonkénti keľĹileti szintíĺ ĺjsszesítése

. Á[amháztarĺásról szőIő 2OI1. évi CXCV. törvény, valamint a végľehajtásaról szóló
368ĺ2011. (XII.3 1.) kormányľendelet

o Azá||amháztaĺás számviteléről szóló 412013. (I.11.) Koľm. rendelet
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o A kormáĺyzati funkciók, źů|amházÍBirtási szakfeladatok és szakágazatok és szakágaza-
tok osztályozási ľendjéľő| szőLő 68120|3. (XII.29.) NGM rendelet

o Józsefuáľosi onkormányzatmindenkori kĺĺltségvetéséről szóló ľendelęt

6.|.22. a köznevelési törvényben meghat étrozott KIR rendsz erhez pénzjgyi
ađatszolgéitatás telj e sítése

o Nemzeti ktiznevelésről szóló 20||. évi CXC. törvény
o A kĺjznevelési feladatot ellátó egyes <inkormanyzati fenntartást intézmények állami

fenntaľtĺĺsba vételérőI szőIő 2012. évi CLX)O(VIII. tĺirvény, és annak végrehajtási
rendeletei

6.l.17.bankszámlanyitásokkal, megszüntetésekkel kapcsolatos intézkedések,
ÁFA. kĺiľbe való bejelentés
6.1.18. keľtileti torusadattźri nyilvríntaľtás (tv-i előírás), alapítő okiratok, módosítá-

sok bejelentése a Mak felé
6.l.23. ktiltségvetési szervek részére az önkorményzatitamogatás leutalása szabźiyzat

szerint
6.|.24. intézményi havi, féléves, éves szöveges beszámolók készítése
6.I.25. a kĺiltségvetési szervek, gazďasźtgi táľsaságok gazdá|kodásanak figyelemmel kis-

éľése, elemzések készítése, javaslatok készítése
6.|.26. kĺiltségvetési szervek és gazďasźlgi tíľsaságok részére pénzĺj;gyi, költségvetési se-

gítségnyujtás
6.l.3l. hagyatéki pénzügyek intézése, kö'ztemetés nyilvĺĺntaľtása,uta|ása
6.2.32. gondozási díj akkal kapcsolatos Ĺigyintézés
6.1.38. koltségvetési felügyeleti szervi tiĺmogatások analitikus nyilvántaľtásanak vezetése,

egyeztetése a költségvetési szervek gazdasági vezetőivel, aszźlmvitellel a helyi
szabáiy ozásban fo glaltak me gfe l el ően

. Álumnázhrtásrő| sző|ő 20|1. évi CXCV. töľvény, valamint a végrehajtásĺĺról szóló
3681201 1 . 6II.3 l .) koľmĺányrendelet

o Azá||afihá^artás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm' rendelet
o A szakfeladat rendről és az áIlaffihźz,tartasi szakágazati ľendről sző|ő 56120I|.

CXII.31.) NGM ľendelet
o Sziímvitęlről szőIőf000. évi C. törvény

3.c/3 Nemzetiségi cinkormányzaÍok pénnigyi-gazdasźryi tevékenységével cisszefüggő felada-
tok ellátását végzo ngyiĺtézó

6.1.21. nemzetiségi önkormanyzatokpźl|yźzatinak benyújtásához, szoveges-szakmai
elszĺĺmolásához segítségnyújtás, telj es könĺ pérungyí feladatellátas,

6.|.|9. a nemzetiségi önkoľmźnyzatok beszámoló készítésével kapcsolatos feladatok ellá-
tása,

6.I.20. nemzetiségi önkoľmanyzatok jegyzőkĺlnyveinek pénziigyi-költségvetési szem-
pontok szeľinti ellenőrzése, az írásbeli előterjesztések előzetes pévngyi fedezęt
ígazo|źsa

6.I.39. a nemzetiségi cinkormanyzatok vonatkozásźlbarlaz átmeneti gazdźůkodźtsról szóló
hatźrozati javaslat, költségvetési koncepciő pénaigyi költségvetés ľészét képező
hatźlrozati javaslat,eredeti ktiltségvetésről szóló hatĺíľozati javaslat és a számszaki
melléklet elkészítése a nemzetiségi önkormĺányzatok elnökeivel egyiittmfüödve,

6.t.40. nemzetiségi ĺinkormányzatok pénztigyí-gazdasági fe|adataival kapcsolatos
feladatok.
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o Áilamhźztartásrő| sző|ő 2OI1. évi CXCV. t<ĺrvény, valamint a végĺehajtásárőI szőLo

368120|1 . (XII.3 1.) koľmányrendelet
o Az á||alrhá^artás számviteléről szóló 412013. (I.1 1.) Korm. rendelet
o a korměnyzati funkciók, á|larcháztartasi szakfeladatok és szakágazatok és szakágaza-

tok osztályozási rendjéről szóló 6812013. (XII.29.) NGM rendelet
o Józsefuaľosi onkormźnyzatmindenkori költségyetéséről szóló rendelet
o Számvitelről szóló 2000. évi C. töľvény
o Nemzetiségek jogairól szóló 20||. évi CDoilX. törvény,
o A nemzetiségi célú elóirtnyzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és el-

számolásának rendjéről szóló 2812012. ( I[.06.) kormányrendelet

3.cl4. Személyi jetlegiĺ kifizetésekkel kapcsolatos valamennyi péĺuugyi feladat ellátását vég-
zo ugyintézó.

6.1.27. nem rendszeres juttatások, megbízźlsi szerzódések bérszĺámfejtése, egyeztetése
a számviteli nyilvantartásokkal, feladása a Mak felé. A kifizetésekĺőlév végi
adőigazo|ások kiadása, jövedelem igazolások kiadása

6.|.4|. önkoľmanyzatiés Polgiĺľmesteľi Hivatali gépkocsik uzemarryagnoľIna
elszámolással kapcsolatos feladatok

6.|.42. kiküldetési rendelvény a|apjźnvégzett elszámolások és annak rogzítése a KIR
rendszerben

6.1.43. rendszeres illetmények, személyi jellegrĺ megbizźsí díjas szeruődések analitikus
nyilvantartásĺának vezetése, nem ľendszeres és külső személyi juttatĺĺsok nettó
összegét tarta|maző analitikus kimutatasok készítése

6.|.44.cafetéria keretében kifizętett juttatások KIR rendszerben töľténő fe|adása
o Azadőzás rendjéről sző|ő2003. évi XCII. törvény
o A tĺĺľsadalombiztosítás e||átására és a magánnyugdíjra jogosultakĺól, valamint e szol-

gáltatások fedezetéró| szó|ő 1997. évi LXXX. tĺirvény
o Azegészségügyihozzź$aru|ĺĺsľól szóló 1998. évi LXVI. törvény
o A megvźůtozott munkaképességÍí személyek ellátáSáľól és egyes tĺirvények módosításá-

ról szóló 201|. évi CXCI. törvény ( 23.$-24.$)
o Közfog|a|koztatásról és a k<izfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények

módosítasaról szóló 20|I évi. CVI. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló kormany-
rendeletek

o Közalkalmazottak jogá|IásárőI sző|ő |992. évi X)O(II. törvény valamint az ehhezkap-
csolódó ágazati végrehajtási koľmányrendeletek

o Közszolgá|atitiszťviselőkről szóló 20|I. évi CXCIX. tĺiľvény
o A Munka törvénykĺĺnyvéről sző|ő20|2. évi I. ttirvény
o A mindenkori minimálbér és garantált béľminimumĺól szóló koľmányrendelet
o Józsefuláľosi onkormźnyzatmindenkori átmenęti gazdálkodasźtrő| sző|ó helyi ľendelet
o Józsefuláľosi onkormćnyzatmindenkori kĺiltségvetéséľől szóló rendelet
o Magyaro rszág kozponti kĺĺltségvetéséről szóló mindenkori éves törvény
. nlla,ĺnaztaľtásľól sző|ő 20Il. évi CXCV. töľvény, valamint a végrehajtásźrő| szőIő

36812011 . CXII.3 1 .) koľmanyľendelet
o Az áI|anháztaÍtás szĺĺmviteléľől szóló 4l20I3. (I.1 1 .) Korm. ręndelet
o a korményzati funkciók, á|LamháztaÍtási szakfeladatok és szakágazatok és szakágaza-

tok osztályozási rendjéről szóló 68120|3. (XII'29.) NGM ľendelet
o A t<lrzskĺinyvi nyilvántartásľól szóló 6l20I2.(nI.0l.) NGM rendelęt
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3.c/5. Keľékbilinccsel, köaeľület felügyelettel kapcsolatos pénztigyi feladatok e||étáséttvégző
ngyintéző

9.|.45.a kerékbilincseléssel és kdzteľĹilet feliigyelettel kapcsolatos bankforgalmi
ngyintézői feladatok ellátása

6.|.46.akerékbilincseléssel és köZterület felügyelettel kapcsolatos bevételre
vonatkozó PEK anyagok és egyedi utalasok elektronikus megküldése a
köZteľĹilet felügyeleti ügyosztálynak

6.|.47.a kerékbilincseléssel és kozteľület felĹigyelettel kapcsolatos megľendelések,
kĺjtelezettségvállalások nyilvántaľtása

6.I.48.akeľékbilincseléssel és köZteľĺilet felügyelettel kapcsolatos számlák rcĺgzítése,
utalványrendel et kiál lítasa

6.l.49.a kerékbilincseléssel és kt!ĺerĹilet felügyeletteleszközeinek|e|tźtrozásában való
részvétel

6. 1 . 5 0. a kerékbilincselés sel és kozteľĹilet felügyel ettel kapcsolatos fiőkcinyvek
analitikfü egyeztetése

o Allamhźlztartásrő| sző|ő 20|1. évi CXCV. tĺiľvény, valamint a végrehajtźsźtő| sző|ó
368120| l . (xII.3 l .) koľmrányľendelet,

o A kormányzati funkciók, á|IamhźLztartási szakfeladatok és szakágazatok és szakźtgaza-
tok o sztályo zási r endj érő 1 szó ló 68 l 20 | 3 . (XII.29 .) NGM rendelet,

o Azál'|aľ:.háztafiAs szĺĺmviteléről szóló 4l20I3. (I.l1.) Korm. rendelet
o Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
o Azá||anhźztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdaságt események kĺitelező el-

szĺĺmolási módjĺíľól 381201-3. (Ix. l9.) NGM rendelet
o Józsefuáľosi Önkormźnyzatmindenkoľi átmeneti gazdźlkodźlsaról szóló helyi rendelet
o Józsefuaľosi onko rmźny zat mindenkori költségvetéséľől szóló rendelet

3.cd) A helyettesítés ľendje és az ezel<heztartoző felelősségi szabályok

A helyettesítés rendje a munkaköľi leíľásokb an szabáIyoma

Pénzĺigyĺ és Számvitelĺ lľodavezető

3.ba) Az iľodavezető szakmaÍ feladatellátńsára vonatkozĺó legfontosabb jogszabályok
felsoľolása

. MagyaĺországAlaptĺirvénye

. Magyarország gazdasági stabilitásrĺľól szóló 20I|. évi CXCN. törvény, valarrint az
adósságot keletkeztető ügyletekhez tórténő hozzájźlru|ás részletes szabéiyairől szóló
3 53 l20I 1 . CXII.3 0) koľmányrendelet

o Nemzeti vagyonľól szóló 20||. évi CXCVI. Töľvény
o Magyaľoľszág helyi önkoľmányzatairőI sző|ő 2011. évi CL)O(XIX. törvény
o Helyi ĺinkormĺĺnyzatok és szerveik, a köztĺíľsaságí megbízottak, valamint egyes centrá-

lis aláľendeltségű szervek feladat- és hatírköľeiről szóló 199|. évi XX. törvény
o Magyaľorszérykozponti kciltségvetéséľől szóló mindenkori éves törvény
. ellamnáilartásrő| szőIő f0|1. évi CXCV. tcĺrvény, valamint a végrehajtásĺíról szóló

3 68 l20I1 . CXII.3 1 .) koľmĺínyľendelet
o A kormźnyzati funkciók, á||anháztartźlsi szakfeladatok és szakáryazatok és szakágaza-

tok osztályozási ľenđjérőI sző|ő 6812013. (XII.29.) NGM rendelet
o Az áI|amháztaÍtásban felmeľiilő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező el-

46



számolási módjaľól 3812013. (IX. 19.) NGM rendelet
o Számvitelľől szóló 2000. évi C. tĺirvény
o Azá||afihź.ztartás szĺímviteléről szóló 4l20l3. (I.11.) Koľm. ľendelet
o Nemzetiségek jogairól szo|ő 2011. évi CLXXX. törvény, valamint a nęmzetiségi célú

eloirányzatokból nyujtotttámogatćtsok feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről
szőIő 28 1201 2. ( III.06.) kormanyrendelet

o Az általanos foľgalmi adóról sző|ő 2007. évi C)O(WI' törvény
o A kozbeszeruésekľől szőIő2011. évi CMII. törvény
o A személyi jövedelemadóról szóló l995. évi CXVII. törvény
o A helyi adókĺól szóló 1990. évi C. törvény
o A gépjárműadóról szóló |99|. évi Lxxxl. tĺiľvény
o Azadózás rendjéről szőLő2003. évi XCil. tĺirvény
o A szociális igazgatásről és szociális ellátasokról szóló |993. évi III. töľvény, valamint

végľehaj tási rendeletei
o A Polgari Törvénykönyvről sző|ő20|3.évi V. törvény
o Az infoľmációs önĺendelkezési jogľól és az információszabadságról szóló 2011.évi

CxI. tĺiľvény
o A kozpéruekből nyujtott támogatások átláthatóságárő| sző|ő 2007.évi CLXXXI. tör.

vény
o 2008. évi III. töľvény az l és 2 forintos címlehi érmék bevonása kĺivetkeztében szfü-

sé ge s keľekíté s szabáIy ak ő|
o 2008. évi IV. tĺiľvény az I és 2 forintos címletrĺ éľmék bevonása ktivetkeztében szĹik-

séges kerekítés szabźiyairől a tĺĺrsadalombiztosítási és szociális ellátĺások megállapítása
során

o A pénzmosás és a terrorizmus ťlnanszítozása megelőzésérő| és megakadźůyozäsárőI
szőIő 2007' évi C)oo(VI. törvény

o A költségvetési szervek belső kontrollrendszerérő| és belső ellenőrzéséről szóló
37 0120|1.cxII.3 1.) Koľm. rendelet

o |812005. 6|L27.) IHM rende|et akozzétételi listfüon szeľeplő adatok kozzétételébez
szfü séges kozzététe|i mintfü

o A mindenkori minimálbéľ és gaľantált béľminimumľól szóló koľmiĺnyrendelet
o Józsefuárosi onkormányzatmindenkori átmeneti gazdźikodźtsĺĺľól szóló helyi ľendelet
o Józsefuarosi onkormźnyzatmindenkoń költségvetéséről szóló rendelet
o az onkoľmlínyzatbevétęleinek lakáscélokľa és az eze|łlez kapcsolódó infiastľukturális

beruhŁásokľa vonatkozó felhaszná|ás szabźiyairól sző|ő 34l20l3. (VI.25.) önkor-
mźnyzati ľendelete

o Budapest Józsefuaľosi onkoľmźnyzat vagyonaról és a vagyon feletti fulajdonosi jogok
gyakorlásaról szóló 66 l 20|2.(XII. 1 3.) szźlmí helyi rendelet

3.bb) Azirodavezető á.Jita| ryakoľolt hatásktiľiik (kiadmanyozás)' a hatáskör gyakorlásĺĺnak
módja

A kiadmanyozás és az a|źtírás rendjéről sző|ő hatá|yos jegyzői utasítás szerinti hatás-
könel rendelkezik.
A kiadmanyozás ľendjéľől sző|ő hatźt|yos polgáľmesteľi utasítasban foglaltak szeľinti
hatásköľrel renđelkezik.
A kĺjtelezettség-vállalással, utalványozással, ellenjegyzéssel, érvényesítéssel, teljesĹ
tésigazolással kapcsolatos eljárási rendről szőIő hatźůyos polgármesteri-jegyzői együt-
tes utasítás, a mindenkoľ hatalyos jegyzői utasítás, valamint a mindenkor hatályos
jegyzói és elnöki utasítás szerint gyakorolja a polgármesteľ a jegyző és a nemzetiségi
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önkormanyzatok elnökei által meghatźtrozott k<jrben a kiadmányozási, utalványozási,
ellenjegyzési és telj esítésigazolási j o got.

Pénztigyi Ügyoszályvezeto áIta| kiadott kiađmányozási és helyettesítési rendben
me ghatźtt ozott hatásköĺľel rendelkezik.

3.bc) Az irodavezető feladatköľei
Általanosságban iľođa vczctoífcladatok cllłítása, az iroda munkójĺĺnak lĺoordinólóso' {lZ

irodát érintő feladatok ellátásanak megszeľvezése, ellenórzése. Yezetői és ügyosztályi
értekez|eten való ľészvétel. beszlímolas.

Feladatköľei

6.f.I. a Polgáľmesteri Hivatal, az onkormźnyzat és a nemzetiségi önkormányzatok
jogszabá|yi előírások szerinti számviteli ľendjének kialakítása
6.2.3 . éves számszaki költségvetési beszámoló elkészítése, önkormányzat

vonatkozás ában a MAK felé
6.2.4. havi, negyedéves, éves egyeztetések, év végi éľtékelések elvégzése
6.2,5, költségvetési szervek havi, éves számszaki beszámolóinak feliilvizsgá|ata

ellenőrzése, jővźhagyása a KGR ľendszerben
6.2.6. zźtrszźlmadźls készítése
6.2.8. havipéĺuforgalmi és negyedéves mérlegjelentés készítése (onkoľmanyzat)

a MAK felé
6.2.2|. kapcsolattaľtas a kĺlnywizsgálókkal, bankszímlavezeto hitelintézettel,

intézményekkel és egyéb szeľvezetekkel
6,2.24.pźiyźzatokbenyujtlísĺĺhozadatszo|gźitatás
6,2.25. taĺsosztrályok részéľe ill, a kĺjltségvetés tervezéséhezađatszo|gá|tatźs, sziikség

esetén közremiĺködés a költségvetés elkészítésében
6,2.27.fe|hata|mazott személyek bankszámla feletti aláírás jogosultság gyakoľlása,

utalásoknál banki a|áírő
6.2.33. negyedéves, feléves, haľomnegyed éves és éves szöveges tájékonatas készítése
a Hivatali és az ĺinkormányzati ktiltségvetés teljesítéséről
6.2.34. negyedéves, féléves, hiíľomnegyed éves és éves szźtmszakitajékoztatás

készítése a Hivatal, az önkoľményzati és a költségvetési szeľvek
. k<iltségvetésének teljesítéséľől

6.2,38. e|őirtnyzatok kontírozása, könyvelése, egyeztetése
6.2.40. Ct-Ecostat integrált ľendszerben törzsállomany karbantartźsa
6.2.42.bizottsági,testtiletie|őtĄesztésekkészítése
6.2.43.tźrgyéví nyitási és zétľźlsi könyvelési feladatok az ĺinkormźnyzat esetében
6.2.44.zárszźtmadźshoz,I.féléviésnegyedévesbeszámo|őhoztáblźaatok

ĺisszeállítasa
6.2.45. analitikfü vezetése, főkönyvi könyveléssel tonénő egyeztetése a

sziím larendben me ghat źn o zottak szeri nt
6.2.46. önkoľmanyzathoztaftoző állami hozzźljarulás számla és a munkáltatói kölcsön

a|szźtm|a szĺmviteli könywezetése
6.2.26.vezeto ľészérő| átrlůltuott hataskörben uta|vźnyozas, ellenjegyzés gyakor|ása,

telj esítések igazo|ása,

o Szĺĺmvitelrőlszóló 2000. évi C. törvény
o A,z. źL||anháztartás szĺĺmviteléről szóló 4l20l3. (I.11.) Koľm. rendelet
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. MagyaľorczźLgközponti költségvetéséľől szóló mindenkori éves törvény

3.bd) A helyettesítés rendje és az ezek'hęztartoző felelősségi szabályok
A munkaköľi leírásban kijelĺiltek szeńnt

3.c) Az ügyintézők munkakiiľei és az azokhoz taľtozó feladat- és hatáskiiriik

3.c/I. onkormanyzatí fizetési számla ćs bankok fĺĺk<inyvi kĺinyvclésót cllótó, ófo-
bevallást és egyéb adóbevallásokat elkészitó, érvényesítési feladatokat ellátó ugyintéző
3.clZ. Hivatali k<jtelezettségvállalást nyilvántató, hivatali bank és pénztétrak ktinyve-
lését elvégző' kiťlzetések előkészítését, utalványľendeletek előá||ítaséú el|átő, analiti-
kakat vezető, és azokat a fok<inywel egyeztető ügyintéző
3.cl3. Uniós pźúyázatok nyilvántaľtźĺsát e||ttő, kötelezettségvá||a|ásźÍvezetó, elktilĺinĹ
tett a\szźĺrl|źtjźnak kdnyvelését eIvégző, analitikáinak főkiinywel torténo egyeztetését
ellátó ljlgyintéző
3.cl4. JGK Zrt. feladatellátásával összefüggő pénnlgyi feladatokat ellátó, helyi adók
kĺinyvelését elvégző, vagyonkataszter egyeztetését e|végző,lakáslap és ingatlanokat
érintő negyedéves állomanyváltozások kcinyvelését, önkoľmányzati péluźn könyvelé-
sét ellátó ugyintézó
3.cl5. onkormĺĺnyzati és hivatali bankanyagok bontását, kdnyvelésre való e|okészité-
sét ellátó, banki jóváírásokról utalviĺnyľendeleteket e|oá||ítő, tartásdijja| kapcsolatos
feladatokat e|v égző ugyiĺtéző
3.cl6. onkormĺányzatbaés hivatalba érkezó szźm\źkellenőrzésével, iktatásáva|,kiadá-
si utalvanyrendeletek előá||itásával', szám|źtk és egyéb kiadások utalásával foglalkozó
ugyintézíĺ
3.cl7. Trĺľsashlízak felújítási támogatásával kapcsolatos feladatokat e||źÍő, CSP pľo-
jekttel, Teleki téri projekttel, Józsefraľosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése
projekttel kapcsolatos péĺlzugyi feladatokat eIIátő, munkáltatói ktilcsĺinnel, helyi tá-
mogatással ĺisszefüggő péĺ:zligyi feladatokat e|végző, támogatások elszímolását nyil-
vźntartő, szociálpolitikai segélyek utalás előkészítésével foglalkoző, á||arri tźlmogatá-
sokat leigénylő ügyintéző
3.cl8. onkoľmányzati,hivatali és 11 nemzetiségi <inkoľmányzatpéĺutátával kapcsola-
tos feladatokat ellátó, vevőszámlak kiállítását e|végző, szigoru számadású nyomtatvá-
nyok vezetését ellátó ugyiĺtéző
3.cl9. onkoľmanyzati ktitelezettségvźi|alás nyilvántartástú e||átő, nyilvlános adatok
kozzététę|ét ellátó ugyintézó
3.cll0. Nemzetiségi tinkoľmányzatok kĺitelezettségvállalás nyilvántaĺtását vezetó,
banki és pénzttn kifizetéseinek és bevételeinek kĺĺnyvelését ellátó, nemzetiségi ön-
kormźnyzatok beszámolóinak ĺisszeállítását elvégző, éľvényesítési feladatokat ellátó
ngyintézo
3.cl||. Tngyí eszkoz, kiséľtékiĺ tátgyi eszkóz, készletek nyilvantartását e||átő,leltáro-
zássa|, selej tezé ssel kapc s olato s feladatokat e l látó ngyintéző
3.cll2. onkormanyzat és Hivatal béľfeladással kapcsolatos feladatokat ę||átő,nettó fi-
narszírozásban a bér-és jaľulékokkal kapcsolatos feladatokat ellátó valamint a éúme-

netileg szabadpélueszkozök lekötéséről gondoskodó és aľľól adatot szo|gźitatő iigyin-
téző
3.cĺl3. Kerékbilinccsel, közterĺilet felügyelettel kapcsolatos pénzttn feladatok e||źńźy

sátvégző ugyintéző

3. ca) szakmai feladate||átásár a vonatkozĺí legfontos abb j o gszabályok felsoľolás a
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. MagyaľországAlaptörvénye

. Magyarország gazdasági stabilitásaľól szóló 20II. évi CXCIV' tĺĺrvény, valamint az
adósságot keletkeztető tigyletekhez történő hozzźtjźlruIéts részletes szabźiyairől szóló
3 53 120|1 . CXII.30) kormányrendelet

o Nemzeti vagyonĺó| sző]'ő2011. évi CXCM. Törvény
o Magyarországhelyi önkormźnyzatairól szóló 20||. évi CLXXXIX. töľvény
o Helyi önkormányzatok és szerveik, a k<jztiársasági megbizottak, valamint egyes centrá-

lis alaľendeltségu szervek feladat- és hatarköreiľől szóló 1 991 . évi )o(. tĺirvény
o Magyaro r szág kĺĺzponti kĺĺltségvetéséről szóló mindenkori éves tĺiľvény
. Áilamhćztartásrő| sző|ő 2011. évi CXCV. töľvény, valamint a végľehajtásnő| sző|ő

368120|1. (xII.3 1.) koľmanyrendelet
o A kormźnyzati funkciók, áI|afi,tháztartási szakfeladatok és szakágazatok és szakéryaza-

tok osztályozási ľendj étő|, sző|ő 68120|3. (XII.29.) NGM rendelet
o Azá||anhá^artasban felmeľiilő egyes gyakoľibb gazďasági események kötelező el-

sziĺmolási módjaról 38l20I3. (Ix. 19.) NGM rendelet
o Szĺmvitelrőlszóló 2000. évi C. töľvény
o Az á|Iafi.hźLztartás számviteléľől szóló 4l20I3. (I.1 1.) Koľm. rendelet
o Nemzetiségek jogairól szőIő 20|1. évi CLXXIX. törvény, valamint anemzetiségi célú

e|oirźnyzatokból nyujtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásĺĺnak ľendjéľől
szőIő 2812012. ( III.06.) kormanyľęndelet

o Az általános forgalmi adóľól sző|ő2007. évi C)O(VII. törvény
o A kozbeszerzésekľől sző|őf0t1. évi CVIII. töľvény
o A személyi jĺivedelemadóról szóló |995. évi CXVII. tĺirvény
o A helyi adókľól szóló 1990. évi C. tĺĺľvény
o A gépjáľműadóról szóló I99I. évi Lx)oilI. törvény
o Az adozéls rendjéľől szőIő 2003. évi XCII. töľvény
o A tarsadďombiztosítás e||átásźra és a magánnyugdíjra jogosultakľól, valamint e szol-

gáltatások feđezetérő| sző|ő 1997. évi LXXX. t<irvény
o Az egészségügyihozzájźrulásról szóló 1998. évi LXM. törvény
o A megváltozott munkaképességtĺ személyek e||atásáĺő| és egyes tĺ!ľvények módosításá-

ľól szóló 201-I. évi CXCI. tĺirvény
o A szociális ígazgatásről és szociális ellátásokĺól szóló |993. évi III. töľvény, valamint

végrehaj tási rendeletei
o A Polgáľi Törvénykönyvről sző|ő20|3.évi V. törvény
o Az infoľmációs önľendelkezési jogľól és az infoľmációszabađságról szóló 20l|.évi

CXII. töľvény
o A kozpéruekből nyujtott támogatások źÍ|áthatóságárő| sző|ó 2007.évi CL)oo(I. tör-

vény
o 2008. évi III. törvény az l és 2 forintos címlettĺ éľmék bevonása kĺivetkeztében szfü-

séges kerekítés szabályaiľól
o 2008. évi IV. törvény az I és 2 foľintos címletű éľmék bevonása következtében szfü-

séges keľekítés szabźiyairől a tarsadalombiĺosítási és szociális ellátasok megállapítása
során, továbbá a tarsadalombiztosítási nyugellátásľól szóló I997.évi LXXK. töľvény
módosítísaról

o 2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terľorizmus finanszírozásamegelőzésé-
ről és megakadál y ozásźrő|

o A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréľől és belső ellenőľzéséről szóló
37 012011.CXII.3 1.) Koľm. rendelet
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. 18/2005. (XII.27.) IHM rende|et akozzétételi listákon szereplő adatok kozzététe|éhez
sztiksé ge s kozzétételí mi nták

o A mindenkoľi minimálbér és gaľantált bérminimumľól szóló koľmányrendelet
o Józsefuĺáľosi Önkorményzatmindenkori átmeneti gazđá|kodásarólszóló helyi ľendelet
o Józsefulíľosi onkormźnyzatmindenkori költségvetéséről szóló rendelet
o Lakőhźz-mfüĺidtetési és lakóhtzfe|tĄitźts-lebonyolítási szolgáltatás e||átźtsáról szóló

641 199 s.(ruI. 1 8.) szétmu helyi ľendelet
o Budapest, Józsefuarosi onkoľmányzatvagyonaľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok

gyakorlásaľól szóló 66 l20 |2.C{JI. 1 3.) szźmíł helyi rendelet
o Az Önkormányzatbevéte|einek lakáscélokľaés azezek'hezkapcsolódó infrastrukturális

beľuházásokra vonatk oző fe|hasznáIés szabźt|yairó l szóló 3 4 l 20 | 3 . (V I. 2 5 . ) önkor-
mźnvzati rendelete

3.cb) Az üryĺntéző által ryakorolt hatáskiiľiik (kiadmányozás), a hatásktiľ ryakoľlásá.
nak módja

A kötelezettség-vállalással, uta|vźnyozással, eI|eryegyzéssel, érvényesítéssel, teljesĹ
tésigazolással kapcsolatos eljĺĺĺási rendľől szőlő hatźlLyos polgármesteri-jegyzői egyĹit-

tes utasítás szerint gyakorolja a polgármesteľ és a jegyző által meghatźtrozott körben a
kiadmlínyo zási, uta|v źny ozási, telj esítésigazolási j ogot.

3.cc) Az íigĺintéző feladatkörei

3.cl|. onkormányzatiťlzetési szétm|a és bankok fők<inyvi kĺinyvelését ellátó, áfa-bevallást és

egyéb adóbevallásokat elkészíto, érvényesítési feladatokat ellátó igyiĺtéző

6.2.25. taľsosztályok ľészére ill, a költségvetés tervezéséhez adatszo|gáltatás, szfüség
esetén közreműktidés a koltségvetés elkészítésében,

6.2.2. az onkormźnyzat sziímviteli könywezetése (főkönyvi és analitikus), előzete-
sen kontíro zott bevételek és kiadások ellenőrzése

6.2.53. részvétel az éves számszaki költségvetési besziímoló elkészítésében a Hivatal
vonatkozásában,

6.2.64. részvétel az éves szźtmszaki költségvetési beszámoló elkészítésében az ĺinkor-
mźny zat vonatkozás ábarl,

6.f .23 . költségvetési fedezetek igazolása, érvényesítés,
6.2.12. aHivata| belső szervezeti egységeinek havonta nyújtott pénzfogalmi

adatszo|gá|tatás,ill.egyediigényeka|apjánadatszolgáltatas
o Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
o Az á||afihźEtartás szĺĺmviteléről szóló 4l20I3. (I. 1 1 ') Koľm. rendelet
o Magyaľországközponti kĺiltségvetéséľől szóló mindenkoľi éves törvény
o Az źL||anhźEtaÍtásban felmeľiilő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező el-

számolási módjríról 38l20I3. (IX. 19.) NGM rendelet
o MagyaľországAlaptörvénye
o Nemzeti vagyonĺólszóló 20l|. évi CXCVI. Töľvény
o Magyarorszźąhelyi ĺinkoľmiínyzataiľól sző|ó 20|1. évi CL)O(XIX. tĺirvény
o A kormányzati funkciók, á||amhánu"tási szakfeladatok és szakźryazatok és szakágaza-

tok osztályozási rendjéről szóló 68120|3. CXII.29.) NGM ľendelet
o A személyi jövedelemadfuőIsző|ő |995. évi CXVII. töľvény
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o A Polgaľi Tĺirvényktlnyvľől sző|ő2013.évi V. töľvény
o 2008. évi III. tĺirvény az 1 és 2 forintos címlehĺ érmék bevonása kĺivetkeztében szük-

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

séges keľekítés szabźiyairő| a táľsadalombiztosítasi és szociális ellátĺísok megáI|apítá-
sa soľán, továbbá a tarsadalombiztosítási nyugellátásról szóló l997.évi LXXXI. tör-
vény módosítlísáról

o Józsefuarosi onkormżnyzatmindenkoľi átmeneti gazdá|kodäsarol szolo helyi ľendelet
o Józsefuaľosi onkormźnyzatmindenkori költségvetéséről szóló rendelet

6,2.32.Áa 1ĺĺntoľmźnyzatés Hivatala) és rehabilitációs (Hivata|)hozzájáru1ás és
egyéb adóbevallásainak elkészítése. Pá|yézatokhoz szĹikséges taľtozásokľa
vonatkozó igazolások beszerzése

o Az általanos forgalmi adóľól sző|ő2007. évi C)O(VII. törvény
o A megvá|tozott munkaképességű személyek ellátásĺáÍól és egyes töľvények

módosításaról szóló 20II. évi CXCI. tĺirvény alapjan

3.cl2 Hivatali kötelezettségvállalást nyilvantartő, hivatali bank és péĺlztarak kĺĺnyvelését el-
végző, kifizetések előkészítését, utalvźnyrendeletek e|őá||ítását ellátó, analitikakat vezető, és
azokat a fokĺlnywel egyeztetó igyintézĺĺ

6.2.23. k<lltségvetési fedezetek igazo|ása, éľvényesítés,
6.f .38. e|oitźnyzatok kontírozĺsa, könyvelése, egyeztetése
6.2.40. Ct-Ecostat integrált rendszerben töľzsállomany karbant artźsa
6.2.64. ľészvételaz éves szttmsza|<l költségvetési beszámoló elkészítésében az önkoľ-

mźlnyzatvonatkozásában
6.2.47. éves sziímszaki k<iltségvetési beszĺímoló elkészítése a Hivatal vonatkozásában,

havi és negyedéves jelentések, beszámolók elkészítése
6.2.25. tarsoszüílyok részére ill, a költségvetés tervezéséhez adatszolgá|tatás, szükség

esetén kĺizľemfüödés a költségvetés elkészítésében
6.2.60. Polgríľmesteľi Hivatal kötelezettségvállalás analitikus nyilvíntaľtás vezetése,
6.2.62. Polgĺĺľmesteri Hivatal bejövő számlrĺk és egyéb kifizetések előkészítése,

utalványľendelet, kontírlap elkészítése
o Magyaľorczźę A|aptörvénye
o Nemzeti vagyonĺól szóló 20lI. évi CXCVI. Törvény
o Magyaľországhelyi cinkormźnyzatairól szóló 20||. évi CLXXXIX. t<irvény
o A Polgáľi Ttlrvénykönyvľől szóIő20l3.évi V. tĺirvény
. Az általános forgďmi adóról sző|ő 2007. évi C)OCVII. tĺirvény
o Szĺĺmvitelľől szóló 2000. évi C. töľvény
o Azál'|aĺnházlaÍtas számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet
o Magyaľországközponti költségvetéséľől szóló mindenkori éves ttirvény
. Á[amháztartasrő| sző|ő 2Ot1. évi cxCV. törvény, valamint a végrehajtásáró| sző|ő

3 68 l20I 1 . CXII.3 1 .) koľmányľendelet
o A kormźnyzati frmkciók, á||anháztartási szakfeladatok és szakágazatok és szakĘaza-

tok osztályozási rendj éről szőIő 68120|3. cxII.29.) NGM rendelet
C Azá||aÍnháztaÍtásban felmeľĹilő egyes gyakoľibb gazdasági események kötelező el-

számolási módjáľól 38l20I3. (IX. 19.) NGM rendelet
o 2008. évi III. törvény az | és 2 forintos címlettĺ érmék bevonása következtében szük-

s éges kerek ítés szabáIy aír ő|
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. 2008. évi IV. törvény az l és 2 forintos címlettĺ éľmék bevonása következtében sziik-
séges keľekítés szabályairő| a taĺsadalombiztosítasi és szociális ellátások megá||apitá-
sa során, továbbá a táľsadalombiĺosítási nyugellátásról szóló I997.éví LXXXI. tor-
vény módosításáról

o Józsefuarosi onkormtnyzatmindenkori átmeneti gazdźikodásáról szóló helyi rendelet
o Józsefuárosi Önkormányzatmindenkoľi költségvetéséről szóló rendelet

3.cl3. Uniós páIyźzatok nyilvĺĺntartásźĺt e|Iátő' ktitelezettségvállalását vezető, elkülönített
a|számlźljának konyvelését elvégző, analitikáinak főkĺinywel tĺirténő egyeztetését ellátó iigy-
intézó

6.2.25.tźrsosztályok részére ill, a költségvetés tervezéséhez adatszolgźitatás' szfüség
esetén kĺjzremfüödés a ktiltségvetés elkészítésében,

6.2.35.Eu-s (MNP III és egyéb ) pá|yźzatok analitikus nyilvántaľtása, kapcsolódó
szerződések k<ĺtelezettség nyilvantaľtásba vétele, kapcsolódó szźnrůál< és egyéb
kiťrzetések iktatasa, utalványrendelet és kontíľlap elkészítése, a számlák és

kapcsolódó anyagok ellenőrzése,főkcĺnyvi könyvelése, a tźlmogatások leigény-
lése illetve abban való közremfüĺidés

6.2.31.EIJ-s pźiyźnatok elszámolásával kapcsolatos feladatok, kapcsolattaľtás a Rév8
Zrt-vęL Atervezett előirányzatok felhasználásának analitikus nyilvántaľĺísa,

6.f.64. részvétel az éves számszaki költségvetési besziímoló elkészítésében az önkor-
mźtny zat vonatkozasában

o MagyaľországA|aptĺiľvénye
o MagyaľorczźąheIyiĺlnkoľmĺínyzatakő| szőIő f}Il. évi CLXXXIX. törvény
o A Polgĺĺľi Törvénykĺĺnyvľől szőIő20l3.évi V. töľvény
o Az általĺĺnos forgalmi adóról sző|ő2007. évi C)o(V[. törvény
o A kozbeszętzésekĺől sző|ő2011. évi CVIII. tciľvény
o Nemzeti vagyonról szőIó20|l. évi CXCVI. Töľvény
o Szĺĺmvitelrőlszóló 2000. évi C. törvény
o Azá||aÍnháztartás számviteléről szóló 4120|3. (I.11.) Koľm. ľendelet
o Magyarországkozponti költségvetéséről szóló mindenkori éves tĺirvény
. Álhmnźtztartásrő| sző|ó 2O|l. évi CXCV. tcirvény, valamint a végrehajtásáról szóló

368120|1 . (XII.3 1 .) koľmĺányrendelet
o 2008. évi lil. törvény az I és 2 forintos címletti éľmék bevonása következtében szĹik-

séges kerekítés szabályairól
o 2008. évi IV. törvény az | és 2 foľintos címletiĺ éľmék bevonása következtében szük-

séges kerekítés szabályairő| a tĺĺľsadalombiztosítlísi és szociális ellátások megál|apitá-
sa során, továbbá a táľsadalombiztosítási nyugelláĹĺsról szóló |997.évi LX)oil. tör-
vény módosításáľól

o A kormźnyzati funkciók, ál|amhánartási szakfeladatok és szakágazatok és szakźryaza-
tok osztályozási ľendjéľől szóló 68120|3. (XII.Ż9.) NGM rendelet

o Az áLlamháztaÍtásban felmeľülő egyes gyakoľibb gazdasźryi események kĺitelező el-
sziĺmolási módjaľól 38l20I3. (IX. 19.) NGM rendelet

o Józsefuaĺosi onkormźnyzatmindenkori átmeneti gazdá|kodźtsáľól szóló helyi rendelet
. Józsefuaľosi onkormźnyzatmindenkori költségvetéséről szóló rendelet

3.cl4. JGKZrt. fe|adate||źúásával <isszefiiggő pérzngyi feladatokat ellátó, helyi adók könyve-
lését elvégző, vagyorlkataszter egyeztetését e|végző,lakáslap és ingatlanokat éľintő negyed-

éves állomźnyvźitozétsok kĺinyvelését, ĺinkormźnyzatipéĺ:ľ;źlr kĺinyvelését ellátó ngyintézó
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6.2.39. JGK ZÍt. bonyolításában végzetĺ feladatokra jóváhagyott előiľanyzatok fel-
hasznźt\ásának analitikus nyilvántaľtása" főkönyvi könyvelése, koordínźiźsa a
Kft-vel kötött szerződésben meghatározott keľeteken belül, ĺinkormányzati va-
gyonnyilvantartás egyeztetése a vagyonkateszteľrel, lakás-helyiség analitikus
nyilvántaľtással

6.2.66.önkormźnyzat esetében a bejĺivő szám|źk. és egyéb kifizetések előkészítése,
utalványrendelet, kontíľlap elkészítése

6.2.67. helyi adók kontírozása, főkönyvi kĺinyvelése, kapcsolódó állományok könyve-
lése, egyeztetése

6.2,68. nettó finan szírozás kĺinyvelése, egyeztetése
6.2.64. részlĺéte| az éves szźtmszak<l k<iltségvetési beszámoló elkészítésében az önkor-

mźny zat vonatko zásában
6.2.53. részvétel az éves számszaki kĺiltségvetési beszámoló elkészítésében a Hivatal

vonatkozásában
6.2.25. táľsosztalyok részére ill, a költségvetés tervezéséhez adatszo|géitatás' sziikség

esetén közremfüödés a k<ĺltségvetés elkészítésében
. MagyarországAlaptĺirvénye
. Magyarorczághelyi önkormźnyzatairőI szőIő 20|l. évi CL)O(XIX. törvény
o Számvitelről szóló 2000. évi C. tĺ!ľvény
o Az á||amhánartas számviteléről szóló 4l20I3. (I.1 1.) Koľm. rendelet
o Magyaľországkĺlzponti költségyetéséről szóló mindenkoľi éves törvény
o Nemzeti vagyonľól szóló 20II. évi CXCVI. Törvény
. lllan.łlaztaľtásról sző|ő 2O|1. évi CXCV. t<irvény, valamint a végrehajtlĺsráľól szóló

368 l20|l . CXII.3 1 .) kormrínyrendelet
o Az általános forgalmi adóról sző|ő2007. évi C)o(V[. törvény
o A helyi adókľó| sző|ő 1990. évi C. tĺiľvény
o A gépjárműadóról szóló |99|. évi L)o(xII. törvény
o Azadőzás rendjéľől szőIő2003. évi XCII' töľvény
o A Polgari Törvénykĺinyvľől sző|ő20l3.évi V. törvény
. 2008. évi III. töľvény az 1 és 2 forintos címletíĺ éľmék bevonása következtében szĹik-

sé ges kerekíté s szabá|y air ő|,
o 2008. évi IV. ttiľvény az | és 2 forintos címlettĺ érmék bevonása következtében szfü-

séges kerekítés szabtlyairől a trĺrsadalombiztosítasi és szociális ellátások megá|Iapitá-
sa soľaĺn, továbbá a tĺáľsadalombiaosítlísi nyugellátásról szóló I997.évi LX)o(. töľ-
vény módosításaľól,

o A kormźnyzati funkciók, á||anháztartási szakfeladatok és szakźryazatok és szakágaza-
tok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.C{II.L9.) NGM rendelet,

o Az á||afiházrartÁsban felmerülő egyes gyakoľibb gazdasági események kötelęző el.
szĺámolási módjaról 38120|3. (IX. l9.) NGM rendelet

. Józsefuaľosi onkoľmányzatmindenkori átmeneti gazdá|kodźlsáľól szóló helyi rendelet,
o Józsefuarosi onkoľmtnyzatmindenkori kĺiltségvetéséről szóló rendelet
o Budapest, Józsefuráľosi onkormányzat vagyonĺĺľól és a vagyon feletti tulajdonosi jo-

gok gyakorlásáról sző|ő 66ĺ2012.Cx[.13.) száĺÍl helyi rendelet,
o Az Önkormányzat tulajdonában źL||o nem lakás céIjźlta szolgá|ó helyiségek

elidegenítésének feltételęiről szóló 3212013. (VII.15.) Budapest Józsefuiĺľos
onkormanyzati ľendelet

o Az onkoľmányzat fulajdonábarĺ źů|ő lakások elidegenítéséről szóló 331201'3. (v[.15.)
Budapestlózsefvźrosonkormrányzatirende|et

54



o Az onkormanyzatbevételeinek lakáscélokľa és az ezek'hez kapcsolódó infrastrukturá-
lis beruházasokľa vonatkozó felhasználas szabźt|yairől szóló 34lf013. (VI.25.) ĺjnkor-
mźnyzati rendelete

o Az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek béľbeadá-
sanak feltételeiről szóló Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormźnyzat
Képviselő-testületének 3 5 l 20 | 3 . (VI. 20.) önkoľmĺĺnyzati ľendelet

3.cl5. onkoľmányzati és hivatali bankanyagok bontasát, könyvelésľe való előkészítését ellátó,
banki jóváírásolaól utalvanyrendeleteket előállító, tartásdíjjal kapcsolatos feladatokat e|végző
ugyiĺtézo

6 .2. | 5 . Hivatali, önkoľmiĺnyz ati, ťĺzetési szźtľrlźů< bank szeľel ése

6.2.54.analitikus nyilvántaľtások egyeztetése a fokönywel, tételek ľendezése a Ct-
Ecostat rendszeľben

6.2.64. részvétel az éves számszaki k<iltségvetési besziĺmoló elkészítésében az önkor-
mźtĺy zat vonatkozásában

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

. MagyarországAlaptörvénye

. ĺIlanhaaafiásról szőIő 2OIl. évi CXCV. tĺiľvény, valamint a végrehajtásáról szóló
3 68 l20I 1 . CXII.3 1.) kormiínyrendelet

o Azáltalanos forgalmi adóról sző|ó2007. évi C)O(VII. tĺirvény
o A Polgrĺľi Törvénykönyvľől szó|ő20|3.évi V. tĺiľvény
o Számvitelről szóló 2000. évi C. tĺirvény
. Magyarországkozponti költségvetéséről szóló mindenkori éves törvény
o Az adőzźs renđjéről szőtő 2003. évi XCII. töľvény
o 2008. évi III. tcirvény az | és 2 forintos címleĺĺ éľmék bevonása következtében szĹik-

séges keľekítés szabályairól
o 2008. évi IV. törvény az I és 2 foľintos címlettĺ érmék bevonása következtében szĹik-

séges kerekítés szabá|yairól a tlĺĺsađalombiztosít"ĺsi és szociális ellátások megáI|apítá-
sa soľán, továbbá a taľsadalombiĺosíĺĺsi nyugellátásľól szóló |997.évi LX)oil. tĺir-
vény módosításáľól

o AzáLIaInháńartás számviteléről szóló 412013. (I.11.) Koľm. ľendelet
o A kormźnyzati funkciók, á||afiháztartÁsi szakfeladatok és szakźryazatok és szakźryaza-

tok osztályozásirenďjéről szóló 68120|3. CXII.29.) NGM ľendelet
o Az á|Ianhź.zartásban felmerülő egyes gyakoribb gazđasźryi események kötelező el-

számolási módjĺĺľól 38l20I3. (IX. 19.) NGM ľendelet
o Józsefulírosi onkormźnyzatmindenkori átmeneti gazdá|koďásérő| sző|ő helyi rendelet
o Józsefuáľosi onkormźnyzatmindenkori költségvetéséről szóló rendelet

6.2,55.taÍtásdíjj al kapcsolatos feladatok ellátása
6.2.36. természetbeni juttatások és reprezentáciős kiadások analitikus nyilvántaľtása

o A személyi jĺivedelemadőrő| szőIő 1995. évi CXVII. tĺĺrvény

3.c/6. onkormźnyzatba és hivatalba érkezó szźĺĺl|źk. ellenőrzésével, iktatásával,kiadási utal-
ványľendeletek előállításáva|, szźmlźtkés egyéb kiadások utalásával foglalkozó ngyintéző

6.2.56.kapcso1attaľtás a szźm|avezetóbankhelpdesk osztźtlyáva| ill. szállítói
paľtneľekkel, egyenlegközlő levelekkel kapcsolatos feladatok e||átása

6.2.|8.bejövő átutďĺísos száriákiktatasą utalvanyrendelet elkészítése, pénzügyi ľen-
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dezése,kötelezettségvállalashoztovábbítźs
6.2.41. bírságok, építési igazgatźsi követelések analitikus nyilvántaľtása
6.2.53. ľészvétel az éves szźrnszakíköltségvetési beszámoló elkészítésében a Hivatal

vonatkozásában
6.2.54. analitikus nyilvantaľtások egyeztetése a fők<lnywel, tételek ręndezése a

Ct-Ecostat rendszeľben
6.2.64. részvéte| az évęs szźlĺnsza|<l költsésvetési besziímo(ő e|készítésében az önkor-

mźny zat vonatkozásában
o MagyarorczźtgAlaptöľvénye
o Számvitelről szőIő 2000. évi C. törvény
. Áľamtráztartásrő|' sző|ő 2OIl. évi CXCV. tĺirvény, valamint a végrehajtásaról szóló

3 68 l20I 1 . (XII.3 l .) kormĺányrendelet
o Az általános forgalmi adóról sző|ő2007. évi C)o(V[. t<irvény
o A Polgari Tĺirvénykönyvről sző|ő20I3.évi V. törvény
o 2008. évi III. töľvény az l és 2 forintos címlettĺ érmék bevonása kĺivetkeztében sztik-

sé ge s kerekíté s szab á|y air őI
o 2008. évi IV. ttiľvény az l és 2 forintos címletti érmék bevonása kcivetkeztében szfü-

séges kerekítés szabá|yairől a tĺáĺsadalombiztosítási és szociális ellátások megźů|apíta-
sa soľán, továbbá a tarsadalombiztosítĺĺsi nyugellátasľól szóló l997.évi LX)oil. tör-
vény módosításaról

o Az á|IaÍnháztaÍtás számvitelérő| sző|ő 4120|3. (I.1l.) Korm. rendelet
. Magyaĺorszźlg központi költségvetéséről szóló mindenkori éves törvény
o A kormźnyzati funkciók, á||aÍnhźlztartási szakfeladatok és szakágazatok és szakágaza-

tok osztályozási ľendjérőlszóló 68120|3. (XII.29.) NGM rendelet
o Az áIlanhźztartzsban felmeľülő egyes gyakoribb gazdasźryi események kötelező el-

számolási módjaľól 38l20I3. (Ix. 19.) NGM rendelet
o Józsęfulíľosi Önkormźnyzatmindenkori átmeneti gazdá|kodásĺíról szóló helyi rendelet
o Józsefuárosi Önkotmányzatmindenkori költségvetéséről szóló ľendelet

3.c.7. Tarsasházak felújítasi tĺĺmogatasával kapcsolatos feladatokat ellátó, CSP pľojekttel,
Teleki téri projekttel, Józsefuĺírosi Egészségtigyi Szolgá|at komplex fejlesztése pľojekttel
kapcsolatos pénzĹigyi felađatokat e||átő, munkáltatói kcĺlcstinnel, helyi támogatással tisszefiig-
gó péĺlnigyi feladatokat elvégzo, tĺímogaüísok elszámolását nyilvźntartő, szociálpolitikai se-
gélyek utalás előkészítésével foglalkoző' źi|ani támogatásokat leigény|i5 ugyintéző

6.2.25. taľsosztályok részére i11, a kĺjltségvetés tervezéséhez adatszo|gźl|tatás, szfüség
esetén kĺizremfüödés a költségvetés elkészítésében

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

6.2.64, részvétel az éves szánsza]<l költségvetési beszĺmoló elkészítésében az önkor-
mźnyzatvonatkozásában

6.2.28.tźlrsashazaknak nffitott felújítási támogatások utalas előkészítése,
visszatéľítendő tźmogatás, kölcsön nyilvrĺntaľt ása' igazo|źlsok kiadása,
hátralékosokľól kimutatás készítése a szervezeti egységek részére

6.2.30. Corvin.Sétlĺny Program, a Teleki téľi piac, aJőzsefvélrosi Egészségtigyi
Szolgálat komplex fejlesztése projektekkel kapcsolatos és az egyéb
proj ektekkel kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása

6.2.|7 . munkáltatói kölcsön (lakásépítési és vásaľlási) nyilvant artása
6.2.45.ana|itikák vezetése, főktinyvi kĺinyveléssel tĺirténő egyeztetése a számlarenđben
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meghatár o zottak szęrint
6.2.57. befejezett beruházasok aktiválásával kapcsolatos feladatok ellátása
6.2.9. beruhazási statisztikai jelentések készítése
6.2.20. helyi és fiata|'htzasok lakásépítési tamogatás nyilvantartása és ügyintézése
6.2.|6. átadott pénzeszkozök, támogatások analitikus nyilvantartása, elszámolások

figyelemmel kísérése
6.2.22. hetyiség.lakás óvadék, béľleti jogviszony megváltas, köZteľiilet foglalás, egyéb

vcvők, analitikus nyilvantĺľtĺísĺ, szćtm|íaĺíso, hótľalékosokról kimutatás
készítése az illetékes szervezeti egységek részére, kiilönböző fizetési
felszólítások küldése

. MagyarországAlaptörvénye
o Nemzeti vagyonľól sző|ő2011. évi CXCVI. Tĺirvény
. Áĺamnáńartástő| szólő 2071. évi CXCV. tĺiľvény, valamint a végrehajtásrĺról szóló

3681201 1 . (XII.3 1 .) koľmĺĺnyrendelet
o Sziímvitelrőlszóló 2000. évi C. törvény
o Magyaľ orszźĺg központi költségvetéséľő l szóló mindenkori éves törvény
o Nemzetiségek jogairól szóló 20tI. évi CDoilX. törvény, valamint a nemzetiségi célú

e|ókányzatokból nffitott tlímogatások feltételľendszeréről és elsziĺmolásrínak rendjé-

ről szóló f8ĺ2012. ( III.06.) koľmĺĺnyľendelet
o Azáltalanos forgalmi adóról sző|ő 2007. évi C)O(VII. t<iľvény

o A Polgáń Törvénykönyvről szőlrő 20|3.évi V. töľvény
o 2008. évi III. t<iľvény az | és 2 forintos címletíĺ érmék bevonása kĺivetkeztében sziik-

séges kerekítés szabályairól
o 2008. évi IV. törvény az 1 és 2 forintos címletíĺ éľmék bevonása kĺivetkeztében szfü-

séges kerekítés szabźúyairól a taľsadalombiztosítĺĺsi és szociális ellátások megá||apitá-

sa során, továbbá a taľsadalombiĺosítási nyugelláĹísról szóló |997.évi LX)O(I. töľ-
vény módosításáról

o Azźi|amhánartás számviteléľől szóló 4l20I3. (I.11.) Korm. rendelet
o A kotmźnyzati funkciók, źúIamháztartási szakfeladatok és szakźryazatok és szakź$aza-

tok osztályozási rendj étőI sző|ő 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet
o AzáI|anházĺartásban felmeľiilő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező el-

számolási módjaról 38l20l3. (IX. l9.) NGM rendelet
o Józsefuarosi onkormźnyzatmindenkori átmeneti gazdźůkodásáľól szóló helyi ľendelet
o Józsefuarosi onkormźnyzatmindenkori koltségvetéséről szóló ľendelet
o Äz. onkormany zat tu|aj donźhan á1ló nem lakás cé|jara szolgá|ő helyiségek

béľbeadásanak feltételeiről szóló Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuaľosi

onkormanyzat Képviselő-testi.iletének35l20I3. (vI.20.) ĺinkoľmĺĺnyzati rendelet

6.2.|9. szociálpolitikai segélyek nyilvántartása, utalása, a kapcsolódó ktiltségvetési
támogatások leigénylése

o A szociális igazgatásről és szociális ellátásokĺól szóló |993. évi III. törvény, valamint
végľehaj tási ľendeletei

3.c.l8. onkormrínyzati,hivata|i és l1 nemzetiségi önkormrĺnyzatpénztźrával kapcsolatos fela-
datokat elIétő, vevőszámlfü klá||ítását eIvégző, szigoru számadású nyomtatványok vezetését

ellátó ugyiĺtéző
6.2.1'3.pénztźrosi feladatok e||átása az onkoľmrínyzat, aPo|gátrmesteľi Hivatal és a

nemzetiségi önkormany zatok tekintetébe n,v a|utap éĺlztárľal kapcsolatos
feladatok e||źľtása, bevételi utalványrendeletek és kontírlapok elkészítése
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6.2.45.arla|itikak vezetése, fők<inyvi könyveléssel töľténő egyeztetése a számlarendben
me ghatát o zottak szerint

6.2.58.vevőszémlákl<lá||ítása,magrĺncélúvezetékestelęfonhasználat
tovább szĺĺmlźzása, nyi lvántaľtás a

6.2.59. kapcsolattartás ügyfelekkel, hivatali szervezeti egységekkel, önkormányzat
intézményeivel

6.2.64.részvéte| az éves számszaki költségvetési beszámoló elkészítésébenaz
ĺinkoľmĺĺnyzat vonatko zásźlb arl

6.2.53.részvéte| az éves számszaki kĺiltségvetési beszámoló elkészítésében a Hivatal
vonatkozásában

6.2.69. egyéb pénztĺírosi feladatok ellátása

o MagyarországAlaptörvénye
o A Polgári Tĺirvényk<ĺnyvről sző|ő 20t3.évi V. törvény
o Az általános forgalmi adóról szőIő2007. évi C)O(VII. tĺirvény
o Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
. ÁnamnáŻartástőI sző|ő 2OI1. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásaról szóló

36812011. (xII.3 1 .) koľmányľendelet
o Nemzetiségek jogairól szóló 201rI. évi CL)O(IX. törvény, valamint a nemzetiségi célú

e|őfuźnyzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásĺának rendjé-
ről szóló 28l20t2. ( III.06.) koľmányrendelet

o AzáI|amházraÍtás számviteléről szóló 4l20I3. (I.11.) Korm. rendelet
o Magyarországközponti ktlltségvetéséről szóló mindenkoľi éves tĺĺľvény
o A kormányzati funkciók, á||aÍÍháztartási szakfeladatok és szakágazatok és szakágua-

tok osztályozási rendjérolsző|ő 68lf013. (XII.29.) NGM rendelet
o Az á||aÍnházlartásban felmeľiilő egyes gyakoribb gazdasági események ktjtelező el-

számolási módjáľól 38120|3. (IX. 19.) NGM rendelet
o Józsefuarosi onkormźnyzatmindenkori átmeneti gazdá|kodźlsaľól szótó helyi ľendelet
o Józsefuráľosi onkormźnyzatmindenkori kciltségvetéséről szóló ľendelet
o 2008. évi III. törvény az I és 2 forintos címletĺĺ érmék bevonása következtében szfü-

séges keľekítés szabźůy air ő|
o 2008. évi IV. ttiľvény az I és 2 foľintos címlettĺ éľmék bevonása következtében sziik-

sé ge s kerek íté s szabá|y ak ől szó ló j o gszabályok

3.cl9. Önkoľmlĺnyzati kötelezettségvállalás nyilvantartását ellátó, nyilviĺnos adatok kozzété-
telét ellátó ngyintézó

6.2.6I. önkoľmányzat nevében kötelezettséget vállalókľól feléves beszĺímoló készíté-
se a Polgármesteľ és aJegyzó feIé,

6.2.63. nettó 5MFt feletti ĺinkormĺĺnyzati szeruődések kozzététe|e,
6.2.37. szerződések, köte1ezettségvá||a|ások analitikus nyilvĺĺntartása,
6.2.25. tarsosztályok ľészére ill, a költségvetés teľvezéséhez adatszo|gá|tatás, szfüség

esetén közľemfüödés a k<iltségvetés elkészítésében,
6.2.53. részvétel az éves szźtmszakí költségvetési beszámoló elkészítésében a Hivatal

vonatkozásában,
6.2.64.részvétel az éves sziímszaki k<jltségvetési beszámoló elkészítésébenaz

ĺinkoľmányzatvonatkozásźtban,
. MagyaľorczágAlaptöľvénye
o Nemzeti vagyonĺól szóló 20II. évi CXCVI. Töľvény
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o MagyaľoÍszćLgközponti költségvetéséľől szóló mindenkori éves törvény
. ÁlhmnáńartástőI szôIő 2011' évi CXCV. törvény, valamint a végĺehajtásáľól szóló

368 l20l 1 . CXII.3 1 .) kormanyľendelęt
o Az általános forgalmi adóról sző|ő2007. évi C)O(VII. törvény
o A Polgáľi Törvénykönyvről sző|ő20l3.évi V. törvény
o Szĺímvitelľől szóló 2000. évi C. töľvény
o Azá||anhźztartás szĺímviteléről szóló 4l20I3. (I.11.) Koľm. rendelet
o A kormźnyzati funkciók, áI|amháńartási szakfeladatok és szakágazatok és szakćryaza-

tok osztályozásirendjéről szóló 6812013. (XII.29.) NGM rendelet
o Azá||anhźúartásban felmerĹilő egyes gyakoľibb gazdasági események kĺĺtelező el-

szĺĺmolási módjaról 38l20I3. (IX. 19.) NGM rendelet
o 2008. évi III. törvény az I és 2 fońntos címlehĺ éľmék bevonása következtében sziik-

séges kerekítés szabályairól
o 2008. évi IV. tcirvény az I és 2 forintos címlehĺ érmék bevonása következtében szfü-

sé ge s kerek ités szab áIyairó l szó l ó j o gszabályok
o 2007. évi CX)O(VI. törvény a pénzmosás és a teľrorizmus ťlnarĺszírozása megelőzésé-

rő1 és megakadál y ozásár ő|
o l8l2005. 6II.27.) IHM rende|et akozzétételi listákon szereplő adatok kozzététe|éhęz

szüksé ge s kozzétételí mintfü
o Az információs ĺinrendelkezési jogľól és az infoľmációszabadságĺól szóló 20t|.évi

CXII. törvény
o A kozpéĺuekből nyújtott támogatĺĺsok źt|źthatőságĺĺľól sző|ő 2007.évi CL)O(XI. tĺir-

vény
o Józsefuarosi onkormźnyzatmindenkoľi átmeneti gazdá|kodźlsaról szóló helyi rendelet
o Józsefuaľosi onkorm áĺy zat mindenkoľi költségvetéséről szóló rendelet

3.cl10. Nemzetiségi önkormanyzatok kĺjtelezettségvállalás nyi|vźntartźlsźtt vezető' banki és

pérztán kifizetéseinek és bevételeinek kĺinyvelését ellátó, nemzetiségi ĺinkoľmrĺnyzatok be-

szĺĺmolóinak <jsszeállítás át elv égzo, érvényesítési feladatokat ellátó ngyintéző

6.f .37 .szerződések, kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartása,
6.2.38. e\oirźnyzatok kontíľozása, könyvelése, egyeztetése
6.2.48. nemzetiségi önkoľmanyzatbeszttĺrlolóinak összeállítása, akote|ező analitikus

nyilvrĺntaľtások vezetése, főkĺinywel töľténő egyeztetése
6.2.49.nemzetiségiönkoľmanyzatokpéĺ:ľ,f orga|mi jelentésésnegyedéves

mérlegj elentés összeállítása a MAK felé
6.2.50.nemzetiségi önkoľmlínyzati bankok szerelése, nemzetiségi bankok éspénztźrak

kontíľozása, ktinyvel ése
6.2.5l.nemzetiségi ĺinkormanyzatokbevallásainak elkészítése, NAV felé megküldése,

ezze| kapcsolatos egyéb könyvelési, utalási tétetek iktatása, koĺtírozása,
könyvelése a Ct-Ecostat rendszeľben

6 .2. 5 2,T e|eki téľi pi ac b evéte|i szźnria elő ál lítás a
6.2.53.részvéte| az éves szĺĺmszaki kĺlltségvetési beszĺmoló elkészítésében a Hivatal

vonatkozásában
6.2.23.kö|tségvetésifedezetekigazolása,éľvényesítés
6.2.25.társosztályok tészére ill, a kĺjltségvetés tervezéséhez adatszo|gá|tatás, szükség

esetén közremfüĺidés a költségvetés elkészítésében
6.2.64.résmételazéves száĺnszaki kĺiltségvetési besziímoló elkészítésébenaz

önkormánvzat vonatkozásában
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. MagyarorczágAlaptĺirvénye
o Nemzeti vagyonľól szóló 2011-. évi CXCVI. T<irvény
o Magyarország helyi önkormĺínyzatairőI szőLő 20|1. évi CLXXXIX. tĺirvény
o Magyarországközponti ktiltségvetéséről szóló mindenkori éves töľvény
. Áilamhéztartásrő| sző|ő 20|1. évi CXCV. tö,rvény, valamint a végrehajtásríról szóló

36812011. (XII.3 1 .) koľmányrendelet
o Az általĺános forgalmi adóról sző|ő 2007. évi C)O(VII. tĺirvény
o A Polgári Ttirvénykĺĺnyvről szőLő20|3.évi V. törvény
o Azađőzás rendjéről sző|ő2003. évi XCII. törvény
o A személyi jövedelemadóról szóló l995. évi CXV[. töľvény
o Számvitelről szóló 2000. évi C. t<irvény
o Az á||amháztartás számviteléről szóló 412013. (I.1 1.) Koľm. rendelet
o A kormányzati funkciók, á||anháztartási szakfeladatok és szakágazatok és szakágaza-

tok osztályozási rendj érő| sző|ő 681201'3. 6II.29.) NGM ľendelet
o Az á||anháztaÍtásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező el-

számolási módjaľól 38l20I3. (IX. 19.) NGM ľendelet
o 2008. évi III. törvény az I és 2 forintos címletĹi éľmék bevonĺísa következtében szĹik-

séges keľekítés szabźiy akő|
o 2008. évi IV. törvény az l és 2 forintos címlettĺ éľmék bevonása kĺivetkeztében szfü-

séges kerekítés szabźiyairől szóló j ogszabályok
o Nemzetiségek jogairólszóló 20||. évi CLXXIX. tĺiľvény, valamint a nemzętiségi célú

e|óirźnyzatokból nyrijtott támogatasok feltételľendszeľéľől és elszámolásának rendjé-
ről szóló 28l20I2. ( III.06.) kormĺányrendelet

o Józsefuĺĺľosi onkormźnyzatmindenkori átmeneti gazdźt|kodásáról szóló helyi rendelet
o Józsefuĺĺľosi onkormźnyzatmindenkori kĺiltségvetéséről szóló rendelet

3.cll|. Táľgyi eszkoz, kiséľtékú targyi eszkoz, készletek nyilvantaľtćLsát el|átő, Ieltźtrozássa|,
selej tezés sel kapc so lato s fe ladatokat el l átó ugyintéző

6.f .57. befejezett beruhazások aktiválásával kapcsolatos feladatok ellátása
6.2.t0.|e|tźrozźs, selejtezés megszervezése, bonyo|itása,tárgyi eszközök, készletek

analitikus nyilvantartásának vezetése
6.2.59.kapcsolattartás ügyfelekkel, hivatali szewęzeti egységekkel, önkoľmányzat

intézményeivel
6.2.65.targyi eszkoz és kiséľtékű targyi eszköz beľuhazással i11. felújítással kapcsola-

tos szĺĺmlák feldolgozása atárgyi eszkoz modulban: szár:'Jźk kötelezettségvá|-
laláshoz kapcsolásą eszkĺiztik bevételezése, péľ.zjlgy felé tciľténő feladása,
kontírozása, aktiválás átvezetése, értékcsökkenés elszĺĺmolása, fĺíkönyv felé
feladása negyedévente. Készletmodul és targyi eszkĺjz modultcirzsállomanyok
kaľbantaľtása

6.2.25. taľsosztályok ľészéľe ill, a költségvetés tervezéséhez adatszo|gá|tatás' szfüség
esetén közreműktidés a költségvetés elkészítésében

6,2.53. részvétel az éves sztlmszaki költségvetési besziĺmoló elkészítésében a Hivatal
vonatkozásában

6.2.64.részvéte| az éves sziĺmszaki költségvetési beszĺímoló elkészítésébeĺaz
önkormányzat vonatkozásában

o Magyarorszźry A|aptörvénye
o Magyarországhe|yiönkormányzataiľól sző|ő 2011. évi CL)O(XIX. törvény
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o Áthmhźztartásrő| szőIő 2011. évi CXCV. tĺĺrvény, valamint a végrehajtásárő| szőIő
3 68120| 1 . CXII.3 1 .) kormányrendelet

o Magyarországközponti költségvetéséľől szóló mindenkori éves törvény
o Nemzeti vagyonĺól szóló 20Il. évi CXCVI. Törvény
o Számvitelről szóló 2000. évi C. ttirvény
o AzáIlanháńartás számviteLérő| sző|ő 412013. (I.11.) Koľm. rendelet
o A kormźnyzati funkciók, áI|amhźztartási szakfeladatok és szakźryazatok és szakźęaza-

tok osztályozźsireĺdjérő| szőLő 6812013. (XII.29.) NGM rendelet
o Azá|IanháńaÍtásban felmerĺilő egyes gyakoľibb gazďasági események kötelező el-

számolási módjaról 3812013. (IX. 19.) NGM ľendelet
o Józsefuaľosi onkormźnyzatmindenkori átmeneti gazdá|kođásĺáľól szóló helyi rendelet
o Józsefuarosi onkormźnyzatmindenkoľi kdltségvetéséről szóló rendelet

3.cl12. onkoľmanyzat és Hivatal bérfeladással kapcsolatos feladatokat ellátó, nettó finanszí-
tozásban a béľ-és jáľulékokkal kapcsolatos feladatokat e|Iátő, valamint az źúmenetileg szabad
pénzeszkozĺik lekötéséről gondoskodó és aľ.ő| adatot szolgźůtatő ugyintézo

6.2.68.nettőťlnanszírozáskdnyvelése,egyeztetése
6.2.t4.az önkormiĺnyzat és a Hivatal béľfeladasanak elkészítése, kontírozása,

kĺjtelezetts égĺ źt||a|ás és telj e síté s

6.f .I|,átmenetilegszabadpélueszkozöklektitése
6.2.25. taľsoszüĺlyok részére ill, a kĺiltségvetés tervezéséhez adatszolgáltatás, szĹikség

esetén közreműködés a ktiltségvetés elkészítésében

6.2.53. részvétel az éves szálĺtsza|<l kĺiltségvetési beszámoló elkészítésében a Hivatal
vonatkozásában

6.2.64.részvéte| azéves számszaki költségvetési beszámoló elkészítésébenaz
önkormányz at v onatko zásában

o MagyaroľszágAlapttiľvénye
o Magyarország helyi önkormány zatakőI szőIő 20 1 1 . évi CL)O(XIX. tĺĺľvény
. Ällaĺ*ĺztaľtásľól sző|ő 2O|1. évi CXCV. törvény, valamint a végehajtásáról szóló

3 681201 1 . CXII.3 1 .) koľmányľendelet
o Magyarországkozponti koltségvetéséről szóló mindenkori éves törvény
o Számvitelről szóló 2000. évi C. tĺiľvény
o A személyi jövedelemadóľól szóló 1995. éví CXVII. tĺirvény
o Azaďőzás rendjéľől sző|ő2003. évi XCII. törvény
o A mindenkori minimálbér és garantált béľminimumľól szóló koľmlĺnyľendęlet
C Az áI|aÍiháztaÍtás számviteIérőI szőllő 4120|3. (I.1 l.) Korm. rendelet
o A kormźnyzati funkciók, á|Ianháztartźtsi szakfeladatok és szakágazatok és szakźlgaza-

tok osztĺílyozásirendjétő| sző|ő 68120|3, CXII.29.) NGM rendelet
o Az á||anháztaÍtásban felmeľülő egyes gyakoľibb gazđasági események kötelező el-

számolási módjáról 38ĺ20|3. (IX. l9.) NGM rendelet
o Józsefuarosi onkormźnyzatmindenkori átmeneti gazdálkodásaról szóló helyi rendelet
o Józsefuarosi onkormźnyzatmindenkori kĺiltségvetéséről szóló rendelet

3.c/13.Keľékbilinccse1, közteľület felügyelettel kapcsolatos pétlztaľi feladatok ellátását

végzóugyintézó

6.f.70.kerékbilinccsel, köZteľĹilet felügyeleti feladatokhoz kapcsolódó kihelyezett
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pénzáľi feladatok ellátása
6.I.7I.kerékbilinccsel, közterület felügyeleti feladatokhoz kapcsolódő e||źtmány-

előleg kiÍizetése, elsziímoltatása, nyilvánt artása
6.2.72. kerékbilinccsel, közterület feliigyeleti feladatokhoz kapcsolódó szigoru

számadasú nyomtatványok nyilvánt artźsa, kiadása, kezelése és elszámolása
6.f.73.kerékbi|incs és közteľĹileti feladatokhoz kapcsolóđó készpéĺvbęvételek

kezelése
6 .2.7 4 .kęr ékbi linccsel kapc so lato s szźlml,iźzźts i feladatok
6.2.7 5.behajtást kezelő progľamban engedélyek rĺigzítése
6.2.7 6.CI-ECOSTAT rendszer pénńán modul kezelése
6.2.77.akerékbilincseléssel és közterĹilet felügyelettel kapcsolatos fiőkonyvek

analitikĺk egyeztetése

. Á[amháztartźsrő| sző|ő 2011. évi CXCV. tĺ!ľvény, valamint a végrehajtásríról szóló
368/2011. (XII.3 1.) kormányrendelet,

o A kormźnyzati funkciók, źL|Ianháztartási szakfeladatok és szakágazatok és szakágaza-
tok osztályozási rendjéről szóló 68120|3.Q{.II.29.) NGM rendelet,

o Az áI|affihźlztaÍtás szĺímviteléről szóló 4l20I3. (I.11.) Korm. rendelet
o Szĺímvitelről szóló 2000. évi C. törvény
o Azá||amhźĺztartásban felmeľülő egyes gyakoribb gazdasági események kĺitelező el-

számolási módjaról 38l20I3. (IX. l9.) NGM rendelet
o 2008. évi III. törvény az 1 és 2 forintos címlettĺ érmék bevonása következében szfü-

sé ges kerekítés szabá|y ak ő|
o 2008. évi IV. törvény az I és 2 forintos címlettĺ éľmék bevonása következtében szfü-

séges keľekítés szabźiyairól szóló jogszabályok
o Józsefuarosi onkotmányzatmindenkori átmeneti gazdá|kodásĺĺľól szóló helyi ľendelet
o Jőzsefvárosi onkoľmźnyzatmindenkori kĺiltségvetéséľől szóló rendelet

3.cd) A helyettesítés ľendje és az ezekheztartoző felelősségi szabályok
A helyettesitési szabá|yokat a munkak<iri leírások tarta|mazzźk.

Adóügyĺ Iroda vezetője

3.ba) Az irodavezető sza|<mai feladate||átására vonatkozó legfontosabb jogszabátyok
felsoľolása

o A helyi adókľól szóló 1990. évi C. tĺirvény kivéve azipartlzési adóra vonatkozó III. és
IV. fejezetek

o Azadőzás ľendjéľől szóló XCII. töľvény I.-X fejezet
o A közigazgatási és hatósági eljĺáľásľól sző|ő 2004. évi CXL. tĺĺľvény (Aľt. 5 $ (2) bek.

a|apjźn Ket-nek az eljźrás megindítástna, az újrafelvételi eljárásra' a hatósági szo|gáI-
tatásra, valamint . ahatźrozatjogerőľe emelkedéséľe vonatkozó szabályok kivételével
_ a végľehajüĺsi eljárásľa vonatkoző szabźiyait, a kiskoru aďőző esetében azigyintézés
soľonkívĹiliségéľe és határidejére vonatkoző szabźtlyait nem kellalkalmazni)

o A mindenkoľ hatalyos kĺĺltségvetési törvény
o A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
. Gépjárműadóról szőIő I99|. évi L)oo(II. ttiľvény
o A Józsefuarosi Képviselő-testiilet és Szervei Szewezeti és Mfütidési Szabźiyzatfuő|

sző|ő 25120|3. N .27 .) önkoľmlányzati ľendelet
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. Azilletékekľől sző|ő 1990. évi XCIII. törvény
o A bírósági végĺehajtasról sző|ő |994. évi LIII. törvény
. Államháztafiásrő| sző|ő2011. évi CXCV. tĺiľvény
o Szabályséľtésekľől, a szabá|yséľtési eljáľásról és a szabźtlyséľtési nyilvántartási rend-

szeľľől sző|ő20|2. évi II. törvény
o Szabályséľtésekľől szőLő 1999. évi LXIX. tĺirvény a20I2. április 15-e előtti szabáIy-

sérté sek vonatkozás źtban;
. A gyermekek védelméľől és a gyĺámügyi'igazgatásról szóló |997. évi XxXl töľvény
o A tiĺĺsadalombiaositás el|źtástra źs a magánrlyugdíjľa jogosultakľól, valamint e szol-

gáltatások fedezetérő| szőIő 1997. évi LXXX. törvény
o A hulladékľól sző|ő2012' évi CL)O(XV. töľvény
o Hagyatéki eljárásró| sző|ő2010. évi )oo(VI[. törvény
o Ingatlan-nyilvántaľtásról szóló 1997. évi CXLI ttlrvény
o A csődeljaľásról és a felszĺĺmolási eljárasról szóló |99|.évi xLx. törvény
o A cégnyilvánosságrő|, a bírósági cégeljarásról és a vége|szźtmolásról sző|ő 2006. évi

V. törvény
o A szerencsejáték szervezésérőlszóló 1991. évi xxxN. tĺirvény
o A fiatalkoruak dohányzásźnak visszaszoľításáról és a dohanytermékek kiskeľeskedel-

méről sző|ő 20|2. évi C)oo(IV. tĺiľvény
. A fogYatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségiik biztosításaról szóló 1998. évi

)o(u. töľvény
o A jovedéki adóľól és a jövedéki termékek forga|mazásĺĺnak ktiltinös szabźůyairől szóló

2003. évi C)O(VII. törvény
o A magasabb összegri családi pótlékĺa jogosító betegségekľől és fogyatékosságokľól

sző|ő 512003. (II.l9.) ESZCSM rendelet
o Költségmentesség engedé|yezésének alapjául szolgáló kĺirĹilmények igazo|ásárő|

2l |968.(I.24.) IM. ľendelet
o Ingatlanok forgalmi éľtékadatainak szolgćt|tatź.si rendjéről és az adatszolgá|tatás igaz-

gatźsi szo|gźůtatási díjaľól sző|ő 3312007 (XII.23) PM ľendelet
o A slilyos mozgáskoľIátozottak közlekedési kedvezményeinek rendszeréről szóló

|02l20I|. (vI.29.) Koľm. ľendelet
o A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szak,ĺnai irźnyítása a|źl

tartoző szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréróI95l20I2.(V.l5.) Korm. rendelet
o |49l|997 (IX. 10.) Korm. rendelet a gyánhatőságokĺól, valamint a gyeľmekvédelmi

és gyĺĺmügyi elj ĺĺrásľól
o 6312006 (III.27 ,) Koľm. ľendelet a pénzbe|i és természetbeni szociális ellátasok igény-

lésének és megállapitásának, valamint folyósításának részletes szabáIyairő|
o A szabályséĺtésekľőI, a szabá|yséľtési eljáľásról és a szabéiyséľtési nyilvántaľtási rend-

szető| szőIo 20t2. évi II. torvény végrehajtásával kapcsolatos renđelkezésekĺől, va-
lamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosítasaľól szóló 22120|2 (IV.l3) BM
rendelet

o Az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhaszná|źlsaról szóló 2000. évi XIII. tv., a sza-
bályséľtési eljaľás sorĺín lefoglalt és elkobzott dolgok kezeléséľől és éľtékesítéséről
szó|ő 3912009. (XII.22.) PM rendelet

. A gyámhatóságokľól, valamint a gyermekvédelmi és gyámiigyi eljĺĺľásľól szóló
1 49 I 1997 . Korm. rendelet

o A mindenkoľi jegybanki alapkamat ménékľől szóló MNB rendelet
o A lakáscélú állami támogatásokĺól szóló 121200|. Koľm. ľendelet

tr:

'..
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13ll99t. (v.2|.) PM rendelet a települési ĺinkoľmányzathatáskorébe tartozó adók' és

adók módjara behajtandő koztartozások nyilvantartásźlrol, kezeléséről, elszámolásáról
4412004. CXII.2O.) PM rendelet az eIjźlrźtsi illeték megf,rzetésének és megfizetés elle-
nőľzésének ré szl ete s szab źl|y air ő|,

36812011 (XII.31. ) Koľm. rendelet azá||anháztaľtásrólszóló törvény végľehajtásáľól
Az á||anhánaftás sziĺmviteléről szőIő 4ĺ2013. (I.11.) Korm. rendelet
35/2008.(xII.31.) PM rendelet az ĺjnkormźnyzatí adóhatóságok által ľendszeľesíthető
bevallási, bej elentési nyomtatványok tartalmaľól
Az építményadóró l sző|ő 3 8 l 20 1 4. CXI. l 3 . ) sz. önkoľm tny zati ľendelet
A telekadóról szóló 39120|4.6I.13.) sz. önkormányzati ręndelet
A magánszemélyek kommunális adójaról sző|ő 40lf014.(XI.13.) önkormányzati ren-
delet
Az idegenforgalmi adóról sző|ő 57l20l0. (XII.30.) sz. ĺĺnkoľmźnyzati rendelet

3.bb) Az ĺrodavezető á|ta| ryakoľolt hatásktiľiik (kĺadmányozás), a hatáskör ryakoľIá-
sának módja

A kiadmanyozás, a kiadmĺínyozas és az alźtirás rendjéről sző|ő |012013. Cx.21.) sz. jegyzói
utasítás III. fejezet 2. pontjźĺban foglaltaknak megfelelően történik. Az Adóügyi Iľoda veze-
tője önállóan kiadmanyozza az elsőfokú határozat megllozataláigbezálrőlag (ideéľtve az e|-

sőfokú batź!Íozat meg}tozata\át is) Iroda feladat- és hatĺískörébe tartoző valamennyi döntést,
intézkedést, ide nem éľtve a lv.l.) pontban szereplő, azigyintézók á|ta| is gyakorolható
kiadmanyozĺási j ogokat.
A II. fejezet C) pontja énelmében dr. Kovács Gabriella a|jegyző kiadmányozzaaz ađóügyi
méltĺányossági és végrehajtási ügyeket.

3.bc) Az iľodavezető feladatkłiľei

Általánosságban az irodavezetői feladatok ellátása, az irodamunkájĺĺnak koordinálasą ĺinálló
kiadmĺĺnyozás az irodát éľintő feladatok tekintetében, továbbá a helyi adókkal (építményadó,
telekadó, magánszemélyek kommunális adója) kapcsolatos Ĺigyintézői feladatok ellátása:

Feladatkörei

6.3.6. adóbevallások alapjĺín az adő kivetése (előíľĺása) és feliilvizsgźiata (építmény-,
és telekadó,magźtnszemély kommunális adója vonatkozásźtbar), kivető, törlő és męn-
tességet megállapít ő hatźlrozatok elkészítése, j ogerősítése

o A helyi adókľól szóló 1990. évi C. tĺ!ľvény kivéve az ipaľ(lzési ađőra vonatkozó III. és
IV. fejezetek

o Az adőzás ľendjéről szóló XCII. t<irvény I.-X fejezet (Aľt.)
o A j<ivedéki adóľól és a j<ivedéki termékekforga|mazásanak külĺjnös szabźůyairől szóló

2003. évi CXXVII' toľvény 73.$ 
' 
74.$' 85.$ - 88 $

o Azépítményadóról szóló 38l20I4. CXI. l 3.) sz. önkoľmányzatirendelet
o A telekadóról sző|ő39lf014.CXI.13.) sz. önkormźlnyzati rendelet
o A magĺánszemélyek kommunális ađójáľól sző|ő 40l2014.(XI.13.) önkoľmányzati ren-

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

a

a

o

a

o

o
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6.3.7. építmény-' és telekadó 
'magánszernélyek 

kommunális adója oNKADo
programban történő rcgzítése (fel adat b ó l adó dó)

o A helyi adókĺól szóló l990. évi C. tĺĺrvény 34.$
o Azépítményadóról szóló 38l20I4. (XI.13.) sz. ĺinkormźnyzati rendelet
o 

"Ą telękadóról szőLő 39l2014.(XI.13.) sz. önkormźtnyzati rendelet
o A magánszemélyek kommunális adójáĺól sző|ő 40l2014.(XI.13.) ĺinkormányzati ren-

delet
o Ingatlan-nyilvantaľtásról szóló 1997. évi CXLI tĺirvény 17.$ (1) bek. r) pont

6.3.9. folyószámlák (számlaegyenlegek) kibocsátásával kapcsolatos munkálatok el.
végzése

o Az aďőzás rendjéről szóló XCII. törvény a3.$ (8) bek.

6. 3 . 1 0. méltányo ssági e lj aľáso k lefo lytatása, a kedve zméĺy ek e|bir á|ását követő en

hatźrozatkészítésejogerősítése (az engedélyezett részletfizetés teljesítésének

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

o Azadőzás rendjéről szóló XCII. tcirvény 133-134.$
o Azilletékekrőlszóló 1990. évi XCI[. törvény 29.$' 33.$ (f)23. pont, IX. fejezet73 $

o Azépítményadóról szóló 38l20I4. CxI.13.) sz. önkormźnyzati rendelet
o A telekadóról sző|ő 39l2014.(xl.13.) sz. ĺinkoľmáĺyzati rendelet
o A magźnszemélyek kommunális adójáľól sző|ő 40l2014.CxI.13.) ĺinkoľmányzati ren-

delet

6.3.11. attúfizetési kérelmek figyelemmel kíséľése, adőző kérelmére azok
visszautalásra töľténő előkészítése

o Az adőzás rendjéről szőIő 2003. évi XC[. törvény 43. $.

6.3.|2. köľnyezettanulmĺĺnyi eljríľások lefolyatása adókedvezmény, helyi adó

méltĺĺnyosság esetén
o Azépítményadóról szóló 38l20I4. CxI.13.) sz. önkoľmányzati rendelet
o A telekadóról szőLő 39l2014.(XI.13.) sz. ĺinkoľmáĺyzati rendelet
o A magánszemélyek kommunális adójĺĺról sző]'ő 40l2014.(XI.13.) tinkormányzati ren-

delet

6.3.I3, helyi adóban felévente behajtási cselekmények foganatosítása (fizetési

felszólítás küldése hátralékos lista alapján, munkabérből letiltás
ke z de mény e z é s e, b anls z áml ár a i nka s s z ó kib o c s ót á s)

o Azadőzásľendjéľől szőIő2003. évi XCII. tĺĺrvény 150.$ (1)' 146. $ (4)' 144.$'

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

(2)

6.3.|4. hátralékos ügyekben _ szfüség szerint _ aziratok előkészítése és továbbítása
ĺjnálló bírósági végĺehajtóknak, felsziĺmolási eljríľás alatt lévő tigyekben
kö'vetelés felszámoló felé töľténő bej elentése

o Az adőzás rendjéről szó|ő 2003. évi XCII. tĺirvény 145.$' 146.$ (4)

o A csődeljáľásľól és a felszámolási eljrĺrásľól szóló 1991.évi xl.x. törvény 10.$ (2)

. A cégnyilvanosságĺól, a bírósági cégeljarásról és a vége|szttmolásról sző|ő 2006. évi
V. töľvény
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6.3 .| 5 . adőe|Ien&zések lefolyatása
o Azadőzásrendjéről szőIőf003. évi XCII. törvény Art. 86.$-143.$

6.3.16 telekadó és építményadő,magánszemély kommunális adója hatźrozat minták
megszerkesztése az oNKADo progľam szövegszerke sztője segítségével
(fel adatv é gzé s hez kapc s o I ódó)

o A közigazgatási és hatósági eljarásról szőIő2004. évi CXL. torvény 72. $

6.3.36. ĺlnkoľmányzati ađőhatóság áIta| ľendszeľesített formanyomtatványok
előkészítése

o 3512008.(XII.31.) PM rendelet az önkoľményzati adóhatóságok által rendszeresíthető
bevallási, bejelentési nyomtatványok taľtalmĺáról

6.3.37. havonta oNKADo programból adóslista készítése, helyben szokásos módon
töľténő kiczzététele

. onkoľmtnyzati adóhatóság vezetőjéĺek dĺintése a|apjźn figyelembe véve az adőzás
ľendjéről szőIő2003. évi XCII. törvény Aľt. 55/B $-át

o A Józsefulírosi Képviselő-testiilet és Szervei Szewezetí és Mfüödési SzabőiyzatáĺőI
szőIő 25l20I3. (I.27 .) önkoľmányzati ľendelet 1. $ b) pontja

6.3.38. egyes adónemek megsziinésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
kampĺányfeladatok elvégzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni vég-
rehaj tasi fel adatok e|Iźtása,

6.3.39. ügyfélfogadás
6.3.40. desztilláló-berendezés tulajdonjogával kapcsolatos adófeladatok ellátása

o A jĺjvedéki adóról és a jtivedéki termékek forgalmazásrínak kiilönös szabá|yairől szóló
2003. évi C)O(VII. töľvény 73.$ , 74.$' 85.$ - 88 $

3.bd) A helyettesítés ľendj e és az eze|,<hez tartoző felelősségĺ szabályok

Építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója kapcsolatos feladatok ellátasa
tekintetében azlgyaÍIęzen feladattal foglalkoző iigytntéző végzi ahelyettesítést.
Az irodavezető kjadmźnyozási jogkĺiľével kapcsolatosan tigyosztétlyvezeto, irodavezeto-
helyettes végzi a helyettesítést.

3.c) Az üeyintézők munkakiiľei és az azokhoz tartozó feladat. és hatásköľiik (szemé.
lyenkéntĺ bontásban)

3.c.l|. Adók és adók mőďjáĺa behajtandó konarbzásokat behajtő; magěnszemély
kommunálisadójávalkapcsolatosfeladatokate||źtőllgyintéző
3.c.l2 Adók és adók módjara behajtandó könarnzásokat behajtó; lefoglalt és elkobzott
dolgokkal kapcsolatos adóhatósági feladatokat ellátó igyintézłĺ
3.c.l3. Adók és adók módjaľa behajtandó konarnzźsokat behajtó; lefoglalt és elkob-
zott dolgokkal kapcsolatos adóhatósági feladatokat ellátó ugyintéző
3.c.l4.Ingatlan éľtékbecslést végzo ugyiĺtéző és adókat behajtó; lefoglalt és elkobzott
dolgokkal, valamint idegenforgalmi ađóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat e||átő
ugyintéző
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3.c.l5. Helyi adókkal (építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó) kapcsolatos felada-
tokat ellátó ĺj;gyintézo
3.c.l6 Adókönyvelő és adóigazolással, ktlltségmentességgel, vagyoni bizonyitváĺlnyal
kapcso lato s fel adatok at e|Iźtő ĺigy intéző
3.c.l7. Gépjáľműadóval kapcsolatos feladatokat eIIátó és adőigazolással, kciltségmen-
tességgel, vagyoni bizonyíwĺĺnnyalkapcsolatos feladatokat ellátó ngyiĺtéző
3.c./8. Gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat ellátó és költségmentességgel, vagyoni
bizonyitvźnnya|kapcsolatosfcladatokatellótóngyintéző
3 .c. l 9 . Gépj ĺáľműadóval kapc solato s feladatokat ell átó ngyintéző
3.c.ll}. Gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat ellátó és ingatlan éľtékbecsléstvégzó
rjlgyintéző

3.ca) szakmaĺ feladatellátásáľa vonatkozó legfontosabb jogszabályok felsoľolása

o A helyi adókľól szóló 1990. évi C. tcirvény kivéve az iparuzési adóra vonatkozó III. és

IV. fejezetek
C Azadőzás rendjéről szóló XCII. tĺiľvény I.-X fejezet
o A közigazgatásí és hatósági eljĺáľásról sző|ő 2004. évi CXL. tĺirvény (Aľt. 5 $ (2) bek.

a|apjźnKet-nek az eljaras megindítására' az újrafelvételi e|járźsra, a hatósági szo|gáI-

tatásra, valamint - ahatźrozat jogerőre emelkedésére vonatkoző szabáIyok kivételével
_ a végrehajtási eljrírásra vonatkoző szabćiyait, a kiskoru adőző esetében azugyintézés
soronkívüliségére és hataľidejére vonatkoző szabźt|yait nem kell alkalmazni)

. A mindenkoľ hatályos költségvetési törvény
o A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
. Gépjĺĺľműadóról sző|ő I99|. évi L)oo(II. törvény
o A Józsefulĺrosi Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Mfüi'dési Szabá|yzatárő|

szóIó 25 l20I3. (v .27 .) ĺinkoľmlányzati rendelet
o Azilletékekről szóló 1990. évi XCIII. töľvény
o A bírósági végrehajtásról sző|ő 1994. évi LI[. törvény
. Áuamlrźntartástő| szóLő 2O|1. évi CXCV. tĺĺrvény
o Szabźůysértésekľől, a szabźiysértési eljĺĺľásról és a szabályséľtési nyilvantaľtási ľend-

szenő| szó|ő20|2. évi II. tĺirvény
. Szabźůysértésekĺől sző|ő 1999. évi LXIX. töľvény a20I2. április 15.e előtti szabáLy-

sértések vonatkozásában
o A gyermekek védelmérőlés a gyámĹigyiigazgatásról szóló |997. évi XXXI t<irvény

o A tlĺľsadalombiztosítás e|Iátásźra ás a magrĺnnyugdíjra jogosultakĺól, valamint e szol-
gáltatasok feđęzetéro| sző|ő 1997. évi LX)o(. töľvény

. A hulladékĺól szóló 20|2. évi CL)O(XV. törvény

. Hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi )O(XVIII. töľvény
o Ingatlan-nyilvantanásról szóló 1997. évi CXLI tĺirvény
o A csődeljarásról és a felszámolási eljárásľól szóló 1991.évi XLx. t<iľvény

o A cégnyilvánosságrő|, a bírósági cégeljáľásľól és a végelszĺĺmolásról szo|ő 2006. évi
V. t<irvény

o A szeľencsejáték szewęzéséről szóló 1991. évi )ooilV. tĺiľvény
. A fiatalkoruak dohźnyzásának visszaszorítasĺĺľól és a dohánýeľmékek kiskereskedel-

méről sző|őZlIf. évi C)oo(IV. töľvény
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. A fogYatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségtik biaosításáĺól szóló 1998. évi
XXVI. törvény

o A jĺivedéki adóról és a jövedéki termékekforga|mazásának különös szabá|yairől szóló
2003. évi C)o(wI. tĺĺrvény

o A magasabb ĺlsszegú családi pótlékĺa jogosító betegségekľől és fogyatékosságokĺól
sző|ő 512003. (II.19.) ESZCSM rendelet

o Költségmentesség engeđé|yezésének alapjául szo|gáLő köriilmények igazo|ásźtőI
21 1968.(I.24.) IM. rendelet

o Ingatlanok foľgalmi éľtékadatainak szolgá|tatási rendjéľő| és az aďatszo|gáItatás ígaz-
gatasi szoLgá|tatási díjáról sző|ő 3312007 

"r){.II.23) 
PM renđelet

. a súlyos mozgáskoľ|źtozottak közlekedési kedvezményeinek ľendszeréről szóló
|02120|1. (VI.29.) Koľm. rendelet

o A Nemzeti Rehabilitaciós és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irźnyitása a|á

tntozó szakjgazgatási szervek feladat- és hatásktirérőI95l20I2.(V.15.) Koľm. rendelet
o |4911997 (D(. 10.) Korm. ľendelet a gyáĺnhatőságokĺól, valamint a gyeľmekvédelmi

és gylímĹigyi elj rĺrásľól
o 6312006 (III.27 .) Korm. rendelet a pét:.z;be]li és természetbeni szociális ellátások igény-

lésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabáIyairő|
o A szabályséľtésekről, a szabályséľtési eljarásról és a szabá|ysértési nyilvrĺntaľtási ľend-

szeno| szőIő 20|2. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos ľendelkezésekľől, va-
lamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosítĺásaľól szóló 22120|2 (IV.13) BM
rendelet

o Az egyes elkobzott dolgok kĺjzérdekú fe|hasznźtlrźtsaľól szóló 2000. évi XIII. tv., a sza-
bályséľtési eljarás soľĺín lefoglalt és elkobzott dolgok kezeléséről és éľtékesítéséről
sző|ő 3912009. Cŕ'II.22.) PM rendelet

o A gyĺímhatóságokľól, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljáľásról szóló
149 l 1997 . Korm. ľendelet

o A lakáscélú állami támogatásokľólszóló |2l200I. Korm. rendelet
o 13lI99I. (v.2I.) PM rendelet a telepiilési önkormźnyzat hatáskĺiľébe 1prrtoző adók, és

adók módjara behajtandó köztartozások nyilvrántartásźlró|, kezeléséľől, elsziĺmolásĺĺľól
o A mindenkori jegybanki a|apkamatméľtékľől szóló MNB rendelet
o 4412004. (XII.20.) PM rendelet az eIjárási illeték megfizetésének és megfizetés elle-

nőľzé sének ľészletes szabźůy air ő|
o 368120ll (xII.31. ) Koľm. ľendelet azáILaĺnhźztartásról szóló törvény végrehajtásáľól
o Az á||arr'háztartźLs számviteléľől szóló 4120|3. (I.1 1.) Koľm. rendelet
o 3512008.CXII.31.) PM rendelet az önkotmźnyzati adóhatóságok által rendszeresíthető

bevallasi, bejelentési nyomtatványok taľtalmáľól
o Azépítményadóról szóló 38l20l4. (XI.l3.) sz. önkoľmźnyzatirendelet
o A telekadóról szőLő 39l2014.(XI.l3.) sz. önkormźnyzati rendelet
o A magánszemélyek kommunális adójaľól sző|ő 40l2014.(xl.13.) ĺinkormiĺnyzati ren-

delęt
o Azidegenforgalmi adóľól sző|ő 5712010. (XII.30.) sz. önkoľmźnyzati ľendelet

3.cb) Az tigĺintéző által ryakorolt hatáskiĺrtik (kiadmányozás), a hatáskiĺr gyakoľlásá.
nak módja

A kiadmlínyozás, a kiadmányozás és az alźúrás ľendjéről sző|ő I0l20I3. (X.21.) sz.
jegyzői utasítás IV. fejezet 1.) pontjában foglaltaknak megfelelően töľténik.
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Az ügyintézók - u ugy éľdemében hozotíhatźrozat kivételével - általános kiadmá-
nyozási j oggal rendelke znek az alábbiak szerint:
- eljaľas megindítása,
- szakhatóságimegkeresések,
- helyszíni szemle kitíĺzése, éľtesítése,
- a helyszinenjegyzőkönyvbe foglalt helyszíni ideiglenes intézkedések,
- iđézés, éľtesítés,
^ az első - általános _ hianypótlási felhívás,
. akézbesítési vélelem
- éĺtesítésjogerőreemelkędésről,
- a Hivatalon belüli irat-átadás kísérő levelei. adatkéľés tekintetében.

3.cc) Az íigĺintéző feladatkiiľei

3.c.ll. Adók és adók módjaľa behajtandó konarbzásokat behajtő;magźnszemély kommunális
adőjáva|kapcsolatosadóhatóságifeladatokatellátóugyintéző

6.3.I. idegenben kimutatott, adók módjara behajtandó köĺartozások (közigazgatź.si
bírság, pénzbítság, helyszíni bírság, igazgatási szo|gáItatźlsi díj, hullađékgazdálkodási
díj), saját gépjáľműadó és szabályséľtési hatźrozatokban kimutatott tartozások, gyer-
mektaĺtásdíj behajtása, fizetési felszólítas kiküldése, a behajtási eredmény visszajelen-
tése, oNKADo programbanrogzítése, fizetések folyamatos ellenőrzése, munkabérek,
jĺĺrandóságok és egyéb követelések letiltása

o Azađózás rendjéről szőIő2003. évi XCII. törvény |44-153. $' l61. $
. Á[amhźztafiásrő| sző|ő ZOtl. évi CXCV. törvény 42. $ (3) bek., 53. $ (2) bek., 92. $

(6) bek., 93. $ (2) bek., 99. $
o Szabźůyséľtésekĺől, a szabá|yséľtési eljáľásról és a szabá|ysértési nyilvrĺntaľtási rend-

szeľĺő|sző|ő2012. évi II. toľvény 142. $ (10) bek.
o SzabáIyséľtésekĺől szőIő |999. évi LXIX. törvény 111 $. , 135. $ (a) bek. a2012. ápn-

lis 1 5 -e e|őtti szabályséľtések vonatkozásában
o A gyermekek védelméľől és a gyámügyiigazgatásľól szóló |997. évi Đoil tĺirvény

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

gáltatások fedezetérőIsző|ő |997. évi LXXX. törvény 43. $ (1) bek. b) pontja
o A hulladékról szóló 20|2. évi CLXXXV. töľvény 52. $ (l) bek., 86. $ (7) bek.
o |49l|997 (IX.10.) Koľm. ľendelet a gyźnrlhatóságokľól, valamint a gyermekvédelmi

és gylímiigyi eljarásľól
o 6312006 (|II.27.) Korm. rendelet apénzbe|i és teľmészetbeni szociális ellátasok igény-

lésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabźiyairő|
o 13|I99I.(V.21.) PM ľendelet a települési önkoľmźnyzat hatásköľébe tartoző adók, és

adók módjara behajtandőkoztartozások nyilvántartásárőI, kezeléséről, elsziímolásaról
o Bírósági végrehajtásról szóló |994. évi LIII. tĺirvény 7. $ (1) bęk., 58. $ (1-3) bek.,73.

$ (1) bek.
o A szabá|ysértésekľől, a szabá|yséľtési eljĺĺľásľól és a szabá|yséľtési nyilvantartási ľend-

szeľről sző|ő 2012. évi II. töľvény végľehajtásával kapcsolatos ľendelkezésekről, va-

ri

la:;
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lamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/f012 (IV.13) BM
rendelet 10. $

o A bírósági végrehajtásľól szóló |994. évi LIII. törvény 7.$ (1)' 58'$ (1)-(3)' ó5. $ (1)-
(2)

o Gépjáľműadóľól szőIő |99|. évi L)oo(II. torvény 9.$ (a) bek.

6.3.2. helyszíni behajtas, foglalĺísi jegyzőktinyv (ingóvégľehajtás végzése és a lefoglalt
ingóságok ért'ékesítése (áľveľés) _ Önállti bírĺ3sági végrelrajtr5 szeľzőúés szeľirtĹi
megkeľesése)

o Adőzás rendjéľől sző|ő2003. évi XCII. t<iľvény 145-|46,154-158. $
o Bírósági végĺehajtásľól szóló |994. évi LIII. t<irvény 84. $' 89-96lb $' 100. $' 104-105.

$

6.3.6. adóbevallások alapján azaďő kivetése (előírása) és felülvizsgá|ata
(magánszemély kommunális adója vonatkozásábaĐ, kivető, törlő és
mentességetmegá||apitőhatźlrozatokelkészítése, jogerősítése

o A helyi adókĺól szóló 1990.évi C. ttirvény kivéve az iparĹuési adóľa vonatkozó III. és

IV. fejezetek
o Az adőzás rendjéről szóló XCII. törvény I-X. fejezet (Aľt.)
o A magĺínszemélyek kommunális adójaról sző|ő 40l2014.(XI.13.) önkormányzati ren-

delet
o Ingatlan- nyilvantartásľól szóló |997.évi CXLI. törvény 17.$ (1) bek. r) pontja

6.3.7. magánszemély kommunális adója oNKADo programban töľténő rtigzítése
(fęladatból adódó)

o A helyi adókľól szóló 1990. évi C. törvény 34.$
o A magiĺnszemély kommunális adójaľól szóló 40|20I4.(XI.13.) sz ĺlnkoľmźnyzati rcn-

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

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

o Azadőzás rendjéről szóló XCII. törvény a3.$ (8) bek.

6.3.10. méltĺínyossági eljárások lefolytatása, a kedvezméĺyeke|bítźiását követően
hatźrozat készítése, j o gerősítés e (az e nge dé ly e z e tt r é s z l e tfi z e t é s t e lj e s ít é s é ne k
foly amat o s el l e nőr z é s e, nem t e lj e s ít é s e s e t é n b e h aj t ós i c s e l e lcľné ny

foganatosítása)
C Azadőzás rendjéről szóló XCII. törvény 133-134.$
o Azilletékekľől sző|ő 1990. évi XCIII. törvény 29.$' 33.$ (f)23. pont, IX. fejezet73 $
o Magánszemély kommunális adójaról sző|ő 40l20l4.Cxl.13.) tinkormanyzati ľendelet

6.3.|2. kĺiľnyezettanulmányi eljáĺások lefolytatása adókedvezmény, helyi adó
méltányosság esetén,

o A magánszemély kommunális adójáĺól szóló 40120|4.6I.13.) ĺĺnkormźtnyzatí ľendelet

6.3.13. helyi adóban felévente behajtísi cselekmények foganatosítása (izetési
fe l s z óI ítá s ktjl dé s e hátr al é ka s l i s t a al apj án, munkab é r b ő l l e t i lt ós
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lĺezdemĺlnyezé s e' ban|cszámlára inkas szó kibocsótás)
o Adőzásrendjéľől szőLő2003. évi XCII. t<iľvény 150.$ (1)' 146. $ (4)' 144.$'
o A bíľósági végrehajtasról szóló 1994. évi LIII. törvény 7.$ (1)' 58.$ (l)-(3)' 65. $ (l)-

(2)

6.3'|4. hátľa]ékos ĺigyekhen - sziikség szerint _ az íratok előkészítése és továbbítása
önáttó bírósági végľehajtóknak, felszámolási eljarás alatt lévő ügyekben követelés fel-
számoló felé töľténő bejelentése

o Adózás ľendjéről sző|ő2003. évi XCII' tĺirvény 145.s' 146.$ (4)
o A csődeljarásľólés a fęlszámolási eljarásról szóló 1991.évi XLIX. tĺiľvény 10.$ (2)

o A cégnyilvlánosságról, a bírósági cégeljáľásról és a végelszámolásról szőIő 2006. évi
V. t<irvény

6.3 .I 5 . adőe|Ienőtzések lefolýatása
o Adőzás ľendjéről sző|ő2003. évi XCII. tcirvény Aľt. 86.$-143.$

6.3.16 telekadó, építményadő,magánszemély kommunális adója hatźlrozat minták
megszerkesztése az oNKADo pľogĺam szövegszerk esztője segítségével
(fe l adan é gz é s he z kap c s o l ó dó)

o A kozigazgatási és hatósági eljarásról sző|ő 2004. évi CXL. towény 72. $

6.3 .36. ĺinkormany zati adőhatőság źita| rendszeresített foľmanyomtatviĺnyok
előkészítése

o 3512008.(XII.31.) PM ľendelet az ĺjnkormźnyzati adóhatóságok által ľendszeresíthető
bevallási, bej elentési nyomtatvĺányok taľtalmaľól

6.3.1l . atu|fizetési kérelmek figyelemmelkísérése, adôző kérelméľe azok
visszautalásra történő előkészítése

o Adőzás rendjéről sző|ó2003. évi XCII. tĺirvény 43. $.' 164. $

6.3.38. egyes adónemek megsziinésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
kampĺínyfeladatok elvégzése és a fokozott behajtas időszakában helyszíni
végrehaj tási feladatok ellátása

6.3 .39 . tigyfélfo gadás

3.c.l2 Adók és adók módjára behajtandó koztartozźtsokat behajtó; lefoglalt és elkobzott dol-
gokkal kapcsolatos adóhatósági felađatokat ellátó ngyintéző

6.3,|. idegenben kimutatott, adók módjaľa behajtandőkönartozások (közigazgatásí
bírság, p ét:zbír ság, helyszíni bírság, igazgatźsi szo l gáltatási díj,
hulladékgazdálkodási díj), saját gépjáľműadó és szabályséľtési határozatokbarl
kimutatott taľtozások, gyeľmektartásdíj behajtása,ťlzetési felszólítás kiküldése
behajtási eľedmény visszaj elentése, oNKADo pľogramban ľögzítése,
fizetések folyamatos ellenőrzése, munkabérek, jarandóságok és egyéb
követelések letiltása

o Adózźsľendjéľől sző|ő2003. évi XCII. törvény |44-|53. $' 161. $

. Áuamłláńartástő| sző|ő 2011. évi CXCV. törvény 42. $ (3) bek., 53. $ (2) bek., 92. $
(6) bek., 93. $ (2) bek., 99. $
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. Szabályséľtésekről, a szabá|ysértési eljárásľól és a szabályséľtési nyilvantaľtási rend-
szeľľől szóIő2012. évi II. tĺirvény |42. s (10) bek.

o Szabtt|yséľtésekről sző|ő |999. évi LXIX. töľvény 11l $. , 135. $ (a) bek. a20I2. ápn-
l i s l 5 - e előtti szab źtlysértések vonatkozásában

o A gyermekek védelméről és a gyĺĺmügyi igazgatásról szóló 1997. évi X)o(I törvény
24. $ (8) bek., 133/A $ (7) bek., 1s4. $ (4) bek.

o A tarsadalombizosítás e||źttásźlra ás a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szol-
gáltatások fedezetérőI sző|ő T997. évi LXXX. t<irvény 43. $ (1) bek. b) pontja

o A hulladékrólszóló 2012. évi CLXXXV' törvény 52. $ (1) bek., 86. $ (7) bek.
o I49l|997 (IX. l0.) Korm. rendelet a gyátmhatőságokľól, valamint a gyeľmekvédelmi

és gyĺámügyi elj ĺíľásról
o 6312006 (I|I.27.) Koľm. ľendelet apéľzbeli és teľmészetbeni szociális ellátasok igény-

lésének és megállapításźtnak, valamint folyósításĺĺnak részletes szabályaiľól
o |3l|99l.(V.21.) PM ľendelet a települési ĺjnkormźnyzat hatĺĺskörébe Ertoző adók, és

adók módjaľa behajtandőkon'artozások nyilvĺántartásárőI, kezeléséről, elszámolásaľól
o Bírósági végrehajtásľól szóló |994. évi LIII. törvény 7. $ (1) bek., 58. $ (1-3) bek.,73.

$ (l) bek.
o A szabályséľtésekről, a szabá|yséľtési eljarásról és a szabá|yséľtési nyilvántaľtási rend-

szeľĺól sző|ő 2012. évi II. törvény végrehajüísával kapcsolatos rendelkezésekľől, va-
lamint ahlhoz kapcsolódó egyes ľendeletek módosításaról szóló 22l20I2 (IV.13) BM
rendelet 10. $

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

o Gépjáľműadóľól sző|ő |99|. évi LX)O(II. tciľvény 9.$ (a) bek.

6.3.f . helyszíni behajtas, foglalási jegyzőkonyv (ingóvégľehajtás végzése és a lefoglalt
ingóságok éľtékesítése (ĺĺrveľés) - önálló bírósági végľehajtó szeruődés szerinti
megkeresése)

o Adózás rendjéľől sző|ó2003. évi XCII. törvény 145-146,154-158. $
o Bírósági végrehajtasról szóló 1994. évi LIII. törvény 84. $' 89-96/b $' 100. $' 104-

10s.9

6.3.3. szabályséľtési hatóság tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátása (lefoglalt,
illętve elkobzott dolgok nyilvantaľt ása, őrzése, megseÍnmisítése stb.)

C Az egyes elkobzott dolgok közérdekiĺ fe|haszná|ásaľól szóló 2000. évi XIII. tv., a sza-
bálysértési eljárás soriín lefoglalt és elkobzott dolgok kezeléséľől és értékesítéséről
szőIő 3912009. 6II.22.) PM ľendelet

6.3.||. a tulfizetési kérelmek figyelemmel kísérése, ađőző kérelméľe azok
visszautalásra töľténő előkészítése

o Azaďőzéls rendjéľől szőIő2003. évi XC[. törvény 43. $.' 164. $

6.3.38. egyes adónemek megszűnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
kampĺĺnyfeladatok elvégzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni
végrehaj tási feladatok ellź.ŕźna,

6.3 .39 . iigyfélfo gadás

3.c./3. Ađók és adók mődjarabehajtandó konartozäsokat behajtó; lefoglalt és elkobzott dol.
gokkal kapc so l ato s adóható sági feladatok at e||źĺő ngy intézo
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6.3.1. idegenben kimutatott, adók módjaľa behajtandó koztartozźĺsok(kozigazgatasi
bíľság,pénzbirság,helyszínibírság,igazgatasiszolgétlrtatásidíj,
hulladékgazdálkođási díj), saját gépjármtĺadó és szabályséľtési határozatokban
kimutatott taľtozások, gyermektartásdíj behajtźsa,ťlzetési felszólítĺłs kikiildése,
behaj tási eľedmény visszaj elentése, oNKADo programban rö gzítése,
fizetések folyamatos ellenőrzése, munkabérek, j aľandóságok és egyéb
követelések letiltása

o Adőzás rendjéről sző|ő2003, éví XCII. törvény t44-I53. $' 161. $

. Áľamľlźztartásrő| szőIő 2011. évi CXCV. tĺirvény 42. $ (3) bek., 53. $ (2) bek.' 92. $

(6) bek.,93. $ (2) bek., 99. $
o Szabálysértésekľől, a szabá|ysénési eljaľásról és a szabá|yséľtési nyilvántaľtási rend-

szerről szőIó20|2. évi II. törvény l42. g (10) bek.
o Szabźńysértésekről szőlő 1999. évi LXIX. törvény 1l 1 $. , l35. $ (a) bek. a20|2. ápn-

l i s 1 5 -e e|őtti szabá|yséľté sek vonatkozásában
o A gyeľmekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi Đoil tĺirvény

24. $ (8) bek., 133/A $ (7) bek., ls4. S (a) bek.
o A tĺľsadalombiztosítás e||ětásáĺa ás a magánnyugdíjľa jogosultakról, valamint e szol.

gáltatások fedezetérő| sző|ő 1997. évi LXXX. törvény 43. $ (1) bek' b) pontja
o A hulladékľól szóló 2012. évi CLXXXV. töľvény 52. $ (1) bek.' 86. $ (7) bek.
o |49lI997 (IX.10.) Koľm. rendelet a gyźmhatóságokról, valamint a gyeľmekvédelmi

és gyámügyi eljĺĺľásról
o 6312006 (III.27.) Korm. rendelet apénzbe|i és természetbeni szociális ellátasok igény-

lésének és megállapításának, valamint folyósíĹĺsának részletes szabźiyairő|
o |3lI991.(V.21') PM ľendelet a települési cinkoľmźnyzat hatásktirébe tartoző adók, és

adók módjráľa behajtandőkoztartozások nyilvántaľtásaról, kezeléséről, elsziĺmolásaról
o Bírósági végphajtásľól szóló 1994. évi LIII. törvény 7. $ (1) bek., 58. $ (1-3) bek., 73.

$ (1) bek.
o A szabályséľtésekľől, a szabźiysértési e|jarásról és a szabá|yséľtési nyilvĺíntaľüasi ľend-

szerről szőIő 20|f. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekĺől, va-
lamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításaról szóló 2fl20l2 (Iv.13) BM
rendelet 10. $

o A bírósági végrehajtásról szóló 1994. éví LIII. tĺĺrvény 7.$ (1)' 58.$ (1)-(3)' 65. $ (1)-

(2)
o Gépjĺáľmiĺadóľól sző|ő I99I. évi LX)oilI. tcirvény 9.$ (a) bek.

6.3.2. helyszíni behajtás, foglalási jegyzőkönyv (ingóvégrehajtás végzése és a lefoglalt
ingóságok éľtékesítése (árverés) - önálló bírósági végrehajtó szerzőďés szerinti
megkeľesése)

o Azadozźsrendjéről szőLő2003. évi XCII. töľvény 145-146,154-158' $
o Bíľósági végrehajtásról szóló |994. évi LIII. törvény 84. $' 89-96/b $' 100. $' 104-

l0s.$

6.3.3. szabályséľtési hatóság tevékenységéhezkapcsolódó feladatok e||átźsa (lefoglalt,
illetve elkobzott dolgok nyilvantaľt ása, őrzése' megseľnmisítése stb.)

o Az egyes elkobzott dolgok közérdekű fe|hasznáLásĺáľól szóló 2000. évi XIII. tlł., a sza-
bflyséľtési eLjźtrás során lefoglalt és elkobzott dolgok kezeléséről és éľtékesítéséről
sző|ő 3912009, 6II.22.) PM ľendelet
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6.3.lI. attilťĺzetési kérelmek figyelemmel kísérése, adőző kéľelmére azok
visszautalásra ttĺľténő előkészítése

o Azadőzás rendjéről sző|ő2003. évi XCII. t<irvény 43. $.' 164. $

6.3.38. egyes adónemek megszúnésével, illetve új adók bevezetésévelkapcsolatos
kampányfeladatok elvégzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni
végrehaj tási feladatok ellátasa

6.3 .39 . tigyfélfo gadás

3.c.l4.Ingatlan éľtékbecslést végzo iigyintéző és adókat behajtó; lefoglalt és elkobzott dol-
gokkal, valamint idegenfoľgalmi adóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat ellátó ugyintézo

6.3.4. adó-és éľtékbizonyitlłány kiállítása (ingatlan éľtékbecslések készítése), helyszíni
szemle lefolytatása

o Bírósági végrehajtásról szóló |994. évi LIII. törvény 140. $ (1) bekezdés,.
o Hagyatéki eljárásrólszóló 2010. évi X)O(V[I. törvény 16. $ (1) bekezdés,
o A gyĺĺmhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyĺĺmügyi eljarásról szóló

l49l|997. Korm. rendelet 153. $ (1) bekezdés b pont.
o A lakáscélú állami tĺĺmogatásokľól szóló I2l200|. Koľm. rendelet 5. $ (3) bekezdés
o Kozigazgatasi hatósági eljaľas és szolgáltatás éitalźnos szabályairól szóló 2004. évi

CXL ttirvény 83. $.
o llletékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 101. $ és a XIX. szĺímú melléklet

6.3.5. ĺisszehasonlító értékadat megkérése Nemzeti Adó- és Vámhivataltól
. Az adőzás rendjéről sző|ő 2003. évi XCII. tĺiľvény 10. $ (4) bekezdés a) pontja
o Ingatlanok foľgalmi értékadatainak szolgáltatási ľendjéről és az adatszoLgźitatás igaz-

gatási szolgźůtatźtsi díjĺáľól szó|ő 3312007 (X|I.23) PM rendelet 1. $ (5) bekezdés

6.3.|. saját gépjrĺľmíĺadó behajtźsa, ťlzetési felszólítás kiküldése, a behajtási eredmény
visszajelentése, oNKADo pľogramb an rogzítése, fizetések folyamatosan
ellenőrzése, munkabéľek' jáľandőságok és egyéb követelések letiltása

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

o Gépjárműadóról sző|ő l99|. évi DC(XII. tĺiľvény 9.$ (a) bek.
o Az adőzźts rendjéről sző|ő 2003. évi XCII. tĺiľvény |44-153. $' 161. $
. Álumnaztartásrő| szőIő 2O1l. évi CXCV. tcirvény 42. $ (3) bek., 53. $ (2) bek'' 92.

$ (6) bek., 93. $ (2) bek., 99. $
C l3l|991 .(V.21.) PM rendelet a települési ĺinkormanyzat hatáskorébe tartozó adók,

é s ađók mo dj ár a b ehaj tandó konatozások nyi lvánt artásźtr ő|, kezelé séľő 1, el szĺĺmo -

lásríról
o Bírósági végrehajtásľól szóló |994. évi LIII. tĺirvény 7. $ (1) bek., 58. $ (l-3) bek.'

73. $ (1) bek.

6.3.2. helyszíni behajtas, foglalási jegyzőkönyv (ingóvégrehajtás végzése és a lefoglalt
ingóságok éľtékesítése (árveľés) _ ĺĺnálló bíľósági végrehajtó szeruođés szeľinti
megkeresése)

o Azadőzźs rendjéről szó|ő2003. évi XCII. törvény 145-|46,154-158. $
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o Bírósági végrehajtásról szóló |994. évi LIII. törvény 84. $' 89-96/b $' 100. $, 104-
10s.9

6.3.3. szabá|ysértési hatóság tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátása (lefoglalt,
illetve elkobzott dolgok nyilvantaľt ása, órzése' megsemmisítése stb.)

o Az egyes ęlkobzott dolgok kĺizérdekii felhasználásaľól szóló 2000. évi XIil. tll., a sza-
bálysértési eljáras során lefoglalt és elkobzott dolgok kezeléséről és éľtékesítéséről
sző|ő 3912009. 6|I.22.) PM rendelet

6.3.11. a fulfizetési kérelmek figyelemmel kísérése, aďőző kéľelméľe azok
visszautalasra történő előkészítése

o Azadőzás rendjéľől sző|ő2003. évi XCil. tĺirvény 43. $.' 164. $

6.3.8. idegenforgalmi adó bevallások fe|dolgozása, abeťlzetések nyilvántartása
o A helyi adókról szóló 1990. évi C. tĺĺrvény 34.$
C Azidegenforgalmi adóľól sző|ó 5712010. (XII.30.) sz. önkoľmźnyzatí ľendelet

6.3.9. folyószrĺmlak (számlaegyenlegek) kibocsátásávalkapcsolatos munkálatok
elvégzése

o Az aďőzás rendjéről szóló XCII. tĺiľvény a3.$ (8) bek.

6.3.38. egyes ađónemek megszűnésével, illetve új adók bevezetésévelkapcsolatos
kampányfeladatok e|végzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni
vé grehaj tási feladatok e||źúása

6.3.39. ügyfelfogadás

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

6.3.6. adóbevallások alapjan azadő kivetése (előíľása) és felülvizsgźiata (építmény-,
és telekadó,magánszemély kommunális adőjavonatkozásában), kivető, töľlő és
mentességet megállapító hatétrozatok elkészítése, j ogerősítése

o Azépítményadóról szóló 381201'4. (xI.l3.) sz. önkormźnyzati rendelet
o A telekadóľól sző|ő 39l2014.(XI.l3.) sz. önkormźnyzati rendelet
o A magánszemély kommunális adójaľól szóló 40|20I4.(XI.13.) ĺinkormźnyzati rendelet
o Ingatlan-nyilvĺĺntartásról szóló 1997. évi CXLI tĺirvény 17.$ (1) bek. ľ) pont

6.3.7. építmény-, és telekadó, magánszemélyek kommunális adója oNKADo
programban történő rĺigzítése (feladatból adódó)

6.3.8. idegenfoľgalmi adó bevallások feldolgozása, abeťĺzetések nyilvántartźsa
o A helyi adókľól szóló 1990. évi C. törvény 34.$
o Azidegenforgalmi adóról szőIő 57l20l0. CXII.3O.) sz. önkoľmźnyzati ľendelet

6.3.9. folyószĺímlák(szám|aegyen1egek) kibocsátásával kapcsolatos munkálatok
elvégzése

o Az adőzás ľendjéľől szóló XCII. tĺĺrvény a3.$ (8) bek.

6.3.10. méltĺĺnyossági eljáĺások lefolýatása, a kedvezményekelbírálását kĺivetően
hatáĺozat készítése, jogerősítése (az engedé|yezetttészletťlzetés teljesítésének
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folyamatos ellenőrzése' nem teljesítés esetén behajtási cselekmény
foganatosítása)

o Azađózéts ľendjéről szóló XCII. törvény 133-134.$
o Azilletékekľől szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.$' 33.$ (f)23. pont' IX. fejezet73 $
o AzépÍtményadóról szóló 38120|4. 6I.13.) sz. önkormźnyzatirendelet
o A telekadóról sző|ő 39lf014.(xl.13.) sz. ĺinkormźnyzati rendelet
o A magánszemély kommunális adójaľól szóló 40120|4.6I.13.) önkormźnyzati rendelet

6.3.II. atű|ťtzetési kérelmek figyelemmel kísérése, ađőző kérelmére azok
visszautalásra ttiľténő előkészítése

o Azadőzás ľendjéről sző|ő2003. évi XCII. tĺirvény 43. $.

6.3.12. környezettanulmányi eljarások lefolytatása adókedvezmény, helyi adó
méltányosság esetén

o Az építményadóról szóló 38l20I4. (XI.13.) sz. ĺjnkormźnyzati rendelet
o A telekađóról sző|ő 39|2014.CXI. 13.) sz. ö'nkormźnyzati rendelet
o A magánszemély kommunális adójáról szóló 40120|4.6I.13.) önkormányzati rendelet

6.3.13. helyi adóban félévente behajtasi cselekmények foganatosítása (fizetési
felszólítás küldése hátralékos lista alapján, munkabérből letiltas
kezdeményezése, bankszĺĺmlaľa inkasszó kibocsátás)

o Az adőzás rendjéről szől'ő 2003. évi XCII. tĺirvény l50.$ (1)' 146. $ (4),144.s,
o A bíľósági végľehajtásról szóló 1994. éví LIII. törvény 7.$ (1)' 58.$ (1)-(3)' 65. $ (1)-

(2)

6.3.|4. hátralékos ügyekben _ szfüség szeľint _ az iratok előkészítése és továbbítása
önálló bírósági végrehajtóknak, felsziĺmolási eljaľás ďatt lévő ügyekben
kövętelés felszĺámoló felé töľténő bej elentése

o Azađőzás rendjéről sző|ő2003. évi XCII. törvény 145.$' 146.$ (4)
o A csődeljĺĺľásról és a fęlszámolási eljaľásľól szóló |99|.évi xLIx. tĺiľvény 10.$ (2)
o A cégnyilvánosságľól' a bíľósági cégeljarásról és a végelszámolasról sző|ő 2006. évi

V. töľvény

6.3. l 5. adóellenőrzések lefolytatása
o Azadőzź,s rendjéről szőIőf003. évi XCII. törvény Art. 86.$-143.$

6.3.16. telekadó és építményadő, magánszemélyek kommunális adója határozat minták
megszerkesztése az oNKADo progľam szövegszeľkesztője segítségével
(feladatvé g zéshez kap cso ló dó)

o A kozigazgatási és hatósági eljĺáľásról szőIő 2004. évi CXL. törvény 72. $

6,3.36, önkormĺĺnyzati aďőhatőságźtlta| rendszeresített foľmanyomtatványok
előkészítése

o 35|2008.(XII.31.) PM rendelet az önkormźnyzati adóhatóságok általręndszeľesíthető
bevallási, bejelentési nyomtatványok taľtalmĺĺról

6.3.37. havonta oNKADo programból adóslista készítése, helyben szokásos módon
tciľténő kozzététe|e

76



. onkorményzati adóhatóság vezetőjének dĺintésę a|apjźn figyelembe véve az adőzás
rendjéről sző|ő2003. évi XCII. toľvény Art. 55/B $-át

o A Józsefuarosi Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Mfüödési Szabćĺ|yzatárő|
sző|ó 25l20l3. (v .27 .) önkoľmányzati rendelet 1. $ b) pontja

6.3.38. egyes aclónemek megsziĺnéséve|, i||etve új adók bevezetésével kapcsolatos
kampanyfeladatok elvégzése és a fokozott behajtás iđőszakábaĺl helyszíni
vé grehaj tási feladatok ę||éúása

6.3.39. ügyfélfogadás

3.c.l6 Adókönyvelő és adóigazolással, költségmentességgel, vagyoni bizonyífuannyal kapcso-
latos feladatokat ellátó ngyintéző

6.3.I9. analitikai és kĺinyvelési napló készítése
o Adózás rendjéről sző|ő 2003.évi XC[. ttirvény 44 $
o Számvitelről szóló 2000.évi C tĺirvény

6.3.20. elévült adóhátralékok törlése,
o Azadőzźs rendjéről sző|ő2003. évi XCII. tĺĺrvény 164 $

6.3.2|.l00 Ft alatti tételek rendezése
o Az ađőzás rendjéről szőlrő 2003. évi törvény XCII. töľvény 2-ęs szźtmt mellékletének

II. pontja

6 .3 .22. ONKAD o pro gram-módo sításai n ak átv ezetés e (verzió betö ltés)
o I3l|991. (v.21.) PM rendelet a telepĺilési önkormanyzathatáskorébe tartozó adók, és

adók módjára behajtandő kiztartozások nyilvĺántaľtásaról, kezeléséről, elszámolásĺĺról
13.$ (2)

o A mindenkor hatályos MNB rendelet a jegybanki alapkamat méľtékéről

6.3.23. gépjríľmrĺadó, építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó, bírság, késedelmi
pótlék beszedési szźlm|źi<rabeérkezettpénzforgalom lekĺinyvelése, idegenben
kimutatott taľtozások befizetéseinek lekĺinyvelése, illeték szźlĺriźrabeéľkezett
pénzfor ga|om lekönyvel ése, tovább utalása

o Azadőzásrendjéről sző|ő2003. évi XCII. t<iľvény 35.$ - 44.s,53. $' 124. $
o Mindenkor hatályos költségvetési törvény
o A 4412004. (XII.20.) PM rendelet az e|jarási illeték megťlzetésének és megfizetés el-

lenőľzé sének ré szletes szabáIy air ő|,
o 368120|1 cxII.3l. ) Korm. rendelet azáIlanháztaľtásról szóló törvény végľehajtásárő|

6.3.24. a nem azonosÍtható befizetések átfutó nyilvántartásbahelyezése, az ismeľetlen
tételek rendezése, ľendeltetési helyére történő továbbítása, átfutó-napló
vezetése (únyv elésb ől adódó feladat)

6.3.25. adóbevételek utalása az önkorm źnyzati költségvetési számlĺĺľa
o 368120|1. CXII. 31.) Koľm. rendelet azáI|aĺIlháztartási tĺirvény végrehajtásĺĺľól 145. $

6.3.26. az évkozi vďtozások adónemenként (visszautalás, visszatéľítés, töľlés) toľténő
lekĺinyvelé se (ônyvelésből adódó feladat)

6.3.27 . az adőhátra|ékosokról" előíľásokľól. befizetésekről adónemenkénti
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