
6.2.77.akerékbilincseléssęl és ktizteľület felügyelettel kapcsolatos főkönyvek
analitikak egyeńetése

. Álumnázhrtásrő! szőIó 2OI1. évi CXCV. tĺirvény, valamint a végľehajtásaról szóló
368 l20| 1 . (XII.3 1 .) koľmanyrendelet,

o Ą korĺľrźnyzati funkciók, áI|aÍIÁáztaÍtási szakfeladatok és szakágazatok és szakágua-
tok osztályozási rendjéro| szőlő 6812013. (XII.29.) NGM rendelet,

o Az źIIIafihćIztaÍtás számviteléróI sző|ő 4l20I3. (I.t l.) Koľm. ľendelet
o Számvitelről szőIő2000. évi C. töľvény
o AzáIlanháztďrtásban felmeľülő egyes gyakoribb gazdasági események kĺitelező el-

számolási módjaľól 38120|3. (IX. 19.) NGM rendelet
o 2008. évi III. törvény az l és 2 foľintos címletri érmék bevonása következtében szfü-

sége s kerekíté s szab źiy air ő|
o 2008. évi IV. törvény az 1 és 2 foľintos címlettĺ éľmék bevonása következtében szfü-

sé ge s keľekí tés szab áIy airó l szó 1ó j o g szabályok
o Józsefuarosi onkormányzatmindenkori átmeneti gazďá|kođásĺĺľól szóló önkoľmányzati

rendelet
o Józsefulĺľosi onkormányzatmindenkori k<iltségvetéséről szóló rendelet

3.cd) A helyettesítés rendje és az eze|t<heztartoző felelősségi szabályok
A helyettesitési szabá|yokat a munkakĺiri leíľások tarta|mazzźk..

Adóĺiryi Iľoda vezetője

3.ba) Az Írodavezető sza|<maÍ feladate|látására vonatkozó legfontosabb jogszabályok
felsoľolása

o A helyi adókľól szóló 1990. évi C. törvény kivéve aziparúzési adóľa vonatkozó III. és
[V. fejezetek

o Azadőzás rendjéről szóló XCII. tĺlrvény I.-X fejezet
o A kozigazgatźtsi és hatósági eljarásról sző|ő 2004. évi CXL. törvény (Aľt. 5 $ (2) bek.

a|apján Ket-nek az e|jźlľás megindítasáĺa, az újľafelvételi eljárásra, ahatősźryi szo|gźi-
tatásra, valamint - ahatfuozat jogerőre emelkedésére vonatkoző szabáiyok kivételével
_ a végrehajtási eljaľásra vonatkoző szabźiyaít, a kiskoru adőző esetében azigyintézés
soronkívüliségéľe és hatáľidejére vonatkoző szabá|yait nem kell alkalmazni)

o A mindenkor hatalyos költségvetési töľvény
o A számvitelrőlszóló 2000. évi C. tĺĺrvény
o Gépjĺáľműadóról szóIő |99I. évi L)oo(II. törvény
o A Józsefiárosi Képviselő-testijlet és Szervei Szervezeti és MíÍlrĺjdési SzabályzatóróI

szóló 3 6/2 0 ] 4. (XI' 0 6.) onlrnrmányzati rendelet
o Az illetékekľől szóló 1990. évi XCIII. töľvény
o A bíľósági végrehajtásról szóló 1994. évi LI[. töľvény
. Államn źr;ĺrrrtásrőI sző|ő 20t1. évi CXCV. tĺiľvény
. Szabá|yséľtésekĺől, a szabá|yséľtési eljarásról és a szabályséľtési nyilvantaľtási ľend-

szerrő|sző|ő2012. évi II. törvény
o Szabá|yséľtésekről sző|ó |999. évi LXIX' törvény a20I2. április 15-e előtti szabá|y-

sértések vonatkozás źlban;
o A gyermekek védelméről és a gyámügyiigazgatásról szóló 1997. évix)o( törvény
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o A táľsadalombiĺosítás ellátásaľa ás a magánnyugdijrajogosultakľól, valamint e szol-
gáltatások fedezetéľől sző|ő 1997. évi LX)o(. törvény

o A hulladékľól sző|ő2012. évi CL)O(XV. tĺĺrvény
. Hagyatéki eljárásľól szóló 20|0. évi X)O(VIII. tĺirvény
o Ingatlan.nyilvantartásľól szóló |997. évi CXLI törvény
o A csődeljárásľól és a felszámolasi eljarásról szóló 199|.évi XLIX. töľvény
o A cégnyilvánosságról, a bírósági cége|jarásról és a vége|szźtmolásról sző|ő 2006. évi

V. tĺirvény
o A szerencsejáték szewezéséľőlszóló 1991. évi )oo(V. ttirvény
o A fiatalkoruak dohźnyzásźnak visszaszorítasaľól és a dohĺánytermékek kiskereskedel-

méről sző|ő2012. évi C)oo([V. törvény
. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségfü biztosításaľól szóló 1998. évi

)offI. tĺirvény
o A jĺivedéki adóról és a jövedéki teľmékek forga|mazásanak kiilönĺjs szabát|yairől szóló

2003. évi CXXVII. torvény
o A kĺiľnyezetterhelési díjról sző|ő 2003. évi LX)O(IX. töľvény
o 37/20]5. (XII. 28,) NGM rendelet az onkormányzati adóhatóság hatóskörébe tartozó

ądók, és adók módjára behajtandó kôztartozósok nyilvántartásánah kezeléséneh el-
s z ámo l ós ánah v al am i nt az ĺ) nkor mány z at i a dó hat ó s á g adat s zo I gál t at á s i e lj ár ós ának
szabályairól

o KöltséBmentesség engedélyezésének a|apjául szolgáló körtilmények igazolástro|
2 I 19 68.(I.24.) IM. rendelet

o Ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszo|gźitatźs igaz-
gatási szo|gźitatási đíjaról szőIő 3312007 (X|I.23) PM renđelet

o A súlyos mozgáskor|áúozottak közlekedési kedvezményeinek rendszeréről sző|ő
102/20|1. (VI.29.) Koľm. rendelet

o |49/|997 (x. 10.) Korm. ľendelet a gyámhatóságokĺól, valamint a gyeľmekvédelmi
és gylĺmügyi eljárásról

. 6312006 (III.27.) Koľm. rendelet apénzbe|i és természetbeni szociális ellátasok igény-
lésének és megállapítrĺsának, valamint folyósításának részletes szabá|yairől

o 368/20I I (XII.31. ) Korm. ľendelet ąz óllamháztartósról szóló torvény végrehajtásóróI
o A szabźiysértésekrő|, a szabźiyséľtési eljárásľól és a szabźiysértési nyilvantaľtási rend-

szenő| sző|ő 20|2. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos ľendelkezésekĺől, va-
lamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosítasaról szóló 22120|2 (IV.13) BM
rendelet

o Az egyes elkobzott dolgok közérdekű fe|haszná|ásĺĺról szóló 2000. évi XIII. ťłĺ., a sza-
bályséľtési eljaľás sorĺĺn lefoglalt és elkobzott dolgok kezeléséróI és értékesítéséľől
sző|ő 3912009. (XII.22.) PM ľendelet

. A mindenkori jegybanki alapkamat méľtékĺől sző|ő 1l20I3.(I.29.) MNB rendelet
o A lakáscélú állami tĺĺmogatásokról szóló |2l200l. Korm. rendelet
. t3l199ĺ. (V.21.) PM ľendelet a települési önkormtnyzat hatáskĺiľébe tartoző adók, és

adók módjĺára behajtandó koztartozźsok nyilvántartásźlrő|, kezeléséről, elsziĺmolásaľól
o 4412004. (XII.20.) PM ľendelet az e|jarási illeték megf,rzetésének és megfizetés elle-

nőrzésének részletes szabźúyafuőI,
o Azá||amháztaÍtás számviteléľől szóló 4l20I3. (I.11.) Koľm. rendelet
o 35l2008.(xII.31.) PM ľendelet az önkoľmányzati adóhatóságok által ľendszeresíthető

bevallási, bejelentési nyomtatvĺĺnyok tartalmáról

/ o Az építményadóról szóló 38120|4. CxI.13.) sz. önkormźnyzatí rendelet
ĺł ł
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. A telekadóról szőIő 39l20l4.(XI. 13.) sz. önkormányzatirendelet
o A magánszemélyek kommunális adójĺĺról sző|ő 4012014.CXI.13.) önkormányzati ren-

delet
o Az idegenforgalmi adóľólszóló 57/20t0. (XII.30.) sz. ĺinkormźnyzatiľendelet
o A talajterhelési díj helyi szabá|yakől szóló 4212015. (X.29.) önkormĺányzatirenđelet

3.bb) Az irodavezető által ryakorolt hatásktiľtik (kĺadmányozás), a hatásktir gyakoľlá.
sának módja

A kiadmanyozás, a kiađmanyozás és az a|áírás ľendjéről sző|ő |2ĺ2015. (IX.25.) sz. pol-
gármesteri.jegyzői kozös utasítás IV. fejezet 2. pontjában foglaltaknak megfelelően töľté-
nik. Az Adóĺigyi Iľoda vezetoje <inállóan kiadmányozza az elsőfokú határozat meghozata-
|áigbezańlag (ideéľtve az elsőfokűhatźrozatmeghozatalát is) Iroda ťeladat- és hatáskĺiré.
be tartoző valamennyi döntést, intézkedést' ide nem éľtve aVII.) pontban szereplő, MBgy-
iĺtézíSk által is gyakoľolható kiadmanyozási j ogokat.

3.bc) Az ĺľodavezető feladatköľeĺ

Általanosságbar_ az írodavezetői feladatok e\Iátása, az irodamunkájĺĺnak koordinálása, önálló
kiadmányozás az iľodát érintő feladatok tekintetében, továbbá gépjaÍmtjadó behajtassal és
aďőe||enorzések lefolytatásźpal kapcsolatos ügyintézői feladatok ellátása:

Felađatkörei

6.3.|4. esetenként hátralékos ügłekben az iratok előkészítése és továbbítása önálló bírósá-
gi végrehajtóknah felszámolási eljárás alatt Iévő ügłekben kovetelés felszámoló felé
tÓrténő bejelentése

6.3 .| 5 . adóellenőrzések lefolytatása
o Azadőzás rendjéről sző]'ő2003. évi XCII. törvény Aľt. 86.$-143.$

6.3 .3 4 . gépj áľműad ő' hátr a|éko s adózók behaj tás i elj aľás megindításrĺnak
kezdeményezése (fizetési felszólítás kiildése hátralékos lista alapjan, munkabér-
ből letiltás kezdeményezése, bankszámlaľa inkasszó kibocsátás) gépjármii forga-
lomból tĺiľténő kivonása, végrehajtási jog tĺirzskĺinyvbe történő bejegyzése

6.3.39. ügyfelfogadás

6.3.42. azirodatevékenységével kapcsolatos ellenőrzési nyomvonalak időszakos
felülvizsgálata

6.3.43. éves beszámoló készítése az adóügyi iroda tevékenységéről

6.3.44. adatszo|gáltatás a PéĺungyíÜgyosĺálynak a 60 napon tuli lejart esedékességű kö-
vetelések á||ományáről a kialakított szabáIyozás szennt' mely a|apjarl előterjesztés
készül a bizottságság részéte

6.3.45. a csőd-és felszámolási eljĺĺrások figyelése, a szfüséges intézkedések
megtétele

6.3.46. a behajthatatlan követelések nyilvĺánt artása az oNrĺoó programban
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6.3.49. az év végi leltaľozásban valő részvétel a kĺjvetelések egyeztetéséľe vonatkozőan a
P énzngy i Ü gyo sztál l yal

6.3.50. a követelések minősítése) az éľtékvesztés elsziĺmolásĺĺra vonatkoző javas|at elkészĹ
tése. Vitatott követelések esetén az ugyosńźiyvezetó tájékoztatja a jegyzót a további
intézkedések megtételére. A behajthatatlannak minősített kĺivetelések bizonylatokkal
való dokurrrerrtálása. A nrirrősítés a nyilvalrtartásbarr való ľtigzítése.

6. 3. 5 3. Vezetői irányítás i, laordináció s feladatok
o Elkészíti az Adóagłi lroda kôkségvetését.
o Elkészíti az Adótgłi lroda éves Ellenőrzési teľvét.
. Elhźszíti az általa vezetett szeryezeti eg,,ség feladatlroréhez tartozó bizottsógi és kép-

viselő-testületi előterjesztéselret, írásos anyagolrat, gondoskodik ą határozatok vég-
r e haj t á s ár ól, a l ej árt hat ĺźr i dej ű hat ár o z at o lcr ó I s zó l ó j e l e nt é s e ket.

o A helyi adóval lrapcsolatos hatósĺźgi jogkôrÓlret a hatályos belső és külső normák
szerint előkészíti, głalarolja, feladatellátása során hatóságként jár el.

o A hatályos belső normdbanfoglaltak alapján glakorolja a kiadmányozás, valamint a
lôtelezettségvóllalással, utalványozással, ellenjegłzéssel, teljesítésigazolással kap-
csolatos jogkörét. Kiadmányozza az általa vezetett szervezeti egłség ákal elkészített
hatósági döntéselret, intézkedéseket, leveleket, egléb dolumentumokat, szigná-
lĺźs/aláírás előtt ellenőrzi a dantés megalapozottságát, az eljárás törvényességét.
Kézjeglével látja el azon iratolrat, melyekrlél a kiadmányozósi, aláírási joggal ĺ;g-
o s zt ályv e z e t őj e v agł e gł é b v e z e t őj e r end e l kp z ik.

o Az általa vezetett szervezeti egłség tevékenységét érintően a Józsefvárosi Honlap
napr ahź s z e n t ar t ás áv al, fr i s s ít é s év e l lĺap c s o l at o s fe l adat o k e l l át ó s a.

o Részt vesz a testtileti és bizottsági üléseken és egłéb szalĺľnai értekezleten.
o Kôteles az eglséges polgármesteri hivatali munlrlźját elősegítő szervezeti eg,,ségek

lĺozötti folyamatos tájékoztatásra, a sząbályozott hivatalon bellili és ktjlső knpcsolat-
tartásra.

o Előse4íti a Minőségirĺźnyítási Rendszer műIrĺidését.
o A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Műkt)dési Szabályzat mellékletében, fiiggelé-

hlben, egłéb belső normában az Adóügli Iroda tevélrsnységét meghatározó felada-
tok tekintetében gondoskodik az Iroda szalazerű és jogszerű műktjdéséről, a feladat-
és hatásköri jegzékben meghatdrozott feladatok végrehajtásáról, rendszeresen elle-
nőr z i a fe l adat e ll át ás t. G o ndo s ko di k az adóhátr al é kok b e haj t ás ár ó l.

. Felügłeli és ellenőrzi az lroda ihatósi és irattározósi tevékenységét, havonta elle-
nőrzi a hátľalék listát.

o Az ákala vezetett szeryezeti egłség dolgozóinak egłenlő teherviselését felugłeli, afe-
ladatokat ezen elv mentén szétosztja, feladatellátásĺźról és ąz ennek során felmerijlő
problémdlcról rendszer e s időkÓzönként (hetente) beszámol az ügłosztályvezetőnek'

o A jegłző által átruházott egłléb munkáltatói jogokat glakorolja:
- javaslatot tesz eg/es személyzeti ügłekben (alkalmazás, jutalmazás, munknérté-

kelés, fegłelmi stb.),
- előkészíti és az iig,losztályvezető részére tovóbbítja az általa vezetett szervezeti

egłség dolgozóinak teljesítményértékelésének kitűzését, annak értékelését és mi-
nősítését,

- előlłészíti és ąz ügłosztályvezető részéľe tovdbbítja az általa vezetett szervezeti
eglség dolgozóinak szabadság engedélyezését,
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az ákala vezetett szervezeti eglség dolgozói esetében engedélyezi a munkaidő
alatti eltávozást, meghatórozzo a munkavégzés helyét és feladatait, biztosítja a
munkav é gz é s fe l t é t e l e i t,

előkészíti és az ügyosztályvezető rĺászére továbbítja minden és februór 28-ig az
általa vezetett szerezeti egség dolgozóit érintő szabadságolási ijtemtervet, gon-
doskodik az éves szabadságok december 3l-ig ttjrténő kiadásáról.
ellenőrzi a jelenléti ívek és távolmaradási ívek vezetését, hąvonta a tóvollétek
okńt és időtaľtanút jelenti,
elkészíti és az iłgłosztályvezető részére továbbítja az általa vezetett szervezeti
eglség dolgozóinak munlrolrôri leírósát, gondoskndik a munlrnlrôri leírósok nap-
raklźszen tartásóról,
feltłgłeli az általa vezetett szervezeti eglség által hasznák adatbázisok és sząk-
mai nyilvántartó programok 1olvr'łno, TAKARNÁET stb.) naprahźsz vezetését,
a pr o gr am lrgr b antartós ót bizto s ítj a,

biztosítja az általa vezetett szervezeti eg1łségre tąrtozó tiglekben a döntések,
iratminták, nyomtatványok napralaźszen tartásáĄ felülvizsgálatót, javítását,
az önkormányzat tisztségviselői, hivatalvezetői, ügłosztályvezető felé beérkBzett
Iakossági beadványoklłal, panaszokkal kapcsolatban ellenőrzi a szülrséges intéz-
kedések megtételét, ellenőrzi a vólaszleveleket,

figlelemmel kíséri a lözponti és a helyi jogalkotást, jogszabáffigleléssel kop-
csolatos feladatok ellátósa, lrezdeményezi az önkormányzati rendeletek módosítá-
sát, tórsadalmi és jogi lörnyezet változósa vag,,felhatalmazása esetén,
biztosítja a jegłzői hatáskĺirÓk głakorlását az adóhatósĺźgi ügłek intézése lôré-
ben,
az iiglosztályvezető kaordinólása mellett előkeszíti a belső szabályzatokgt, azok
szülaég szerinti módosítási javaslatait a polgórmester és/vagy a jegyző/aljeg,lző
intézlredésére,
az iiglosztályvezető koordinálása mellett gondoskodik a feladat-jegzék (a ható-
lyos jogi szabályozdst is feltiintető) ellĺeszítéséről, folyamatos ąhualizálásáró[
gondoskodik az általa vezetett szervezeti egłségnél a munlrafolyamatba beépített
ellenőrzés műkjdés éről,
az általa aláírt vagł szignák iratért szalcĺnai, munkajogi és btłntetőjogi felelőssé-
get vállal,
folyamatos elemző munlrlźt végez, melynek alapján vókoztatóst lrezdeményez az
Irodát érintő feladatok vonatlrozásában a hatékonyabb, eredményesebb, gazda-
ságosabb, racionálisabb feladatellátós érdekében,
rendszeresen tájéIaztatja az ügłosztályvezetőt az iroda dltal ellĺźtott feladatok
végrehajtásának állósóról, soron kívül tójékoztatja az üglosztóIyvezetőt az Iroda
munknv é gz é s e s or án fe l mer ĺil ő, ü gl o s z t ályv e z e t ő i b e av atko z á s t, s e gít s é ge t i gé ny -
lő problémáról.

3.bd) A helyettesítés rendj e és az eze|<hez ť'artoző felelősségi szabályok

Az irodavezető kiadmźnyozásijogkĺiľével kapcsolatosan ügyosztźiyvezeto végzi a helyettesĹ
tést.

Az irodąvezető Adóügłi lroda lą)metlen koordinációs feladatai ellátása tekintetében Gergely
Eszter helyettesíti.

kš- /
/6? "f,'



3.c) Az ügvintézők munkakiireĺ és az azokhoz taľtozó feladat. és hatáskörłik (szemé-
lyenkéntĺ bontásban)

3.c.ll. Magánszemély kommunális adójával kapcsolatos feladatokat ellátó úgyintéző;
valamint gépjáľműadóval kapcsolatos feladatokat ellátó ügyintéző
3.c.l2 Adók és adók módjáľa behajtandó koztaÍtozźLsokat behajtó; lefoglalt és elkobzott
dolgokkal kapcsolatos adóhatósági feladatokat ellátó ugyintézó
3.c.l3.Ingatlan éľtékbecsléstvégző ugyiĺltéző; valamint gépjáľműadőval és adók mód-
jdra behajtandó kijztartozdsok behajtdsóvalkapcsolatos adóhatósági feladatokat ellá-
ó ngyintéző
3.c.l4. Helyi adókkal (építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó) kapcsolatos felada-
tokat ellátó ngyintéző
3.c.l5. Helyi adókkal (építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó) kapcsolatos felada-
tokat ellátó és magánfőzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó ngyintézo
3.c.l6. Helyi adókkal (építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó) kapcsolatos felada-
tokat ellátó és talajterhelési díjjalkapcsolatos feladatokat ellátó ngyintézó
3.c.l7. Gépjármiĺadóval kapcsolatos feladatokat eIIźúő és adőígazolással, költségmen-
tességgel, vagyoni bizonyíwáĺrlyal kapcsolatos feladatokat ellátó ngyintéző
3.c.l9. Gépjrĺľműadóval kapcsolatos feladatokate||átő és k<iltségmentességgel, vagyoni
bizonyítvánrlyalkapcsolatosfeladatokatellátóngyiĺtéző
3 .c.l9. Gépjármúadó behajtással kapcsolatos feladatokat ellátó ugyintéző
3.c.l|0. Adókönyvelő és adóigazolással, költségmentességgel, vagyoni bizonyítvány-
nyal kapc so lato s feladato kat el l átó ugyintéző

3.ca) szakmai feladate||átására vonatkozó legfontosabb jogszabályok felsoľolása

o A helyi adókĺól szóló 1990. évi C. ttirvény kivéve az iparuzési adóra vonatkozó III. és
IV. fejezetek

o Az ađőzás rendjéről szóló XCII. töľvény I.-Xfejezet
o A közigazgatási és hatósági eljĺĺľásról sző|ő2004. évi CXL. tĺiľvény (Aľt. 5 $ (2) bek.

alapjan Ket-nek az eljarás megindításźlra, az újrafelvételi eljaľásra, a hatósági szolgál-
tatásta, valamint - ahatźlrozat jogeľőre emelkedéséľe vonatkoző szabáiyok kivételével
_ a végľehajtási eljárásra vonatkoző szabźl|yait, a kiskoru ađőző esetében azugyintézés
soľon kívĹiliségéľe és hataľidejére vonatkoző szabźůyait nem kell alkalmazni)

o A mindenkor hatalyos kĺĺltségvetési tĺirvény
o A szímvitelről szóló 2000. évi C. törvény
. Gépjáľmtĺadóról sző|ő |99|. évi LX)O(II. töľvény
o A Józsefuárosi Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Mfüĺidési Szabá|yzatárő|

szó|ő 3 6 1201 4. (xI.06.) önkoľmĺányzati rendelet
o Az illetékekĺőlszóló 1990. évi XCIII. tĺirvény
o A bíľósági végrehajtásról szőIő 1994. évi LIII. töľvény
. Allal*ĺnaftásľól szőIő2011. évi CXCV. töľvény
o Szabźt|yséľtésekľől, a szabá|ysértési eljáľásľól és a szabályséľtési nyilvĺíntaĺtási rend-

szeto|szőlő2012. évi II. törvény
o Szabźiysértésekről sző|ő |999. évi LXX. töľvény a20I2. április 15-e előtti szabá|y-

sértések vonatkozásában
. A gyeľmekek védelméről és a gyámügyiigazgatásról szóló 1997. évi X)oil tĺirvény
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. A tĺíľsadalombiztosítás ellźtásáľa ás a magźnrlyugdíjra jogosultakľól, valamint e szol-
gáltatások fedezetérő| sző|ő |997. évi LXXX. tĺirvény

o A hulladékról szóló 20t2. évi CLXXXV. törvény
o Hagyatéki eljáľásrólszóló 20l0. évi )oo(VIII. törvény
o Ingatlan-nyilviíntatásľól szóló |997. évi CXLI toľvény
o A csődeljárásról és a felszámolási eljrĺľásról szóló l991.évi XLx. töľvény
o A cégnyilvánosságĺól, abirősági cégeljarásról és a végelszrĺmolásról sző|ő 2006. évi

V. törvény
o A szerencsejátékszervezéséľől szóló 199l. évi )ooilV. törvény
o A fiatalkoruak dohĺányzásanak visszaszoľításĺĺľól és a dohanytermékek kiskereskedel-

méľől sző|ő20|2. évi C)oo(IV. t<irvény
o A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségĹik biztosításaról szóló 1998. évi

)o(u. törvény
. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásanak különĺĺs szabźtlyairól szóló

2003. évi C)O(WI. törvény
o A köľnyezetterhelési díjľól szóló 2003. évi LX)O(IX. tĺĺrvény
o A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekľől és fogyatékosságokľól

sző|ő 512003. (II.19.) ESZCSM rendelet
o Kĺiltségmentesség engedélyezésének alapjźtu| szolgźtlő körülmények igazo|ásárő|

21 1968.(I.24.) IM. rendelet
o Ingatlanok foľgalmi éľtékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszo|gá|tatás igaz-

gatási szo|gá|tatási díjaľól szőIő 33/2007 (XII.23) PM rendelet
. a súlyos mozgáskorlźtozottak közlekedési kedvezményeinek rendszeréről szóló

I02l20|l. (VI.29.) Koľm. renđelet
o I49/I997 (IX. l0.) Koľm. ľendelet a gyámhatőságokľól, valamint a gyermekvédelmi

és gyrĺmĹĺgyi elj aľásľól
o 6312006 (III.27.) Korm. ľendelet apéĺube|i és természetbeni szociális ellátások igény-

lésének és megállapításának, valamint folyósításĺĺnak ľészletes szabá|yairő|
o A szabályséľtésekľől' a szabźiyséľtési eljĺĺľásról és a szabá|yséľtési nyilvantaľtási rend-

szeno| szőIő 20|2. évi II. törvény végľehajtásával kapcsolatos rendelkezésekĺől, va-
lamint ah.lhoz kapcsolóđó egyes ľendeletek módosításĺĺľól szóló 22/2012 (IV.13) BM
rendelet

o Az egyes elkobzott dolgok kĺizérdekiĺ fe|haszná|źlsaĺól szóló 2000. évi XIII. frĺ., a sza-
bálysértési eljaľás soľiĺn lefoglalt és elkobzott dolgok kezeléséről és éľtékesítéséľől
sző|ő 3912009. 6|I.22.) PM ľendelet

o A gyámhatóságokľól, valamint a gyeľmekvédelmi és gyámügyi eljáľásľól szóló
|49 l 1997 . Korm. ľendelet

o A lakáscélú állami támogatásokľól szóló |2l200I. Koľm. rendelet
o |3l|99I. (V.21.) PM rendelet a települési önkormányzathatáskorébę taĺtozó adók, és

adók módjĺĺra behajtandőkönartozások nyilvantaľtásaról, kezeléséről, elszámolásaľól
o A mindenkori jegybanki alapkamat méľtékľől szóló MNB rendelet
o 44/2004. (XII.20.) PM rendelet az e|jańsi illeték megfizetésének és megfizetés elle-

nőľzésének részletes szabźůyairő|
. 368120|l CXII.31. ) Korm. rendelet az áLlanlháztaľtásról szóló törvény végrehajtásáľól
o Az á|IaÍnháztartás szĺímviteléľől szóló 4lf0I3. (I.1 1.) Koľm. rendelet
C 35l2008.(xII.31.) PM ręndelet az önkormányzati adóhatóságok által rendszeľesíthető

bevallási, bej elentési nyomtatviínyok tanalmaról
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. 37/20|5. (KI. 28.) NGM rendelet az ö,nkoľmányzati adőhatőság haüáskĺirébetartoző adók, és
adók módjára behajtandőkonartozźlsok nyilvántaľtásának, kezelésének, e|számolásának,va-
lamint az önkormányzati adőhatőságadatszolgáltatĺási eljĺárásának szabályairól

. Az építményadóról szóló 38l20l4. CXI.13.) sz. önkorměnyzatirendelet
o A telekadóľól sző|ő 39/2014.CXI.13.) sz. önkoľmźnyzatiľendelet
o A magánszemélyek kommunális adójáról sző|ő 40l2014.CxI.13.) önkoľmányzati ren-

delet
o Azidegelfoľgahni atlóľól szólĺj 57l20I0. (XII.30.) sz. tinkurrllźllyzaLi ľerldeleĹ
o A talajterhelési díj helyi szabá|yairől szóló 42l20I5. (X.fg.) önkormanyzati renđelet

3.cb) Az üryintéző által gyakorolt hatáskiiriik (kiadmányozás)' a hatáskör gyakoľlásá.
nak módja

A kiadmĺĺnyozás, a kiadmrĺnyozás és az a|áirás rendjéről sző|ő 212015. (IX.25.) sz.
polgármesteri-jegyzői kazas utasítás VII. fejezetben foglaltaknak megfelelően tcirté-
nik.
Az ügyintézók _ M ĺjigy éľdęmében hozott hatźttozat kivételével _ általános kiadmá-
nyozási joggal rendelkeznek az a|ábbiak szerint:
- eljaľás megindítása,
- szakhatóságimegkeľesések,
- helyszíni szemle kiĺízésą az arra vonatlrnzó értesítés,
- a helyszínen jegyzokönyvbe foglalt helyszíni ideiglenes intézkedések,
- iđézés, értesítés,
- az első _ általanos _ hianypótlási felhívás,
- akézbesítési vélelem
- éľtesítésjogeľőreemelkedésről,
- a Hivatalon belüli irat-átadás kísérő levelei, adatkérés tekintetében,
- az eredeti kiadmány, dokumentum hitelesítése(az alóírt határozat/végzés hitelesí-

tése),
- ą címkezelése, a lúzzététel, a hirdetőtóblán ttjrténő kifiiggesztés tekintetében.

3.cc) Az tilgĺintéző feladatköreĺ

3.c.l1. Magánszemély kommunálĺs adójával kapcsolatos adóhatĺóságĺ feladatokat ellátó'
valamĺnt gépjáľműadóval kapcsolatos feladatokat ellátó ĺigyintéző

6,3.6, adóbevallások alapján azadő kivetése (előírása) és feltilvizsgálata
(magánszemély kommunális adója vonatkozásában), kivető, törlő és
mentes sé get me gál lapít ő hatźr ozatok ké szíté se

o A helyi adókľól szóló 1990.évi C. tĺiľvény kivéve az ipaĺuzési adóra vonatkozó III. és
IV. fejezetek

o Azadőzás rendjéről szóló XCII. tĺiľvény I-X. fejezet (Aľt.)
o A magźnszemélyek kommunális adójĺáról sző|ő 40l2014.CxI.13.) <inkoľmányzati ren-

delet
o Ingatlan- nyilvántaľtásról szóló 1997.évi CXLI. tĺirvény 17.$ (1) bek. ľ) pontja

6.3.7. magánszemély kommunális adója oNKADo pľogľamban töľténő ľögzítése
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(feladatból adódó)
o A helyi adókľőIszőIő 1990. évi C. tĺĺrvény 34.$
o A magtnszemély kommunális adójáról szóló 40l2014.(XI.13.) sz önkoľmanyzati ren-

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

6.3.9. magánszemélyek kommunális adója és gépjármiiadó alaĺryai folyószámláinak
(szám|aegyenlegek) kibocsátásával kapcsolatos munkálatok

elvégzése
o Az aďőzás rendjéről szóló XCII. törvény a3.$ (8) bek.

6.3. 1 0. méltányossági elj rírások lefolytatásą a kedvezmények elbírálását követően
hatfuozat készítése, jogerősítése (az engedéIyezett részletfizetés teljesítésének

folyamatos ellenőrzése, nem teljesítés esetén behajtási cselekrnény

foganatosítása)C Azadőzás rendjéről szóló XCII. tĺiľvény 133-134.$
o Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.$' 33.$ (2)23. pont, IX. fejezet73 $
o Magiánszemély kommunális adójáľól sző|ő 40l2014.(XI. 1 3.) önkoľmányzati reĺde|et

6.3.12. ktirnyezettanulmányi eljarások lefolytatása adókedvezmény, helyi adó
méltĺányosság esetén,

o A magĺínszemély kommunális adójaról szóló 40l2014.(XI.13.) tinkormźnyzati rendelet

6.3.|3. helyi ( kommunális) adóban félévente behajtási cselekmények foganatosítása (fr-

z e t é s i fe l s zó l ít á s k.ül dé s e hán al é ko s l i s ta al apj án, munlrnb é r b ő I l e t il t á s
lre z de m é ny e z é s e, b anlrs z áml ár a inlras s z ó ki b o c s átós)

o Adőzźls ľendjéről sző|ő2003. évi XCII. töľvény 150.$ (l)' 146. $ (4),I44.E,
o A bíľósági végľehajtásľól szóló |994. évi LIII. törvény 7.$ (1)' 58.$ (l)-(3)' 65. $ (1)-

(2)

6.3.14. esetenként hátraléI{ns üglekben (kommunális adó) az iratok előkészítése és továb-
bítása tjnálló bírósági végrehajtóIcĺlah felszámolási eljárás ąIatt lévő üglekben
kaverclés felszámoló felé rcrftnő bejelentése Adőzás rendjéľől sző|ő 2003. évi
XCII. törvény l45.$' 146.$ (4)

o A csődeljarásľól és a felszámolási eljĺáľásról szóló 199|.évi XLx. törvény 10.$ (2)
o A cégnyilvanosságľól, a bírósági cégeljarásról és a végelsziĺmolásról sző|ő 2006. évi

V. tĺirvény

6.3.| 5. adóellenőrzések lefolytatása
o Adőzás rendjéről szőIő2003. évi XCII. tĺirvény Aľt. 86.$-l43.$

6.3.|6 magźnszemély kommunális adója hatźrozat mintfü
megszerkesztése az oNKADo progľam szövegszeľkesztőj e segítségével
(fe l adan é gz é s he z lĺap c s o l ó d ó)

o A kozigazgatási és hatósági eljáľásról sző|ő 2004. évi CXL. töľvény 72. $

6.3.36. ĺinkoľmányzati adóhatósáąáIta| ľendszeresített foľmanyomtatványok
előkészítése
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3 5 /2 0 0 8 . (XII. 3 l . ) P M rendelet az onkormtny zati adőhatőságok á|ta| r endszeľes íthe -

tő bevallási, bej elentési nyomtatványok furta|mźrô|

6.3.l1. atű|ťtzetési kérelmek figyelemmel kísérése, adőző kéľelmére azok
visszautalásra t<jľténő előkészítése

o Adőzás ľendjéről szőIőf003. évi XCIL tĺ!ľvény 43. $., 164. $

6.3.38. egyes adónemek megszűnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
kampanyfeladatok elvégzése és a fokozott behajtás iđőszakábanhelyszíni
vé gľehaj tási feladatok elléúása

6.3.33. KekKH adatvá|tozás feldolgozása és rögzítése, azadatlapok folyamatos
feldolgozása, az évkĺjzi változások étfuezetése, előirő és törlő hatźnozatok
készítése, mozgáskoľIátozottak mentességére vonatko ző hatźrozatok készítése
(gépj ráľmiĺadó vonatkozásában)

6.3.39. ügyfelfogadás

6.3.45. a csőd-és felsziĺmolási eljaľások ťrgyelése, a sztikséges intézkedések
megtétele

6.3.46. a behajthatatlan ktivetelések nyilvlántaľtźsa az oNr.ąoó programban

6.3.56. Kommunális adóról kivetési Ósszesítő lúszítése, ruĺrfterc való megkĺłldése
o 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormónyzati adóhatóság hatáskÓrébe tartozó

adók, és adók módjára behajtandó ktjztartozósok nyilvántartósánah lrezelésének, el-
számolásának, valamint az önkormónyzati adóhatóság adatszolgákatási eljárásának
szabályairól

3.c.ĺ2 Adók és adók módjáľa behajtandő köztartozáso|<at behajtó; lefoglalt és elkobzotÚ
dolgokkal kapcsolato s ad óhatósági feladatokat ellátó ťlgĺ íntéző

6.3.l. idegenben kimutatott, adók módjĺíra behajtandőkonartozások (ktĺzigazgatási
bírság,pénzbírság,helyszínibírság,igazgatásiszo|gá|tatásidíj,
hulladékgazdálkodási díj)' saját gépjaÍmtadő és szabá|yséľtési határozatokbarl
kimutatott taĺtozások, gyermektartásdíj behajtĺĺsa, fizetési fęlszólítás kikiildése
behajtási eredmény visszajelentése, oNKADo programb arl rogzítése,
fi zetések folyamato s ellenőľzése, munkabérek, j ĺárandóságok és e gyéb
követelések letiltása

Adőzás ľendjéről szőIő2003. évi XCII. törvény |44-|53. $' l61. $
ĺlla*aztutásľól szóló 20|I. évi CXCV. tĺiľvény 42. $ (3) bek.' 53. $ (2) bek., 92. $
(6) bek., 93. $ (2) bek., 99. $
Szabályséľtésekľől, a szabá|yséľtési eljĺĺrásról és a szabźiyséľtési nyilvantartási rend-
szerrolszćiő20|2. évi II. törvény |4f. s (10) bek.
Szabályséľtésekről szőIő 1999. évi LXIX. töľvény 111 $. , |35. $ (a) bek' a20I2. źtpri-
lis 1 5 - e e|ótti szab á|vséľté sek vonatko zásában
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. A gyermekek védelméről és a gytámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI tĺiľvény
24. $ (8) bek., 133/A $ (7) bek., 1s4. $ (a) bek.

o A taľsadalombiztosítás el|átásźna ás a magánnyugdíjra jogosultakĺól, valamint e szol-
gáltatások fedezet&ól szőIő 1997. évi LXXX. torvény 43. $ (1) bek. b) pontja

o A hulladékróI sző|ő f0|2. évi CL)O(XV. tĺirvény 52. $ (1) bek., 86. $ (7) bek.
o I49lI997 (IX. 10.) Koľm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyeľmekvédelmi

és gyrĺmügyi eljáľásról
o 6312006 (III.27 .) Koľm. rendelet apéĺube|i és teľmészetbeni szociális ellátasok igény-

lésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
o |3ll991.(v.21.) PM ľendelet a teleptilési ĺinkormanyzat hatáskĺjrébe tartoző adók, és

adók módjára behajtandőköztartozások nyilvántartásáĺőI, kezeléséről, elszámolásĺĺról
o Bíľósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 7. $ (1) bek., 58. $ (1-3) bek.,73.

$ (1) bek.
o A szabályséľtésekĺől, aszabáIyséľtési eljaľásról és a szabályséľtési nyilvantaľtási rend-

szeĺľől sző|ő 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekľől, va-
lamint aLlhoz kapcsolódó egyes ľendeletek módosítĺísaľól szóló 22l20I2 (IV.13) BM
rendelet 10. $

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

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

6.3.2. helyszíni behajtás, foglalrĺsi jegyzőkönyv (ingóvégľehajtás végzése és a lefoglalt
ingóságok értékesítése (ĺáľverés) _ ĺinálló bíľósági végrehajtó szerzódés szerinti
megkeresése)

o Adőzéls rendjéről szőIő2003. évi XCII. törvény |45-|46,154-158. $
o Bírósági végrehajtásľól szóló 1994. évi LIII. törvény 84. $, 89-96/b $' l00. $' 104-

r05.$

6.3.3. szabźiysértési hatóság tevékenységéhez kapcsolódó feladatok e||átása (lefoglalt,
illetve elkobzott dolgok nyilvantaľtí sa, őrzése, megsemmisítése stb.)

o Az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhaszná|ásĺĺról szóló 2000. évi XIII. tv., asza-
bálysértési eljárás soriĺn lefoglalt és elkobzott dolgok kezeléséről és értékesítéséről
szó|ő 39/2009. (XII.22.) PM rendelet

6.3.||. a tulfizetési kérelmek figyelemmel kísérése, adőző kérelmére azok
visszautalásľa tĺĺľténő előkészítése

o Az ađőzás ľendjéľől sző|ő 2003. évi XCII. töľvény 43. $.' 164. $

6.3.38. egyes adónemek megsziĺnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
kampányfeladatok e|végzése és a fokozott behajtás idoszakttban helyszíni
végľehaj tási feladatok ellátása,

6.3 .39 . tigyfelfo gadás

3.c.l3.Ingatlan éľtékbecsléstvégző íigĺintéző, valamint gépjáľműadóval és aúík mlídjdra
behajtandó kijztartoztźsok behajtdsdval kapcsolatos adóhatósági feladatokat ellátĺó üryĺn.
téző
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6.3.4. adó-és értékbizonyítvány kiállítása (ingatlan éľtékbecslések készítése), helyszíni
szemle lefolytatása

o Bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 140. $ (1) bekezdés,.
o Hagyatéki eljáľásľól szóló 2010. évi )CO(VIII. töľvény 16. $ (1) bekezdés,
o A gyĺámhatóságokĺól, valamint a gyeľmekvédelmi és gyámiigyi eljaľásról szóló

149l|997. Koľm. ľendelet 153. $ (1) bekezdés b pont.
o A lakáscélri állami támogatásokról szóló I2l200|. Koľm. rendelet 5. $ (3) bekezdés
o Közigazgatasi hatósági eljarás és szolgáltatźLs źL|ta|źnos szabályairól szóló 2004. évi

CXL törvény 83. $.
o Illetékekről szóló 1990. évi xcm. törvény 10l. $ és a XIX. szźlmu melléklet

6.3.5. tisszehasonlitő értékadat megkérése Nemzeti Adó- és Vámhivataltól
o Az adőzźs rendjéről sző|ő 2003. évi XCII. tĺirvény 10. $ (4) bekezdés a) pontja
o Ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéľől és azadatszo|gá|tatásigaz-

gatási szo|gźitatétsi díjáról sző|ő3312007 (XII.23) PM rendelet 1. $ (5) bekezdés

6.3.9.folyószám1ak (szlímlaegyenlegek) kibocsátásával kapcsolatos munkálatok elvégzése

6.3.10.mé1tanyossági eljaľások lefolytatasa, a kedvezmények elbírál'ź.sát követően hataľo-
zat készítése, jogerősítése (az engedéIyezętt ľészletfizetés teljesítésének folyamatos elle-
ĺőrzése, nem teljesítés esetén behajtási cselekmény foganatosítĺísa)

6.3.||.a ttůfizetési kérelmek figyelemmel kísérése, ađőző kérelméľe azok
visszautalásratöľténő előkészítése

o Az adőzás rendjéről sző|ő 2003. évi XCII. törvény 43. $.' 164. $
6.3,I2. Környezettanulmányi eljárások lefolytatása adókedvezmény, helyi adó

méltónyossóg esetłén.

6.3,14. Esetenként hátralélns üglekben az iratok előkészítése és továbbítósa t)ndlló bíró-
sági végrehajtólcrlak, felszámolási eljárás alatt lévő iiglekben lĺÓvetelés felszá-
moló felé történő bejelentése

o Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XaI. ftrvény ] 45.s, ]46.s (4)

o A csődeljórásról és afelszámolási eljárásról szóló ]99].évi XLX, torvény l0.s Q)
o A cégnyilvánosságróI, a bírósógi cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi

V. tt)rvény

6,3.33. KekKH adatrźitozás feldolgozása és rogzitése, az adat|apok folyamatos
feldolgozása, az évkozi változások átvezetése, előíró és törlő hatátozatok
készítése, mozgáskor|átozoÍtakmentességéľe vonatkoző hatálrozatok készítése
(gépj áľmúadó vonatkozásában)

6.3.38. egyes adónemek megszűnésével, illefue új adók bevezetésével kapcsolatos
kampányfeladatok elvégzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni
végľehaj tísi feladatok ellátása

6.3 .39 . tigyfélfo gadás

6.3.45. a csőd-és felszámolási eljĺĺľások ťrgyelése, a szfüséges intézkedések
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megtétele

6.3.46. a behajthatatlan kovetelések nyi|vántartása az ONKADó programban

6.3.]. idegenben kimutatott, adók módjĺźra behajtandó köztartozások (Irózigazgatási bír-
ság, pénzbírság, helyszíni bírság, igazgatási szolgáltatási díj, hulladékgazdólkodá-
si díj), saját szabálysértési határozatokban kimutatott tartozások, glermektartásdíj
behajtása, Jizetési felszóHtt\s kiktlldése, a behujltisi eľedmĺźny visszujelentése,
oNKADo programban rogzítése, fizetłlsek folyamatos ellenőrzése, munknbéreh
járandósdgok és egłéb követelések letiltása;

o Adózós rendjéről szóló 2003. évi XCil. tÓrvény 144-I53.$, /ó1. $
. Államhaztartasrót szóló 20t 1. évi CXCV. törvény 42. s G) bek., 53. $ (2) bek., 92. S 6) bek.,

93.5Obek.,99.$
o Szabólysértéselĺről, a szabóIyséľtési eljárásról és a szabólysértési nyilvdntartasi rendszerről

szóló 20]2. évi II. taľvény I42. s (I0) bek.
o Szabĺźlysértéselcről szóló 1999. évi I'XIX. tôrvény III s. ' 135. $ @) bek. a 2012. óprilis 15-e

előtti szab álys érté s ek vonatkozós ób an
o A glermekekvédelméről és a gsłámügłi igazgatósról szóló 1997. évi WXI törvény 24. s (8)

bek., 133/A $ (7) bek., 154. S @ bek.
o A társadalombiztosítds elldtósóra ás a magánnyugdíjra jogosultalíról, valamint e szolgáltató-

sokfedezetéről szóló 1997. évi LW. törvény 43. s (I) bek. b) pontja
o A hulladéIeról szóló 2012. évi CLWil/. tömény 52. s (1) bek., 86. $ (7) bek.
o 149/1997 (IX. 10.) Korm. rendelet a głámhntóságolĺról, valamint a glermekvédelmi és gám-

ügli eljárásról
o 37/20]5. (ru 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatósóg hatáslĺörébe tartozó

adók, és adók módjára behajtandó lroztartozások nyilvántartásának, kezeléséneh el-
számoldsánah valamint az onkormányzati adóhatóság adatszolgóltatási eljórásónak
szabályairól

o BírósógivégrehajtósrólszóIó l994' éviLIII. trvény7.s (1) bek.,58' s (I-3) bek.' 73. $ (l)
bek.

o A szabóIysértéselcről, aszabdlysértési eljarasról és aszabdlysértésinyilvántartásirendszerről
szóló 20]2. évi II. tömény végrehajtasdual kapcsolatos rendelkezéselrrőI, valamint ahhoz lrnp-
csolódó egłes rendeletekmódosításdról szóló 22/2012 (IV.13) BMľendelet l0. $

o Abíróságivégrehajtósľólszóló I994. éviLIII. tÓrvény7.s 0),58,s (l)-(3),65' s (I)-(2)
o Gépjárműądóról szóló 1991. évi LW(il, törvény 9.S G) bek.

3.c.ĺ4. Helyĺ adókkat (építményadó, telekadóo idegenfoľgalmi adó) kapcsolatos felada.
tokat ellátó iigyintéző

6.3.6. adóbevallások alapjĺĺn az adó kivetése (előírása) és felülvizsgá|ata (építmény-,
és telekadó vonatkozásában), kivető, töľlő és
mentességet megállapít ő hatáĺozatok elkészítése, j ogerősítése

o Azépítményadóról szóló 38120|4. CxI.13.) sz. önkormźnyzatírendelet
o A telekadóľól szőIő 39l2014.CxI.l3.) sz. önkormányzati rendelet
o Ingatlan-nyilvántaľtásról szóló 1997. évi CXLI tĺiľvény 17.$ (1) bek. ľ) pont

6.3.7. építmény-, és telekadó oNKADo
pľogľamban történő ľcigzítése (fel adatb ó l adó dó)
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6.3.8. idegenforgalmi adó bevallások feldolgozása, abeťlzetések nyilvántartása
o A helyi adókĺól szóló 1990. évi C. tĺirvény 34.$
o Az idegenforgalmi adóról szóló 57lf0l0. (XII.30.) sz. önkormźnyzatirendelet

6.3.9. folyószámlék(szětm|aegyenlegek) kibocsátásával kapcsolatos munkálatok
elvégzése

o Azadőzźs rendjéről szóló XCII. töľvény a3.$ (8) bek.

6.3.10. méltányossági eljĺĺľások lefolytatása, a kedvezmények ęlbíľálását követően
hatáĺozat készítése, jogeľősítése (az engeđé|yezettrész|etťlzetés teljesítésének
folyamatos ellenőľzése' nem telj esítés esetén behajtĺási cselekmény
foganatosítása)

o Azađőzás rendjéről szóló XCII. tĺirvény 133-134.$
. Az illetékelľől szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.$' 33.s Q)23. pont, IX. fejezet 73 $
c Az építményadóról szóló 38l20I4. (XI.13.) sz. cinkoľmźnyzati rendelet
o A telekadóľól szőIő 39l2014.CxI. 13.) sz. <ĺnkoľmányzatirendelet

6.3.11. a túlfizetési kérelmek figyelemmel kísérése, ađőző kérelmére azok
visszautalásľa történő előkészítése

o Az adőzás ľendjéľől sző|ő 2003. évi XCII. tĺirvény 43. $.

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

o Azépítményadóról szóló 38l20I4. CXI.I3.) sz. ĺjnkoľmźnyzati ľendelet
o A telekadóról sző|ő 39l2014.(xl. 13.) sz. önkormźnyzatirendelet

6.3.|3. helyi adóban felévente behajtĺísi cselekmények foganatosítása (fizetési
felszólítás küldése hátralékos lista alapj ĺín, munkabéľből letiltas
kezdemény ezése, bankszámlĺĺľa inkasszó kibocsátás)

o Azađőzás rendjéľől szőIő2003. évi XCII. törvény 150.$ (1)' 146. $ (4),I44.s,
o A bíľósági végľehajüísľól szóló 1994. évi LIII. tcirvény 7.$ (1)' 58.$ (1)-(3)' 65. $ (1)-

(2)

6.3.I4. esetenhźnt hátralékos ügłekben az iratok előkészítése és továbbítósa Önálló bíró-
sógi végrehajtólcnah felszámolási eljárás alatt Iévő ügłekben kôvetelés fekzá-
moló felé torténő bejelentése

o Az adőzás rendjéről sző|ő 2003. évi XCII' töľvény 145.$' 146.$ (4)
o A csődeljarásrólés a felszámolási eljrírásľól szóló 199l.évi XLx. töľvény l0.$ (2)
o A cégnyilvlánosságľól, a bírósági cégeljarásľól és a végelszámolásľól sző|ő 2006. évi

V. tĺirvény

6.3. 1 5. adóellenőľzések lefolytatása
o Az adőzás rendjéľől sző|ő 2003. évi XCII. törvény Aľt. 86.$-143.$

6.3.16. telekadó és építményadô ahatźlrozat mintak
megszerkesztése az oNKADo pľogľam szövegszeľkesztője segítségével
(feladatvé g zéshez kapc s o 1ó dó)

o A közigazgatási és hatósági eljáľásról sző|ő 2004. évi CXL. törvény 72. $
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6.3.36. önkoľmányzati adőhatőság á|ta| ľendszeresített formanyomtatványok
előkészítése

o 35/2008.(xII.31.) PM rendelet az önkormányzati adóhatóságok általrendszeľesíthető
bevallási, bejelentési nyomtatviányok tartalmaľól

6.3.37. havonta oNKADo progľamból adóslista készítése, helyben szokásos módon
töľténő kozzététele

. onkoľmányzati adóhatóság vezetójének dĺintése aLapjén ťrgyelembe véve az adőzás
rendjéľől sző|ő 2003. évi XCII. tĺirvény Aľt. 55/B $-át

o A Józsefuĺĺrosi Képviselő-testiilet és Szeľvei Szervezeti és Miĺktidési SzabźiyzatarőI
sző|ő 25120|3. N .27 .) ĺlnkormányzati rendelet 1 . $ b) pontja

6.3.38. egyes adónemek megszűnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
kampányfeladatok elvégzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni
végrehaj tási feladatok ellátasa

6.3.39. ügyfélfogadás

6.3.45. a csőd-és felszámolási eljarások figyelése, a szfüséges intézkedések
megtétele

6.3.46. a behajthatatlan követelések nyilvánt artźsaaz oNrĺ.oó pľogramban

6.3.51. Epítményadó és telekodóról kivetést összesítő hźszítése, t,,ĺ,íxfterc vab megküldése
o 37/20I5. (Xil 28.) NGM rendelet az önlarmányzati adóhatóság hatáSkörébe tartozó

adók, és adók módjára behajtandó lajztartozások nyilvántartásának, kezelésének,
elszámolósának, valamint az onkormányzati adóhatóság adatszolgáltatósi eljárásónak

szabályairól

6.3.52. Epítyényadófizetési liltelezettség atól igényelt adófetftggesztésről ôsszesítő lgészí-
tése, MAKfelé való megküldé'se

o 37/2015. (ilI 28.) NGM rendelet az onkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó
adóh és adók módjára behajtandó kĺjztartozósok nyilvántartósónak, IrBzelésének,
elszámolásdnak, valamint az önkormónyzati adóhatósóg adatszolgóltatĺźsi eljárásónak

szabályairól

3.c.l5. Helyi adókkal (építményadĺó' te|ekadó, idegenfoľgalmi adó) és magánfőzéssel kap.
cs olatos felad atokat ellátĺĎ íigyintéző

6.3.6. adóbevallások alapján azađő kivetése (előíľása) és felülvizsgźiata (építmény-,
és telekadó vonatkozásábarl), kivető, töľlő és
mentességet megríllapít ó hatźnozatok elkészítése, j ogeľősítése

o Az építményadóról szóló 38/2014. (XI.13.) sz. ĺinkormźnyzati ľendelet
o A telekadóľól sző|ó39l2014.CxI.13.) sz. cĺnkoľmányzati ľendelet
o Ingatlan-nyilvántaľtásról szóló 1997. évi CXLI törvény 17.$ (1) bek. r) pont

6.3.7. építmény-, és telekadó oNKADo
pľogramban tĺirténő rogzítése (feladatból adódó)

6.3.8. idegenforgalmi adó bevallások felđo|gozálsa, abeťlzetések nyilvéntartása

r'ctfr/rš.
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o A helyi adókĺól szóló 1990. évi C. tĺ;rvény 34.$
o Az idegenforgalmi adóról szóló 57l20l0. (XII.30.) sz. ĺjnkoľmźnyzati ľendelet

6.3.9. folyószámlźlk(szźlm|aegyenlegek) kibocsátásával kapcsolatos munkálatok
e|végzése

o Azadőzás rendjérőlszóló XCII. tĺirvény a3.$ (8) bek.

6. 3 . l 0. mélüínyo s sági elj arások lefolýatása, a kedve zmény ek elbír á|ását ktivető en
hatźtrozat készítése, jogerősítése (az eĺgedé|yezetttész|etťlzetés teljesítésének
folyamatos ellenőrzése' nem teljesítés esetén behajtasi cselekmény
foganatosítasa)

o Azadőzás rendjéről szóló XCII. töľvény 133-134.$
o Az illetékekľől szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.$' 33.$ (2)23. pont, IX. fejezet 73 $
o Azépítményadóról szóló 38120|4. (XI.l3.) sz. <inkoľmźnyzatiľendelet
o A telekadóról szőIő 39l2014.CxI.13.) sz. önkoľményzati rendelet

6.3.11. attiťlzętési kérelmek figyelemmel kísérése, adőző kérelmére azok
visszautalásra tĺiľténő előkészítése

o Azadőzás rendjéľől sző|ő2003. évi XCII. törvény 43. $.

6.3.12. köľnyezetüanulmanyi eljarások lefolytatása adókedvezmény, helyi adó
méltĺányosság esetén

o Azépítményadóról szóló 38120|4. (xI.13.) sz. ĺinkoľmźnyzatirendelet
o A telekadóról szőIő39l2014.(XI.l3.) sz. ĺinkormányzati rendelet

6.3.|3. helyi adóban felévente behajtĺísi cselekmények foganatosítása (fizetési
felszólítas ktildése hátralékos lista alapj án, munkabéľből letiltás
kezdeményezése, bankszámlĺíĺa inkasszó kibocsátás)

o Azađőzás ľendjéről sző|ő2003. évi XCII. ttirvény l50.$ (1)' 146. $ (4),|44.s'
o A bíľósági végľehajtísľól szóló 1994. évi LIII. töľvény 7.$ (1)' 58.$ (1)-(3)' 65. $ (1)-

(2)

6.3.|4. esetenként hátralékos üglekben az iratok előkészítése és tovóbbítása önálló bíró-
sógi végrehajtóknak, felszámolási eljárás alatt Iévő üglekben lövetelés felszámoló felé
történő bejelentése Az adőzás rendjéről szőlő 2003. évi XCII. ttirvény 145.$' 146.$ (4)

o A csődeljaľásról és a felszĺímolási eljĺáľásľól szóló |99|.évi xLx. töľvény l0.$ (2)
o A cégnyilvanosságról, a bíľósági cégeljĺĺrásról és a végelszĺĺmolásról sző|ő 2006. évi

V. töľvény

6.3 .I 5 . adőe|Ienőrzések lefolytatasa
o Azadőzźls ľendjéľől sző|ő2003. évi XCII. tĺirvény Art. 86.$-143.$

6.3 .| 6. telekadó és építmény ađo hatźnozat mintfü
megszerkesztése az oNKADo pro gľam szövegszerke sztője segítsé gével
(feladatvé g zéshez kapc so l ó dó)

o A közigazgatási és hatósági eljĺĺľásľól sző|ő2004. évi CXL. torvéĺy 72. $

6.3 . 40 . a magźnfózé s sel kap cso lato s adóható sági feladatok e||źtása
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. A j<ivedéki adóról és a jövedéki termékek forga|mazásának különös szabáIyairől szóló
2003. évi CXXVII. törvény

6.3.36. önkoľmányzati adóhatóságáItaL rendszeresített foľmanyomtatványok
előkészítése

C 35/2008.(XII.31.) PM ľendelet az önkoľmtnyzati ađóhatóságok által rendszeresíthető
bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmĺĺľól

6.3.37.havonta oNKADo programból adóslista készítése, helyben szokásos módon
töľténő kijzzététe|e

. onkoľmźnyzati adóhatóság vezetőjének dtintése a\apjén figyelembe véve az ađőzás
rendjéről sző|ő2003. évi XCII. törvény Aľt. 55/B $-át

o A Józsefuaľosi Képviselő-testtilet és Szervei Szewezeti és Mtĺködési Szabá|yzatarőI
sző|ő 36/20]4. (il,.06.) önkormányzati rendelet 1. $ b) pontja

6.3.38. egyes adónemek megszűnésével, illefue új adók bevezetésével kapcsolatos
kampanyfeladatok elvégzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni
vé grehaj tási feladatok ellźtása

6.3.39. ügyfélfogadás

6.3.45. a csőd-és fe|szátmo|źlsi eljaľások figyelése, a szfüséges intézkedések
megtétele

6.3 .46. a behajthatatlan követelések nyilvántaľt ása az oNrĺ,nó programban

3.c.l6 Helyĺ adókkal (építményadó, telekadĺó, ĺdegenforgalmi adó) és talajterhelési díjjal
kapcsolato s feladatok at e||átő ldlgy iĺtéz(i

6.3.6. adóbevallások alapjrín azadő kivetése (előírása) és felülvizsgźiata(építmény-,
és telekadó vonatkozásábar), kivető, töľlő és

mentességet megállapító hatáĺozatok elkészítése, j ogeľősítése
o Az építményadóról szóló 38120|4. (XI.13.) sz. ĺinkoľmźnyzati rendelet
o A telekadóról szőIő 39l2014.CxI.13.) sz. önkormźnyzati rendelet
o Ingatlan-nyilvántaľtásľól szóló 1997. évi CXLI tĺirvény 17.$ (1) bek. r) pont

6.3.7. építmény-, és telekadó oNKADo
programban töľténő rögzítése (feladatból adódó)

6.3.8. idegenforgalmi adó bevallások feldolgozása, abeťlzetések nyilvántartźsa
o A helyi adókról szóló 1990. évi C. töľvény 34.$
C Az idegenfoľgalmi adóľóI sző|ő 57l20I0. (XII.30.) sz. önkormźnyzati ľendelet

6.3.9 . folyószrĺml źi< (szám|aegyenlegek) kibocsátásával kapcsolatos munkálatok
elvégzése

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

6.3.10. méltányossági e|jźlrások lefolytatása, a kedvezményeke|bitáIásátkcivetően
hatźlrozat készítése, jogerősítése (az engedé|yezettrész|etťlzetés teljesítésének
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folyamatos ellenőrzése' nem teljesítés esetén behajtási cselekmény
foganatosítása)

o Azaďőzás rendjéről szóló XCII. t<lrvény 133-134.$
o Azilletékekĺől szóló 1990. évi XCI[. törvény 29.$' 33.$ (2)23. pont, IX. fejezet 73 $
o Az építményadóľól szóló 38l20I4. (XI.13.) sz. ĺinkoľmányzati rendelet
o A telekadóról szóló 39lf0|4.6l.l3.) sz. ĺinkormányzati ľendelet

6.3.11. attilfizetési kérelmek figyelemmel kíséľése, ađőző kérelmére azok
visszautalásľa történő előkészítése

o Az adőzás ľendjéľől szőIő 2003. évi XCII. tĺirvény 43. $.

6.3.12. köľnyezettanulmanyi eljaľások lefolytatása adókedvezmény, helyi adó
méltĺányosság esetén

o Az építményadóról szóló 38l20I4. CXI.13.) sz. ĺinkoľmźnyzati rendelet
o A telekadóról sző|ő 39|2014.CXI.13.) sz. önkoľmányzati ľendelet

6.3.13. helyi adóban felévente behajtasi cselekmények foganatosítása (ťlzetési
felszólítás kiildése hátralékos lista alapj an, munkabéľből letiltás
kezdemény ezése, bankszĺámliĺra inkasszó kibocsátas)

o Azađőzźs rendjéľől szőIő2003. évi XCII. tĺĺrvény 150.$ 0),146. $ (4)' 144.$'
o A bírósági végľehajtasról szóló |994. évi LIII. tcirvény 7.$ (1)' 58.$ (1)-(3)' 65. $ (1).

(2)

6.3.I4. esetenként hátralékos tiglekben az iratok előkészítése és továbbítósa önálló bírósĺź-
gi végľehajtólcnak, felszámolási eljárás alatt lévő iiglekben kôvetelés felszámoló
felé rcrftnő bejelentése

o Az adőzás rendjéľől sző|ő 2003. évi XCII. törvény 145.$' 146.$ (4)
o A csődeljĺĺľásról és afe|szźlmolási eljarásról szóló |99|.évi XLx. törvény 10.$ (2)
o A cégnyilvánosságľőI, abírősági cége|jaľásról és avégelszámolásról szőIő 2006. évi

V. tĺirvény

6.3 .I 5. ađőe||enorzések lefolytatása
o Az adőzás rendjéről sző|ő 2003. évi XCII. t<iľvény Aľt. 86.$-l43.$

6.3 .41 . talajterhelési díjj al kapcsolatos adóhatósági feladatok ellátása
o A kornyezetterhelési díjról sző|o2003. évi LX)C(IX. törvény
C Ata|ajterhelési díj helyi szabá|yairől szóló 42l20I5.6.29.) önkormányzatirende|et

6 .3 . l 6 . tel ekadó és építmén y ađő határ o zat miĺték
megszeľkesztése az oNKADo pľogram szövegszerke sńője segítségével
(fel adatvé g zéshez kap c so l ódó)

o A közigazgatasi és hatósági eljĺĺľásľól sző|ő 2004. évi CXL. törvény 72. $

6.3.36, önkoľmanyzati adőhatősag tiltal ľendszeresített foľmanyomtatványok
előkészítése

. 35ĺ2008.(XII.31.) PM rendelet az <inkoľmányzati adőhatóságok által rendszeľesíthető
bevallási, bej elentési nyomtatványok tanalmaľól
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6.3.37. havonta oNKADo programból adóslista készítése, helyben szokásos módon
töľténő kozzététele

. onkormźnyzati adóhatóság vezetőjének dĺjntése a|apjan figyelembe véve az aďőzás
rendjéľől szőIő2003. évi XCII. tĺirvény Aľt. 55/B $-át

o A Józsefuarosi Képviselő-testĺilet és Szeľvei Szervezeti és Működési Szabá|yzatarő|
sző|ő 25120|3. (v .27 .) önkoľmányzati ľendelet l. $ b) pontja

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

6.3.39. ügyfélfogadás
6.3.45. a csőd-és felszímolási eljarások ťrgyelése, a sztikséges intézkedések

megtétele

6.3 .46. a behajthatatlan követelések nyilvĺĺntaľt ása az oNxaoo programban
6.3.54' A beszedett és bevallott idegenforgalmi adó adatairól Ósszesítő hźszítése, ruIr

felé való meglcüldése

3.c,l7. Gépjáľműadóval kapcsolatos feladatokat e|látő és adőigazolással, költségmentes.
séggel, varyoni bĺzonyítvánnyal kapcsolatos feladatokat e||átő iigĺintéző

6.3.9. folyószĺámlźk(szám|aegyenlegek) kibocsátásával kapcsolatos munkálatok
elvégzése,

o Azaďőzás rendjérőlszóló XCII. törvény a3.$ (8) bek.

6.3.l0. méltrĺnyossági eljrĺľások lefolytatása, a kedvezmények elbíľálását követően
hatźrozat készítése, j ogeľő sítés e (az e nge dé ly e z e t t r é s z l e tfi z e t é s t e lj e s ít é s é ne k

folyamatos ellenőrzé s e, nem telj es ítés e s etén behaj tás i cselekrnény

foganatosítása)
C Azađőzźls ľendjéről szóló XCII. törvény 133-134.$
o Az illetékekľől sző|ő |990. évi XCI[. tĺirvény 29.$' 33.$ (2)23. pont, IX. fejezet73 $

6.3.l 1. a túlfizetési kérelmek figyelemmel kísérése, adőző kérelméľe azok
visszautalásľa történő előkészítése

o Azadőzás rendjéről szőIő2003. évi XCII. törvény 43. $.

6.3.|4. esetenként hátralékas tig,ĺekben az iratok előhészítése és tovóbbítása tinálló bíľósá-
gi végrehajtólcnak, felszámolási eljárás alątt lévő üglekben kôvetelés felszámoló
felé tÓrténő bej elentése

o Azadőzás rendjéről sző|ő2003. évi XCII. törvény l45.$' l46.$ (4)
o A csődeljaľásrólés a felszámolási eljáľásľól szóló l991.évi XLx. törvény 10.$ (2)

6.3.| 6. gépj áľműadő hatátozatok megszerkesztése az oNKADo program
szövegszeľkesztőj e segítségével

o A kozigazgatási és hatósági eljĺĺľásľól szőlő2004. évi CXL. torvény 72. $

6.3.17. adőigazo|źtsok kiadása (szerencsejáték engedé|yhez, ingatlan vásźtr|áshoz,
pá|y ázato|<hoz, Iakásv ásiĺrláshoz, stb. )
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. Azađőztls rendjéľől szólő2003. évi XCII. töľvény Art.85/A.$
o A szerencsejátékszervęzéséről szóló I99I. évi XXXN. törvény 2.$ b) és d),
o A fiatalkoruak dohźnyzásźnak visszaszorításáľól és a dohínyteľmékek kiskereskedel-

méről sző|ő20|2. évi CX)O(IV. törvény 13. $ (5) bek. a)

6.3. 1 8' aďőígazolźts kiadása bírósági elj aras személyes költségmentesség, illetve
illeték-fe lj e gy zési j o g enged éIy ezése iranti kérel erľ,hez

o A költségmentesség engedélyezésének alapjául szo|gá|ő körĹilmények igazolásrĺról
211968.(I.24.) IM. rendelet 1. sz. męlléklet

6.3.33. KekKH adatréitozźts feldolgozása és rogzítése, az adat|apok folyamatos
feldolgozása, az évközi változások átlłezetése' előíľó és törlő határozatok
készítése, mozgáskoľ|źiozottak mentességéľe vonatkoző hatźrozatok készítése
(gépj áľműadó vonatkozásában)

c Azađőzźls rendjéről szó(ő2003. évi XCil. törvény 176.$ (1) a)
o Gépjríľmiĺadóľól sző|ő |99I. évi DooilI. törvény I. fejezet,Il. fejezet, V. fejezet
o A súlyos mozgáskorlátozottak kĺizlekedési kedvezményeinek rendszeréľől szóló

l02ĺ20l1. (VI.29.) Korm. ľendelet
o A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségiik biĺosítísaról szóló 1998. évi

)o(u. tĺirvény
o A magasabb összegű családi pótlékľa jogosító betegségekĺől és fogyatékosságokról

szó|ő 512003. (II.19.) ESZCSM rendelet

6.3.3 5. oNKADo progÍam-módosításain ak átvezetése (verzió betöltés)

C 37/20]5' (nI' 28.) NGM rendelet az Ónkormányzati adóhatóság hatáskbrébe tartozó

adók, és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, lrezelésének, el-
s z ámo l ás ónak, v al amint az o nkormány z at i adó hat ó s ág a dat s z o l gál t at á s i e lj ár á s ának
szabályairól

o A mindenkoľ hatályos MNB rendelet a jegybanki alapkamat méľtékéľől

6.3.36. cinkormányzatí adőhatőság á|ta| rendszeresített foľmanyomtatványok
előkészítése

o 35|2008.(XII.31.) PM renđelet az ĺjnkormźnyzati adóhatóságok általrendszeresíthető
bevallási, bejelentési nyomtatvlányok taľtalmaľóI ]3. sz, mell. (gépjárm.ĺiadó)

6.3.37. havonta oNKADo programból adóslista készítése, helyben szokásos módon
ttiľténő kozzététele

. onkormtnyzatí adóhatóság vezetőjének d<lntése alapjźn figyelembe véve az adőzás
rendjéről sző|ő2003. évi XCII. törvény Aľt. 55/B $-át

o A Józsefuárosi Képviselő-testület és Szervei Szervezętí és Működési Szabźiyzatárő|
sző|ő 3612014. cxl.06.) önkoľmiĺnyzati rendelet 1. $ b) pontja

6.3.38. egyes adónemek megszíínésével, illetve új ađók bevezetésével kapcsolatos
kampányfeladatok elvégzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni
végrehaj tási feladatok e|Iátása

6.3.39. ügyfelfogadás
6.3 .40 . j o gszab á|yfi gyelé s
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6.3.45. a csőd-és felszámolási eljaľások figyelése, a szfüséges intézkedések
megtétele

6.3.46. a behajthatatlan kcjvetelések nyilvántartźsa az oNrapó programban
6.3.55. Gépjĺźrmű adóról kivetési osszesítő lrźszítése, MAKÍelé való megkiildése
o 37/20]5. (nI. 28.) NGM rendelet az tjnlarmányzati adóhatóság hątáskĺirébe tartozó

adóh ćs adók módjĺźra behajtandó lcöztartozások nyilvóntartásának, kęzel,éséneh el.
s z ámo l á s ának, v al amint az ö nkorm ány z at i adó hat ó s ág adat s z o I gál t at á s i e lj ór ós ának
szabályairól

3.c./8. Gépjáľműadóval kapcsolatos feladatokat ellátĺí és ktiltségmentességgel, varyoni
bwonyitvánnyalkapcsolatosfeladatokatel.|áft őiigĺíntézől

6.3 .9 . folyószáml źk (szźtm|aegyenlegek) kibocsátásával kapcsolatos munkálatok
elvégzése,

c Azađőzźsrendjérőlszóló XCII. törvény a3.$ (8) bek.

6.3.10. méltányossági eljrĺľások lefolytatása, a kedvezmények elbírálását követően
határozat készítése, jogeľősítése (az engedélyezett részleffizetés teljesítésének

folyamatos ellenőrzése, nem teljesítés esetén behajtási cselelcľnény

foganatosítása)
o Azadőzás ľendjéről szóló XCII. törvény 133-134.$
o Azilletékekľől szóló 1990. évi xcm' töľvény 29.$' 33.$ (2)23. pont, IX. fejezet 73 $

6.3.1l . atu|fizetési kéľelmek ťrgyelemmel kísérése, adőző kéręlméľe azok
visszautalásľa tĺiľténő előkészítése

o Az adőzás rendjéről szőIó 2003. évi XCII. ttĺrvény 43. $.

6.3.|2 kĺirnyezettanulmányi eljĺárások lefolytatása adókedvezmény, helyi adó méltanyos-
ság esetén

o 6.3.|4. esetenhlnt fuźtralékos ügłekben az iratok előkészítése és tovdbbítása önálló bí-
rósági végľehajtókrlak, felszómolási eljárás alatt lévő iigłekben kÓvetelés felszámoló
felé rcrftnő bejelentése Az ađőzás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 145.$'
146.$ (4)

o A csődeljarásról és a felszĺĺmolási eljĺáľásról szóló l99l.évi xl-x. tĺiľvény 10.$ (2)
o A cégnyilvanosságról, a bírósági cégeljáľásľól és a vége|szźmolásľól sző|ő 2006. évi

V. tĺiľvény

6.3.|6. gépjárműad o hatźlrozatok megszeľkesztése az oNKADo progľam
szövegszeľke stĺoj e segítségével

o A közigazgatási és hatósági eljĺĺľásról szőLő2004. évi CXL. tĺirvény 72. $

6.3.|7 . adőigazo|ások kiadása (szerencsej áték enged é|yhez, ingatlan vásarláshoz,
pá|y źľ:atolrďlo z, lakásv ásaĺláshoz, stb. )

o Azadőzásrendjéről szőIő2003. évi XCil. töľvény Aľt.85/A.$
o A szerencsejátékszervezéséľől szóló 1991. évi )ooilV. törvény 2.$ b) és d),
o A fiatalkoruak dohányzásrĺnak visszaszoľításarő| és a dohánýeľmékek kiskereskeđel-

méről szőlő2012. évi C)oo(IV. torvény 13. $ (5) bek. a)
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6.3.18. aďőigazo|ás kiadása bírósági eljáľás személyes költségmentesség' ille-
ték-felj egyzési j og engedélyezése iránti kérelemhez

o A költségmentesség engedéIyezésének alapjául szolgát,ő kĺlrÍilmények igazolásaról
2l|968.(I.24.) IM. rendelet 1. sz. melléklet

6.3.33. KekKH ađaíĺźůtozás feldolgozása és rogzítése, az adat|apok folyamatos
feldolgozás1 az évkozi változások áBłezetése, e|őírő és törlő hatźtrozatok
készítése, mozgáskor|áúozottak mentességére vonatkoző batározatok készítése
(gépj ármiĺadó vonatkozásában)

o Azadőzás rendjéről szőIő2003. évi XCII. törvény 176.$ (1) a)'
. Gépjáľműadóról szőIő |99|. évi LXXXII. törvény I. fejezet,Il. fejezet, V. fejezet
o A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek rendszeréről szóló

10212011. (VI.29.) Korm. rendelet
o A fogyatékos személyek jogaiľól és esélyegyenlőségĹik biĺosítasaľó|' sző|ő 1998. évi

XXVI. törvény
o A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekľől és fogyatékosságokról

sző|ő 512003. (II.19.) ESZCSM ľendelet

6.3 .3 5. oNKADo pľogľam-módosításainak áNezetése (verzíő betöltés),
o 37l20l5. CXII. 28.) NGM rendelet az önkormźnyzati adóhatóság hatĺĺsköľébetartoző

adók, és adók mőđjarabehajtandó koztartozások nyilvĺĺntartásźnak,kezelésének, el-

számolásanak, valamint az ĺinkormźnyzati adóhatóság adatszolgźitatási e|jáĺźtsanak

szabályairőI

o A mindenkoľ hatályos MNB rendelet a jegybanki alapkamat méľtékéről

6.3 .3 6. önkoľmányzati adóható sĘ á|ta| rendszeresített formanyomtatványok
ęlőkészítése

o 35l2008.CxII.31.) PM rendelet az önkormźnyzatí ađőhatősáęok által rendszeresíthető
bevallasi, bejelentési nyomtatviĺnyoktarta|marő| I3. sz. mell. (gépjĺźrműadó

6.3.38. egyes adónemek megszíĺnésével, illefue új adók bevezetésévelkapcsolatos
kampanyfeladatok elvégzése és a fokozott behajtás iđőszakában helyszíni
végrehaj tási feladatok e|Iátźsa

6.3 .39 . iigyfélfogadás

6.3.45. a csőd-és feIszźnno|ási eljĺáľások figyelése, a szĺikséges intézkedések
megtétele

6.3.46. a behajthatatlan követelések nyilv źntartásaaz ÖNraló pľogramban

3.c.l9. Gépjármĺĺadó behajtásával kapcsolatos feladatokat e||átő ťlgĺintéző
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6.3.2. helyszíni behajtás, foglalási jegyzőkönyv (ingóvégrehajtás végzése és a lefoglalt
ingóságok értékesítése (árverés) _ önálló bírósági végrehajtó szeruóđés szerinti
megkeresése, illetve a NAV megkeresése végľehajtás foganatosítása végett

6.3.34. gépjármiĺadő,hátralékos adózók behajtási eljĺĺľás megindításának kezdeményezése
(fizetési felszólítás kĹildése hátralékos |ista a|apján' munkabérből letiltas kez-
deményezése, bankszámlara inkasszó kibocsátás) gépjármű forgalombóltöľténő
kivorrása, végľelrajtási j og ttirzsktirry vbe tiiľĹéllő buj egyzésc

6.3.|4. esetenluánt hátrąlékos Ĺig,lekben az iratok előkészítése és továbbítása żnálló bírósá-
gi végrehajtólcrlak, felszámolósi eljárós alatt lévő üglekben lövetelés felszámoló
felé nrténő bejelentése

6.3.10. méltányossági e|jarások lefolytatása (a behajtás sorĺĺn indult méltanyossági
ügyek esetében), a kedvezmények e|bírá|ását k<ivetően hatźrozat készítése, jog-
erősítése (az engedéIyezet1rész|etťlzetés teljesítésének folyamatos ellenőľzése,
nem telj esítés esetén behaj tási cselekmény fo ganatosítasa)

6.3.11. atu|ťlzetési kérelmek figyelemmel kísérése, adőző kérelmére azok visszauta|ásra
tĺ!ľténő előkészítése (a behajtás eredményeként jelentkező esetleges trilfizetések
esetében)

6.3.38. egyes adónemek megszűnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
kampányfelad atok e|v é gzése és a fokozott behaj tás idő szakáb an helyszíni
végľehaj tasi feladatok ellátása

6.3.45. a csőđ-és fe|szźtmo|ási eljáľások ťrgyelése, a szfüséges intézkedések
megtétele

6.3.46. a behajthatatlan kcivetelések nyilvrĺntart ása az oNreno programban

6.3.39. ügyfélfogadás

3.c./10. Adókiinyvelő és adőigazo|álssal, költségmentességgel, varyoni bwonyítválnnyal
kapcsolatos feladatokat etlátó ťlgĺintéző

6.3.|9. analitikai és könyvelési napló készítése
o Adőzás rendjéről sző|ő2003.évi XCII. tĺiľvény 44 $o Számvitelről szóló 2000.évi C tĺirvénv

6.3.20. elévült adóhátralékok töľlése,
o Azadôzás rendjéről sző|ó2003. évi XCII. tĺirvény 164 $

6.3.2|. 100 Ft alatti tételek rendezése
o Az adőzás rendjéľől sző|ő 2003. évi tĺirvény XCII. tcirvény Z-es száĺlrń mellékletének

II. pontja

6.3.22. oNKADo program-módosításainak álfuezetése (v erziő betöltés)
o 37/2015, (ilI. 28.) NGM rendelet az ônkormányzati adóhatóság hatáskÖrébe tartozó

adók, és adók módjóra behajtandó koztąrtozások nyilvántartásának, kezeléséneh el-



a

o

a

a

o

szómolásónaĘ valamint az Ónkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljdrásának
szabályairól
]/20I3.(I'29) MNB rendelet a jegłbanki alapkamat mértélreről

6.3.23. a gépjárműadó, építményadó, telelrndó, idegenforgalmi adó, kommunális adó,
talajtcrhclési díj, magánfőzési díj, bírság, Iąźsedelmi pótlék, cg,léb bcv.źtelek, idegen-
bevételek, államigazgatási eljórási illeték beszedési, elszómolási alszámlák napi
szómlakivonatairól fizetési számlakivonat-nyilvántartást vezetése, a befolyt bevételek
kÓ nyv e I é s e az adózók folyó s zámláj ár a
Az adőzás rendjéről sző|ő 2003. évi XCII. tĺiľvény 35. $ - 44. $, 53. $, l24. s
Mindenkor hatályos kĺĺltségvetési töľvény
A 4412004. (xII.20.) PM ľendelet az eljańsi illeték megfizetésének és megfizetés el-
lenőrzésének részlete s szabźl|y air ő|,

36812011 (XII.3l. ) Korm. rendelet azá|Iamhźztaľtásról szóló törvény végľehajtásáľól
37/20]5. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatósóg hatásknrébe tartozó
adók, és adók módjára behajtandó kôztartozdsok nyilvóntartásónah kezelésének, eI-
s zámol ás ának, v alamint az önlarmányzati adóható s ág adatszol gáItat ós i elj árás ának
szabályairól

6.3.24. az azonosítós alatt álló bevételek nyilvóntartósba helyezése, az ismeretlen tételek
rendezése, rendeltetés i helyére tórténő tovább ítós a

o 368/20]1 (XII.31. ) Korm. rendelet ąz álląmháztaľtĺźsról szóló rcrvény végrehajtásá-
ról l45.s

6.3.25. adóbevételek utalása az tinkoľmźnyzati kĺiltségvetési számlĺíra
o 368120l l. CXII. 31.) Korm. rendelet azá||amhaztaľtási törvény végľehajtĺĺsaról 145. $

6.3.26. az évközi változĺĺsok adónemenként (visszautalás, visszatéľítés, törlés) töľténő
lektinyvelé se (Iúnyvelésből adódó feladat)

6.3.27. havonta a havi zárósok során a számlakivonat nyilvántartás ellenőrzött záró
Ó s s z e gé ne k az ô nlror mányz at i fő h nyv r é s z é r e adat e gl e zt e t é s c é Ij áb ó l át adá s

37/20] 5. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság hatáskôrébe tartozó adók,
és adók módjára behajtandó kĺjztartozások nyilvántartásánah kezelésének, elszámolá-
sának, valamint az Ónlrormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljórósának szabálya-
iról

o Azá||amhánartás számviteléről szóló 4l20t3. (I.1l.) Koľm. rendelet

6.3.28. havonta az önkormányzati könyvelés részére feladós készítés a fizetési
olszámlók forgolmóról, negłedévente zórási Ósszesítők lr'észítése, átadása az
Ónkor mányz at i kô nyv el é s r é s z ér e

37/20]5. (XII. 28.) NGM rendelet az önkarmányzati adóhatósóg hatáslńrébe tartozó adók,
és adók módjára behajtandó kÓztartozások nyilvántartásónah kezelésének, elszámolá-
sánah valamint az önkarmányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabálya-
iról

o Az á|Iaĺľ'háztaÍtás számvitelérő| sző|ó 4120|3 . (I. 1 1 .) Koľm. rendelet
6.3.29. a lnIr részére felévente a zárási összesítők megküldése
37/20]5, (XII. 28,) NGM rendelet az önkormónyzati adóhatósóg hatásknrébe tartozó adók,

és adók módjóra behajtandó lôztartozások nyilvántartásának, kezelésének elszómolá-
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sának, vąlamint az Ónkormćlnyzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabálya-
iról

o AzźL|IanhźEtaÍtas számviteléľől szóló 4120|3. (I.11.) Korm. rendelet

6.3.30. afizetési alszámlálcról kiutalt összegelcről az adófeldolgozó program segítségével
kiadási napló vezetése

o A szĺĺmvitelľőlszóló 2000. évi C. tĺĺľvény,
o Azadőzźs rendjérőlszóló 2003. évi XCII. törvény 44. $
o 37/20]5. (Xn. 28.) NGM rendelet az Ónkormányzati adóhatóság hatásktjrébe tartozó

ądók, és adók módjĺźra behajtandó köztartozások nyilvántartásának, lrezelésének, el-
számolósának, valamint az önlrnrmónyzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának
szabályairól

6.3 .3 I . F i z e t é s i al s z áml a kivonatok, bizonylatok őtzése, selej tezése
o 368/20] 1 (XII.31. ) Korm. rendelet az államháztartásróI szóló torvény végrehajtásáról

6 .3 .32. túlfi zeté sek utalása a me gfel elő szétm|áĺ a hatfu o zat alapj źn
o Az adőzźs rendjéről szőIő 2003. évi XCII. tĺirvény 43. $

6.3 .I7 . adóigazolások kiadása ( szerenc sej áték enged é|yhez, ingatlan v ásár|áshoz,
pźůy źr;atolď:ioz, Iakásv ásaľláshoz, stb. )

o Az adőzźls ľendjéľől sző|ő 2003. évi XCII. töľvény Aľt.85/A.$'
o A szerencsejátékszervezéséľől szóló 1991. évi )oo(IV. törvény 2.$ b) és d),
o A fiatalkoruak dohźnyzásźnak visszaszoľításaľól és a dohĺánytermékek kiskereskedel-

méről szőIő2012. évi C)oo(IV. törvény 13. $ (5) bek. a)

6.3.18. adőigazo|źls kiadása bírósági eljárás személyes költségmentesség, illetve illeték-
felj e gyzé si j o g enged é|y ezése iranti kéľel elllhez,

'. A kĺiltségmentesség engedé|yezésének a|apjáu| szo|gźiő körtilmények igazolźsźlról
211968.(I.24.) IM. ľendelet 1. sz. melléklet

6.3.38. egyes adónemek megszúnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos
kampanyfeladatok elvégzése és a fokozott behajtás időszakában helyszíni

végľehaj tasi feladatok ellátása

6.3.39. ügyfélfogadás

6.3.47. ua.r tészéte gépjárműadó megosztásráĺól szóló javaslat készítése, a megosztott
adó utalása a kĺizponti kĺiltségvetés részére

6.3.48. inkasszó foganatosítása az ĺinkoľmányzat szźtĺriavezető bankjának infoľmatikai
rendszere által

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

A helyettesítés rendjét a munkaköľi leírások tarta|mazzźk..

A Controlling ľefeľens munkakiiľei és az azokhoz tartozó feladat. és hatáskiiriik (1 f.ő)



3.da) szakmai feladatellátásáľa vonatkozó leďontosabb ioeszabálvok felsoľolása

o A költségvetési szervek belső kontľollrendszeľéről és belső ellenőrzésérőI szőIő
37 0/2011.CXII.3 1.) Korm. rendelet

o MagyaľországAlaptĺirvénye
o Magyaľország helyi ĺĺnkormányzatairól sző|ó2011. évi CLXXXIX. tĺiľvény
o (Mĺĺtv.)
o Azä]'|afi.ŕrrźľ;tartásról szóló 20t1. évi CXCV. tĺirvény (Áĺt.)
o A nemzetivagyonľól szől'ő20|1. évi CXCVI. törvény
o Az á|Ianház1aÍt.ásról szóló tö'rvény végrehajtásźnő| sző|ő 368120|l. (XII.31.)
o Koľm. rendelet (Ávr.)
o Nemzetiséget jogairól szőIő20|1. évi CL)oilX. tĺirvény Azinformációs ĺjnľendelke-

zési j ogró1 és az infoľm áciőszabadságról szőIő 201 1 .évi CXII. törvény
o A közpénzekből nyujtott támogatások átláthatoságarő| sző|ő2007.évi CLX)oil.
o Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuarosi onkoľmányzat2ĺl}D|3. (v.27.)

ľendelete a Képviselő.testület és Szervei Szewezeti és Mfüt'désiSzabáIyzatfuőI
o Józsefuĺĺĺosi onkormányzatmindenkori átmeneti gazdáIkođźtsaľól szóló helyi rendelet
o Józsefuaľosi Önkormźnyzatmindenkori költségvetéséről szóló ľendelet

3.db) A ľefeľens által gvakorolt hatásktiľiik (kiadmánvozás). a hatáskiir gyakoľlásának
módia

Az ügyintézó a jegyzo által meghatźtrozott egyedi ügyekben ľendelkezik kiadmrĺnyozási jog-
gal.

3.dc) Az ĺieyintéző feladatkiiľei

6.4.2. a Polgármesteri Hivatal, az onkormányzatés a Józsefuaľosi nemzetiségi
cinkoľmany zatok belső kontľollrendszeľének mfüödtetésével kapcsolatos
feladatok koordinálasa és részfeladatok ellátłísában kĺjzremrĺkĺidés

6.4.3. a kiilső és belső ellenőrzéssel kapcsolatos egyedi jegyzői utasítasok
elkészítésének és végľehajtasrĺnak kooľdinálása

6.4.4. ellenőrzési nyomvonalak elkészítésének, aktua|izá|ásának koordinálása
6.4.8. aPérlnlgyiÜgyosztálý érintő ellenőľzésekkel kapcsolatos intézkedési terv

előkészítésében, végrehajtásában való közľemúködés
6.4.9. azintézkedési terv végrehajtásľól szóló jelentés elkésztése a jegyzó és az

ellenőrzést végzo szerv felé
6.4.5. a Polgáľmesteri Hivatal, az onkoľmźnyzatés a nemzetiségi

önkoľmany zatok kockiízatkezelési ľendszerének az irányítása és mfüödtetése
6.4.7. aPénnigyi|Jgyosztá|ýéľintő szabá|yzatok valamint, az iigyrend és munkaktiri

leíľások elkészítésében, aktualizá|ásźlban való részvétel
6.4.|0. A Pénzügyi Ügyosztály éľintő jogszabályváltozások figyelemmel kísérése
6.4.I I. belső kontrollrendszer műlrbdéséről beszámoló készítése

o A költségvetési szeľvek belső kontľollľendszeréről és belső e||enőrzéséről szóló
37 0/2011.(XII.3 1.) Korm. rendelet

. MagyaÍorszéry A|aptĺiľvénye

,{i ff-



Az infoľmációs <inľendelkezési jogról és az információszabadsźryľől szóló 201l.évi
CXII. töľvény
Akozpéluekből nyújtott tiímogatások átláthatóságań| sző|ő 2007.évi CLXXXI.

6.4.|. azltalvźnyozással, k<itelezettségvállalással ĺisszefüggő kontľolling
feladatok ellátása

6.4.6. A banki utalás folyamatábanazutalźls összegszeľĺiségének, a hatályos utasítás
szerint kijelĺiltek á|ta|i a|airásának, a teľhelendő bankszamlaszźlmnak, a
jogosult bankszímlaszźtmának, esetlegesen apéůyázati zźlradékolás meglétének
ellenőrzése

Magyarors zág he|yi ĺinkoľmany zatair ő| szőtő 20 | 1 . évi C L)O(XIX. törvény
(Mötv.)
Az źLlĘa|nhźľ:taľtásról szôIő 20 11 . évi CXCV. törvény (.łľ't. )
A nemzeti vagyonľól sző|ő2011. évi CXCVI. törvény

o Az tilarnhźztartásľól szóló tĺiľvény végľehajtĺísárő| sző|ő 36812011. (XII.3l.)
Korm. rendelet (Ávľ.)

o Nemzetiségek jogairól sző|ő 2011. évi CLXXX. törvény Józsefuarosi onkormányzat
mindenkori átmeneti gazdá|kodásaľól szóló helyi ľendelet

o Józsefuarosi onkormźnyzatmindenkori költségvetéséľől szóló ľendelet a|apjźn:

3.dd) A helvettesítés ľendie és az ezekhez taľtozó felelősségi szabálvok

Távolléte esetén a banki utalás folyamataban végzett ellenőrzés esetében: A Pénzügyi és
Számviteli lrodavezető, utalviínyozźs e|lenőrzése esetében: a belső ellenőľök helyettesítik.

4. A szeľvezeti egység szeľvezeti ábľáia (gľafikus)

5. Az ĺitvosztály munkaľendje ía Hivatal dolgozóinak általános munkarendie szeľĺnt):

o

o

hétfőn
kedden
szerdán
csütöľtökĺin
pénteken

0800 _ 1800 óráig
0800 _ l600 óráig
0800 _ 1630 őráig
0800 _ 1600 óráig
0800 _ 1330 őráig

A ledolgozott munkaidő nyilvlĺntartása és ellenőrzése céljábó| az igyosztály jelenléti naplót
vezet. A jelenléti naplóban fel kell tĺintetni a munkába állás és a munkábó| távozás pontos
idejét. A jelenléti napló vezetéséértazigyosztá|yvezető általmegbízottszemé|y felelős.
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Az ugyosńá|y do|gozói a Hivatal épületében a munkaidőn tul az igyosńźúyvezető engedé-
lyével, hétvégén _ előzetes íľásbeli bejelentés mellett - a jegyző engedélyéve| tartőzkodhat-
nak.

A munkahelyéről önhibájan kívĹil tavol tartőzkodő dolgozó akadá|yoztatásĺĺnak tényéről hala-
déktalanul köteles az ĺjgy osztáIyv ezetőt éľtesíteni.

A betegségről szóló oľvosi igazo|ást a dolgozó mun-lĺába á||ása első napjĺĺn köteles a személy.
zeti vezetőnek átadni. Az átadős e|í5tt az utolsó munkába töltött nap időpontját az ügyosńa|y-
vezetőnek atźlppétues lapon le kell ígazo|rua.

6.Az ĺiwosztń|v iiwÍélfosadásĺ rend i e

Ügyfelfogadás ideje:
hétfőn 08'15 - 1800

őráůg
kedden 081s - 1600

őráiq-
szeľdán 08t5 - 1630

őráip
csůittiľtłikłin 0815 - 1600

Eáig
nénteken 0815 - 1130

őráiq-

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

Soron kíl.Íili ügyfelfogadás ľendj e :

A Pénziigyi Ügyosztályon soron kívül kell fogadni azigyfelet,haazügyfél:
- 14 év alatti gyeľmek,
- súlyos fogyatékos korhatáľa tekintet nélkül,
- mozgásséľĹiltkorhatźrĺatekintetnélkül,
- vaľandós,
- babakocsival érkezik,

abban az esetben biztosítani kell ügyének soľon kíviili intézését, vtrakozási idejének a lehető
legrĺividebb időre töľténő lecsökkentését.

7.Értekezletek rendje:
Azugyosztźt|y, irodaéľtekezlet sztikség szerint, felfogadási időn kívĹil keľül lebonyo|ításra, az

ügyosztályvezeto vagy azfuodavezető hívja össze az alábbi témrák megvitatása érdeké-
ben:
- a résńĺevőknek kiadja a feladatokat, instrukciókkal segíti a megéľtést, biztosítja a

đöntések előkészítésének, végrehaj tásának feltételeit,
- a résztvevőkkel áttekinti a felađatok végrehajtásźnak áI|ását,
- értelmezi az tĄ jogszabályokat, a képviselő-testĹileti, bizottsźlgi, polgáľmesteri és

jegyzői dĺintéseket, valamint meghatérozzaazazokból ktivetkező feladatokat,
- tisztázza az okokat és meghataľozza a szfüséges intézkedéseket,
- szakmai megbeszélést, tźljékoztatőt tart új módszerek bevezetése, a munkamődsze-

rek fejlesztése éľdekében,
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- feltárja a konfliktus helyzeteket és fel- vagy mego|dja azokat.
Az iroďaértekezletro| emlékeztető késziil, a résztvevok névsora a melléklet . Az értekezleten az
ügyosztályvezető, az irodavezető, valamint az iroda munkataľsai vesznek Észt. Az ügyosztá-
|yi értekezletre meghívót kap a jegyző.

8.Kĺi|ső kancsoIattaľtás :

Az tigyosztály dolgozőit az állanrpolgrĺr.okkal, az ĺinlĺonrrźnyzati és nrás külső szeľvekliel,
intézményekkel és gazdasági tarsaságokkal való kapcsolattaľtásban a kulturált, hatékony,
gyors ügyintézésre való törekvés, valamint a segítő szźnđékkell, hogy jęIlemezze.

A hivatali dolgozók külső kapcsolattaľtásanak körét és rendjét _ ideértve a képviselő-
testĹilettel, abizottságokkal való kapcsolattartást is _ a jegyzo á||apitja meg és azlgyosztźůy
ügyrendj ében, illetve a munkakciľi leíľásokb an szabźůyorza.

Az igyosztźl|yvezeto feladatkörében eljáľva közvetlen kapcsolatban állhat az önkoľmányzat
intézményeive|' gazďasági tarsaságaival. Ennek során jogszabályban, <lnkorményzati hataro-
zatbarl, munkáltatói döntésben meghatźrozottadatszo|gá|tatastkérhet és adhat.
Az e||enőrzésre jogosult felügyeleti és ktilső szervekkel, a jegyző és a polgáľmesteľ taľtja a
kapcsolatot, illetve esetenként dönt a kapcsolattaľtó személyéről.

9. Záľó ľendelkezések

Jelen ügyľend a Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-
testtilete á|tal- .../2016. (II.04,) szěmuhatźnozatta| elfogadott, a Buđapest Főviíros VIII. keľüIet
Józsefuaľosi Polgláľmesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabá|yzaténak I. szélmű fiiggelé-
ke.

A szervezeti egység aktua|izźt|t ügyrendjét az abban szfüségessé vá|tvéitoztatást követő 60
napon belül csatolni k<iteles a fiiggelékhez.
Jelen ügyrend a jővehagyását követő napon lép hatályba, és a szervezeti egységnek illetve
j o gelő dj einek korábbi ügyrenđj e hatźůy źĺt ve szti.

Budapest, 20I 6. február

Paris Gyulané
IJgyosztá|yvezeto

A Pénzügy i ĺJ gy osnály ügyrendj ét j óváhagyom :

Danada-Riman Edina
jegyző

taľtós távollététben

dr.Mészźr Erika
a|jegyző
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1.a) Szer.vezeti egység megnevezése:

Budapest Fővaľos VIII. keľületJőzsefváĺosi Polgáľmesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosz-
táIy

1.b) A szeľvezeti eevsée címadatai:

Mfüĺidési helye: 1082 Budapest, Baross ll. 63-67.

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

Gazdálkodási Ügyosztály, telefon: 459-2567, fax szźm: 333-1765, e-mail cím:
gazdalko das @j o zsefu aro s.hu

1.c) A szeruezetĺ egvsée ioeállása:

A Gazdálkodási Ügyosztá|y nem önálló jogi személy.

2. A szeľvezeti egység általános feladat. és hatáskiiľe:

Az önkormźnyzati vagyonnal valő gazdá|kodás jogszabá|yoknak megfelelő gyakorlásának
biztosítasa, az ĺinkoľmźnyzat részesedésével mfüödő gazdasági tarsaságokkal való kapcsolat-
tartás, a tiáľsaságok feletti tulajdonosijogok gyakorlásanak végľehajtása.

3. A GazdáIkodásĺ Üwosztály engedélvezett létszáma tevékenvségek szerĺnti bontásban.
az azokhoz tartozĺí feladat. és hatáskiĺrökkel

3.a) Az ügyosztályvezető

3.aa) Az ügyosztályvezető szabnai feladate||átásźtra vonatkozó legfontosabb jogszabályok
felsorolasa

Töľvények:
1. Magyarország A|aptorvénye
2. A Polglĺľi Töľvénykönyvľől sző|ő |959' évi ľV. törvény
3. A Polgĺĺľi Töľvénykönyvľől sző|ó2013.évi V. törvény
4. A Polgaľi Torvényk<ĺnyvről sző|ő 20t3. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő

átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekľől szőIő20|3. évi CL)O(VII. törvény
5. Nemzeti vagyonľól sző|ő2011. évi CXCVI. ttiľvény
6. Magyaroľszághelyi önkormányzatairőI sző|ő 201-1. évi CLXXXIX. törvény
7. Gazdasźryi táľsaságokľól szóló 2006. évi IV. törvény
8. Aközutiközlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
9. Azá||anháZtaľtásról szólő20l1. évi CXCV. tĺiľvény
|0. Az Európai Uniós csatlakozással összefüggő egyes ttirvénymódosításokról, tĺiľvényi

ľendelkezések haüílyon kíviil helyezéséről, valamint egyes tĺirvényi rendelkezések
megállapításaról sző|ő 2004. évi )oilX. tĺirvény

11. A mozgóképről szóló 2004. évi II. tĺirvény
12. Akozigazgatási hatósági eljĺĺľás és szolgáltatás źitalános szabályairól szóló 2004. évi

CxL. tcirvénv
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73. Az információs önľendelkezési jogľól és az infoľmáciőszabadságról szőIő 2011. évi
CXil. törvény

14. A hulladékĺól szóló 20|2. évi CL)O(XV' töľvény
15. a lakások és helyiségek béľletéľe, valamint az e|iđegerutésükľe vonatkozó egyes szabźy

lyokľól szőlő |993. évi L)O(VIII. tĺ!ľvény
|6. az egyesülési jogról, aközhasznújogállásról, valamint a civil szervezetek működésé-

ről és támogatásáról szóló 201|. évi CLXXV. törvény

Koľmányrendeletek:
l. Az á||aĺhtztartásrő| szóló törvény végrehajtĺísáról sző|ő 36812011. Qil. 31.) koľ-

mányrendelet
2. az önkormźnyzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántaľtási és adatszolgá|ta-

tási ľendjéľőI sző|ő |4711992. CXI. 6.) kormlínyrendelet
3. a Fővárosi onkormanyzatkeze|ésében lévő főútvonalak, kcizutak és k<jzteľületek kije-

l öl é séről sző|ő 43 2 l 20 If . (XII.29. ) koľmanyrendel et

Miniszterĺ ľendeletek:
1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tĺiľvény végrehajtásárőI sző|ő 30/1988.

(IV.21.) MT rendelet

Ktizryűlésĺ ľendelet:
1. Budapest fővaros kozígazgatási teľĹiletén ajáľművelvétrakozźts rendjének egységes ki-

a|akitásźről, a vaľakozás dijarći és az tizemképtelen jĺáľmúvek taľolásanď<szabáIyozźr
sráról szóló 30l20I0. (VI. 04.) fővĺáľosi közgyulési ľendelet

2. a kĺlzerület- és varosľésznevek megá||apításaľól, azok jelöléséről, valamint a hźn-
szán-megállapítás szabźiyakől szóló 94120|2. (XII.27.) Főv. Kgy. rendelet

Onkoľmányzatĺ ľendeletek:
1. Józsefuaros kozigazgatási teľtiletén a jrĺľművel történő várakozáskiegészítő, helyi sza-

bźt|yozásánől szóló 2612010. (VI. 1 8.) ĺinkoľmĺĺnyzati ľendelet
2. A Józsefuarosi onkormźnyzat vagyoniĺról és a vagyon feletti fulajdonosi jogok gya-

korlásaľól sző|ő 66 1201 2. (xil. 1 3.) ĺinkoľmányzati rendelet
3. aTźrsashźzaknak adható ĺinkormiĺnyzati tźlmogatásokľól sző|ő 2312015. (V.2l.) ön-

kormźnyzati rendelet
4. a piacokľól sző|ő 612014. (III. 06.) önkoľmźnyzati rendelet
5. az onkoľmźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgźůo helyiségek bérbeadásá-

nak feltételeiről szóló 35120|3. (VI.20.) ĺlnkoľmányzati ľendelet
6. a Jőzsefvárosi onkoľmányzat tulajdonában tévő közteľületek haszná|atarő| és haszná-

latanak rendj éről sző|ő 18 l 20 13 . (|v .24.) tinkoľmany zati renďelet
7. a Képviselő-testület és Szervei Szeľvezeti és Múködési Szabáiyzattffől' szőIő 36/2014.

CxI.06.) ĺlnkormányzati rendelete

3.ab) Az iieyosztálwezető által gyakorolt hatáskördk (kiadmányozás). a hatáskör gyakorlásá-
nak módja
A mindenkor hatályos belső noľmakban foglaltak a|apjźn gyakorolja a kiadmrányozéssaI, va-
lamint a kötelezettségvállalással, utalványozással, ellenjegyzéssel, teljesítésigazolással kap-
csolatos jogköľöket.

3.ac) Az üeyosztályvezető feladatkörei
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12. az ügyosztály szervezi és ellenőrzi azugyosztály munkáját,
73. ellátja azigyoszttt|y đo|gozői tekintetében a jegyzo á|ta| źLtruhźLzott munkáltatói jogo-

kat,
14. feltigyeli az ügyosztá|y iktatasi és iľattározási tevékenységét,
15. a mindenkor hatályos belső normában foglaltak a|apjźn gyakorolja a kjadmźnyozás,

va|amint a köte|ezettségvállalással, utalványozással, ellenjegyzéssel, teljesitésigazo-
lással kapcsolatos j ogköröket,

76. azugyosztáIyt éľintően gondoskodik a képviselő-testiiletilbizottsźryi előteľjesaések el-
készítéséľől, a képviselő-testiileti lbizottsági döntések végrehajtásáról, ellenőrui a vég-
rehajtást,

17. résztvesz a képviselő-testtilet és az illetékes bizottságok ülésein.
18. biztosítja a szak'rlai feladatkĺirébe tafioző tevékenységéből eľedő követelésállomlány

kezelését: a követelések nyilvántartźsát, a behajtásra történő intézkedések megtételét,
év végi minősítését (behajthatatlan, vitatott, stb.), a szźlmviteli nyilvantaľtźs cé|jábő| a
PénzügyiÜgyoszályrészéret<iľténőbizony|atźúadást,adatszo|gźltatást.

3.ad) A helyettesítés rendie és az ezekhez tartozó felelősséei szabályok
Az igyosztáIyvezetőt távollétében az ugyosztáIyvezetó-helyettes helyettesíti. A helyettesítést
ellátó személy a helyettesítés soľán tett intézkedésekért olyan felelősséggel taľtozik, mint az
ügyosztĺílyvezető.

3.b) Az tigyosztályvezető-helyettes

3.ba) A szakmai feladatellátasaľa vonatkozó legfontosabb j ogszabályok felsorolása

Törvények:
1. MagyaľorszźryA|aptoľvénye
2. A Polgáľi T<irvénykĺinyvről sző|ő20l3.évi V. tĺirvény
3. A Polgĺáľi Tĺiľvénykönyvről sző|ő 20|3. évi V. tĺlrvény hatálybalépésével <isz-

szefiiggő átmeneti és felhatalmaző rende|kezésekľől szőtó 2013. évi CL)O(V[. töľ-
vény
4. Magyarországhe|yiönkoľmanyzatairő| sző|ő 20Il. évi CX)O(IX. törvény
5. Nemzeti vagyonľól sző|ő20|1. évi CXCVI. törvény
6. AzáI|anháztntásról szóló 201|. évi CXCV. tĺiľvény
7. az egyesülési jogľól, akozhasznűjogállásról, valamint a civil szervezetek mű-
ködéséľől és támogatásźlrőI sző|ő 20|1. évi CL)O(V. t<irvény
8. Az információs önľendelkezési jogľól és az információszabadságró| sző|ő
20|l. évi CXII. töľvény
9. A kozigazgatási hatósági eljarás és szolgáltatźs á|talános szabáIyaiľól szóló
2004. évi CXL. t<iľvény
l0. Az Euľópai Uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokľól,
tĺirvényi ľendelkezések hatályon kívĹil helyezéséről, valamint egyes tĺirvényi rendelke-
zések megźt||apitźtsárólszóló 2004. évi )oilX. törvény
11. A mozgóképľől szóló 2004. évi II. t<irvény
12. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az e|iďegenítésiikĺe vonatkozó
egyes szabályokĺő| sző|ő 1993. évi L)o(Vn. töľvény
13. A Polgríľi Tĺirvénykönyvľől sző|ő 1959. évi IV. tĺirvény

Koľmányrendeletek:
1. Az á|Ianhálnartásrő| szóló törvény végrehajtásáľól sző|ő 36812011. CXII. 31.)
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kormányrendelet
2. az ĺinkoľmányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvantartási és adat-
szo|gźltatási rendj éről szől'ő l 47 l 1992. C{I. 6. ) koľmanyrendelet
3. a Fővarosi onkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, kĺizutak és kozteľtile-
tek kijeloléséről szóló 432120|2. CXII.29.) Korm. rendelet

3 . bb) Az Ĺigyo sztályv ezető -he|y ette s feladatkĺjrei

a) Tulajdonosi jogkcirből eredő felađatok koordinálása az önkormtnyzati tulajdonú gaz.
dasági tarsaságok tekintetében.

Képviselő-testtilet és bizottságai döntéseinek végľehajtasanak felügyelete, atźrsaságokkal
kapcsolatos előterjesztés készítése vagy az elkészítésben való közreműkĺidés
Gazdasági tarsaságokkal való kapcsolattaľtás
Alapítói hatźtrozatok, polgáľmesteri döntések készítése, elkészítésben való kĺĺzľeműködés
Alapító í határ ozatok nyilvlĺntaľtasa
Közremiĺködik a táľsasági szeľződések, kozszolgáItatási szerződések, tĺĺmogatási szerzó-
dések elkészítésében, módosítasában
Tĺĺľsasági szeruodések nyilvántaľtása

A Polglĺri Törvénykdnyvľől szőIő 20|3. évi V tĺirvény III. ktinyv
Az egyesiilési jogľól, akijzhasznĹĺjogállásról, valamint a civil szervezďek mfüödéséről
és tiímogatásaról sző|ő20|1. évi CL)O(V. tĺirvény
A gazdasźryi taľsaságokról szóló 2006. évi tV. törvény IX. fejezet,20It. évi CXCV. tĺir-
vény II. fejezet
A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezęti és Működési Szabźiyzatźlrő| sző|ő 36120|4.

CxI.06.) önkoľmányzati rendelet II. fejezet 17 ., 4. melléklet
A Józsefulírosi onkormányzat vagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sĺáról szóló 6612012. CXII.13.) cinkoľmlányzati rendeletYl. fejezet3I. a|fejezet

b) A szeruezeti egység feladatait érintően kozbeszerzési eljrĺľásokban és közbeszerzési
értékJratárt el nem étőbeszeruési eljĺĺrásokban való ľészvétel.

c) Az önlrnrmónyzat ldzbeszerzéseit bonyolító gazdasági társasággal knpcsolatot tart
fenn. Feladata a kôzbeszerzési kôzreműkódőkktl kapcsolatos koordináló feladatok el-
Iátása, intézkedési jogosultság a kôzbeszerzési és beszerzési iigłekben a Hivatal szer-
vezeti egységei felé (adatkerés, tájélmztatáskźrés stb.), valamint ellátja a Városgaz-
dólkodási és Pénziłgli Bizottság döntése alapján a Hivatal által bonyolított lôzbeszeľ-
zé s ekkel knpc s ol ato s fel adatolrat.

d) A szervezeti egységet érintő lajzbeszerzésben lrłjzrem.űködik és adatot szolgáltat.

e) Corvin Sétány Pľogĺam |ezźlrásáva| kapcsolatos feladatok koordinálása
A megállapodásban, szęrződésekben lévő határidők fi gyelemmel kíséľése
Kapcsolatt artás anÉvs Zrt.-v e| és a Befektetővel
Előterj esĺések készítése, elkészítésben való közreműködés

Đ tésztvesz a képviselő-testület és az illetékes bizottságok ülésein.

3.bc') Az Ĺieyosztályvezető által eyakorolt hatráskördk (kiadmányozás). a hatáskör evakorlá-

..í 
^I q'(



sĺĺnak módja
A mindenkor hatályos belső noľmákban foglaltak aLapjźn gyakoľolja a kiadmrĺnyozással, va-
lamint a kötelezettségvállalással, utalványozással, e|Lenjegyzéssel, teljesítésigazolétssal kap-
csolatos j ogkĺirĺiket.

3.bd) A helyettesítés rendje és az ezekheztartoző fele|ősségi szabá|yok

Az igyosztáLyvezeto-helyettes távolléte esetén szakmai feladataiban az igyosztályve-
zető áIta| kijelölt személy helyettesíti.

3.c) szakmai feladate||źúására vonatkozó legfontosabb jogszabźllyok felsorolása {tcĺrvénytől
önkoľmĺĺnyzati ľendeleti g }

1. Közteľület használatĺ engedélyekkel kapcsolatos feladatok ellátásával foglalkozó
iigyintéző

- Magyarországhelyi iinkorményzataiľól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- Kozígazgatási hatósági eljaľás és szolgáltatás általanos szabźůyairől szóló 2004.
évi CXL. tcirvény
- amozgóképről szóló 2004. évi II. törvény
- a Józsefuarosi Önkoľmźnyzat fulajdonában lévő közteľĹiletek használataról és
haszná|atźnak rendjéről szó|ő |8 l20l3. (IV.23.) önkormányzati ľendelet

2. Ktizteľület használatĺ engedélyekkel kapcsolatos feladatok ellátásával foglalkozĺó
üryintéző
- Magyarcrszźlghelyi önkormźnyzatairól szóló 20II. évi CL)O(XIX. tĺiľvény
. Kozigazgatási hatósági eljaľás és szolgáltatás általános szabá|yairől szóló 2004.
évi CXL. töľvény
- amozgóképről szóló 2004. évi II. törvény
- a Józsefvarosi onkoľmáĺyzat fulajdonában lévő közteľületek használatrĺľól és
hasznźtlatźnak rendj éľő1 sző|ő l 8 l 20 1 3 . (IV. 2 3 . ) önkoľmányzati rendelet

3. Ingatlanvaryon nyilvántaľtás vezetésével, kezelésével foglalkoző íigintézőz
- Magyarországhelyi ĺinkormányzataiľól szóló 20II. évi CLXXXIX. töľvény
- anemzeti vagyonĺól szól'ő2011. évi CXCVI. törvény
- az önkoľmĺĺnyzatok rulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvantartási és adat-
szo|gá|tatźtsi rendj éről sző|ő t 47 l 1992. (XI. 6. ) kormĺányrendelet
- a Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzat vagyonaľól és a vagyon feletti tulajdo-
nosi jogok gyakorlásaról szóló 6612012. (xII.13.) ĺinkoľmányzati ľendelet

4. Táľsashĺĺzi felújításĺ pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátásával foglalkozó
iigyintéző:

- Magyarországhelyi ĺinkormtnyzatairól szóló 201I. évi CDO(XIX. törvény
- az iďormációs ĺinĺendelkezési jogľó| és az infoľmációszabadságró| szőLő 20|I.
évi CXII. töľvény
- aBudapest Józsefuláľosi onkormányzat vagyonaľól és a vagyon feletti tulajdo-
nosi jogok gyakorlásĺĺľól szóló 6612012. (XII.13.) cinkormányzati rendęlet
- a Tarsashazaknak adható <inkormányzati támogatásokĺól szőIő 23l20l5.
(V.2 1 .) ĺinkoľmányzati ľendelet

5. A varyongazdálkodással megbízott gazdaságĺ táľsaság feladat e|látásával kapcso.
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latos szerződés kezelésével, a feladat ellátás ellenőzésével foglalkoző íigintéző:
- azá||arrhánartásľól szóló 20II. évi CXCV. törvény
- az á|lanháztaÍtásľól szóló törvény végrehajtasźtrőI szőIő 368120|1. (xII. 31.)
koľmányrendelet

6. Városiizeme|tetésifeladatokatellátóiigĺintézőz
- ahulladékľól szóló 201-2. évi CL)O(XV. töľvény
- az információs önľendelkezési jogró| és az infoľmációszabadságľól szóló 20II.
évi CX[. tĺiľvény
- aközuti közlekedésrőlszóló 1988. évi I. törvény
- a közuti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végľehajtásĺĺľól szóló
30/1988. (IV.21.) MT rendelet

7. Váľosĺizemeltetésĺfeladatokatellátóiigĺintézől
- aközuti közlekedésről szóló szóló 1988. évi I. törvény
- ahulladékľól szóló 2012. évi CL)O(XV. töľvény
- az infoľmációs önĺendelkezési jogró| és az információszabadságról szóló 20|l.
évi CXII. töľvény
- 3012010. (VI. 04.) fóváľosi közgytĺlési rendelet
- Jőzsefuĺĺľos közigazgatźlsi terĺiletén a jármúvel töľténő vźrakozás kjegészíto'
helyi szabál y ozásźlr ő| szőIő 26 l 20 1 0. (V I. 1 8 . ) ĺinkorman y zati r ende|et

8. Váľosĺizemeltetésifeladatokatellátóiigintézőz
. az infoľmációs önĺendelkezési jogróI és az iďoľmációszabadságról szóló 20ll. évi
CXII. törvény
- a Budapest Józsefurírosi onkotmźnyzat vagyonaról és a vagyon feletti tulajdonosi
j ogok gyakorlásaľól szóló 66120|2. (XII. 1 3.) ĺinkoľmányzati rendelet

3.db) Az ligyintézo által gyakorolt hatasktirök (kiadmźnyozźls), a hatáskör gyakoľlásĺínak
módja

Az ugyintézőknek kiadmanyo zási j o ga ninc s.

3 .đc) Az ugyintéző feladatköľei

Gazdálkodási tievosztály

1. iigĺintéző
KözteľÍilet használatĺ engedélyekkel kapcsolatos feladatok ellátása.

Ügyfélfogadás
Beérkezett kérelmek dĺintéshozó elé ted esztése
Hatźlr o zatok elké szíté se, é s ügyfé| r észér e töľténő kiadás a
KözteľĹilet-haszná|attalkapcsolatospanaszokkezelése,vźlaszlevé|elkészítése
Követeléskezeléssel kapcsolatos feladatok el látása:
- követelések naprakész nyilvántartźsatípusonként és évenként
- a követelések alapdokumentumainak átadása aPéĺlzljgyiÜgyosĺály tészéte
- a követelések péruljgyi teljesítésének nyomon követése, nemteljesítés esetén az

inĺnyadó szabá|yzatnak megfelelő fizetési felszólítás küldése az adős részére,
szfüség esetén az adott követelés behajtásáľa irrányuló további intézkedések kez-
deméĺyezése az illetékes szeľvnél, valamint a behajtással kapcsolatos intézkedések
nvilvantartása. nvomon kĺivetése
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- követelések egyeztetéséľe vonatkozó igény alapjan együttmfüödés a PénzĹigyi
Ügyosĺállyal

- a ktĺvetelések minősítésére, az értékvesztés e|szźlmo|ásáĺa vonatkoző javaslat elké-
szítése és megktildése a Pénzügyi Ügyosĺá|y részére, a behajthatatlannak minősĹ
tett kĺivetelések bizonylatokkal dokumenta|ása, e minősítés nyilvántaľtása

- effe vonatkozó felhívás esetén a kö,vetelések minősítésére vonatkoző adatszolgźita-
tás a P éĺlzljgyi Ügyoszt źiy részére

- az iranyadó szabá|yozźsnak megfelelő adatszolgáltatás a Péĺlzligyi Ügyosztálynak
a 60 napon tuli' lejáľt esedékességű követelések állományáról

. aPéĺtzljgyi Ügyosztá|y á|talvégzettértékelés eredményének nyilviĺntaľtása
- követelés típusonként ellenőrzési nyomvonal készítése és felülvizsgálata

- 20|1. évi CLXXXIX. törvény III. Fejezet
- 2004. évi II. ttirvény IV/A. fejezet
- 2004. évi CI'X. torvény
- 2000. évi C törvény
- 4/2013. Q.II.) Korm. rendelet
- 59l|995. (X.20.) fővárosi kĺizgyĺlési rendelet
- 18/2013. (Iv.24.) önkoľmĺínyzati rendelet

2.iigĺintéző
Ktizteľůilet használati engedélyekkel kapcsolatos feladatok ellátása

Ügyfélfogadás
Beéľkezett kéľelmek döntéshozó elé terjesaése
Határozatok elkészítése, és ügyfé| részére történő kiadása
Közteľület-haszná|attal kapcsolatos panaszok kezelése, válaszlevél elkészítése
Követelé skeze lé s se l kapc so l ato s feladatok e|Iátása:
. követelések naprakész nyilviántartźsatípusonként és évenként
- a kĺivetelések alapdokumentumainak átadása aPéĺlnigyiÜgyosztály részére
- a követelések pénzugyi teljesítésének nyomon követése, nemteljesítés esetén az

irźnyađő szabźlyzatnak megfelelő fizetési felszólítĺs kĺildése az ađős tészéľe,
szfüség esetén az adott kĺivetelés behajtására irĺányuló további intézkędések kez.
deményezésę az illetékes szervnél, valamint a behajtĺíssal kapcsolatos intézkedések
nyilvlĺntaľtása, nyomon k<ivetése

- követelések egyeztetésére vonatkozó igény a|apjźn együttmÍik<idés a Pénztigyi
Ügyosaállyal

- a követelések minősítésérą az értékvesztés elszámolásĺĺľa vonatkozó javaslat elké-
szítése és megkülđése aPéĺuügyi Ügyosztá|y részéte, a behajthatatlannak minősĹ
tett követelések bizonylatokkal dokumentál ása, e minősítés nyilvántaĺása

- eÍTe vonatkozó felhívás esetén a k<ivetelések minősítésére vonatkoző adatszolgźl|ta-
tźs aPérzťlgyi Ügyosztá|y rész&e

- az irźnyadő szabźiyozásnak megfelelő adatszolgáltatás a Pénzügyi Ügyoszĺílynak
a 60 napon tuli' lejáľt esedékességű követelések állományaĺól

- aPéĺuugyi Ügyosztá|y á|ta|végzettéľtékelés eredményének nyilvĺíntartása
- kĺivetelés típusonként ellenőrzési nyomvonal készítésę és felülvizsgá|ata

- 20|1. évi CLXXXIX. tĺirvény III. Fejezet
- 2004. évi II. tĺiľvény Iv/A. fejezet
- 2004. évi CLX. törvény
- 2000. évi C törvénv
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- 412013. (I.11.) Koľm. ľendelet
- 5911995.6'.20.)fővárosiközgyulésiľendelet
- |8l20I3. (Iv.24.) tinkoľmanyzati rendelet

3. üg5rintéző:
Ingatlanvagyon nyilvántaľtás vezetése, kezelése

Ingatlanvagyon nyilvántaľtás napľakész vezetése
Képvisel{ĺ-|,es[ĹileĹi, bizoĹtsági dtinĹések alapj,in,łz ingaLIwrokaĹ ériľr|'ő változástlk átvc-
zetése
Telekalakítással kapcsolatos feladatok ellátása
Helyi támo gatással kapcsolatos feladatok ellátasa

Onko ľmányzati tulaj d onosi hozzájőru|ásokkal kapcs olato s ůi gyintézés
- Elővásaľlással kapcsolatos ügyintézés
- bizottsági ülésekre való előkészítés

- |47l|992. CxI. 6.) koľmányľendelet
- 6612012. (X[.13.) <inkormányzati ľendelet

4. iigĺintézőz
Táľsasházi felúj ítási pály ázato|'<kal kapcsolatos feladatok ellátása

Tarsashazi Ptiyázatokat E|birá|ő munkacsopoľt tiléseinek összehívása, a pźiyazatok bí-
rá|atra töľténő előkészítése
Megállapodások elkészítése
Elszĺĺmolrĺsi csomagok ügyintézése
Kĺiveteléskezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása :

- k<ivetelések naprakész nyilvántartásatípusonként és évenként
. a kcivetelések alapdokumenfumainak átadása aPéĺuigyiÜgyosztály részére
- a kĺivetelések pérungyt teljesítésének nyomon követése, nemteljesítés esetén az

inĺnyadó szabéúyzatnak megfelelő fizetést fe|sző|ítás kĹildése az adős tészére,
szfüség esetén az adott kĺivetelés behajtásaľa irányuló további intézkedések kez-
deményezése az illetékes szeľvnél, valamint a behajtással kapcsolatos intézkedések
nyilvantartása, nyomon kĺivetése

- kĺivetelések egyeztetésére vonatkozó igény alapjźn egyĹittmfüĺidés a Pénzügyi
Ügyosztállyal

- a kĺivetelések minősítéséte, az éľtékvesztés elszámolásara vonatkoző javas|at e|ké-
szítése és megküldése a Pénzügyi Ügyosztźiy részére, abehajthatatlannak minősĹ
tett követelések bizonylatokkal dokumentálása, e minősítés nyilvantaľtása

- eÍTe vonatkozó felhívás esetén a követelések minősítésére vonatkoző adatszo|gźlta-
tás aPéĺ:zťrgyi Ügyosztá|y tészére

- az irrĺnyadó szabtt|yozźtsnak megfele|ó ađatszolgáltatás a Pénzĺigyi Ügyosztálynak
a 60 napon túli, lejáľt esedékességű követelések állományĺáľól

- aPénzigyi Ügyosĺźiy á|ta| végzettértékelés eredményének nyilvántartása
- kcivetelés típusonkéĺt e||enőrzési nyomvonalkészítése és feltilvizsgét|ata

- 2003. évi C)ooilII. tĺirvény
- 2004. évi CLx. töľvény
- 2000. évi Ctörvény
- 4/2013. (I.11.) Koľm. rendelet
- f3l20l5. (V.2l.) ĺinkoľmányzati renďelet
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5. ügyintéző:
A varyongazdálkodással megbízott gazdasági táľsaság feladat ellátásával kapcsolatos
szerződés kezelése, a feladat ellátás ellenőruése a szerződésben foglaltak, és a hatályos
j ogszabályĺ ľendelkezések alapj án

Részt vesz a szerzóđés elkészítésében, módosításźtbarl.
Nyilvantartj a a szer zó đést, gondo sko dik annak a|áír atásźt ő|.

A Kisfalu Józsefváľosĺ Varyongazdálkodó Kft. számláĺnak ellenőnése, teljesítésĺgazo|ás
elkészítése a feladat ellátással kapcsolatos szerződésben foglaltak teljesůilése fiiggvényé-
ben

Abeérkezett szźtIrlJźů< kifizetése érdekében a teljesítés ígazolrźs előkészítése

A'szervezetĺ egységen keletkezett szerződések esetén a teljesítés igazo|ás elkészítése

Elkészítĺ azlJgĺosztály tevékenységéľe vonatkoző kiittségvetést, ellenőľzi annak betartá-
sát' elkészíti a ktiltségvetésĺ beszámolĺókat.

- 20|l. évi CXCV. tĺirvény IV. Fejezet
- 36812011. (XII. 31.) kormrányľendelet IV. fejezet
- ahatáIyos Budapest Józsefuaľosi onkormtnyzatnak' a Polgĺírmesteri Hivatalnak és a helyi

nemzetiségi <inkormĺínyzatoknak a kötelezettségvállalással, utalványozással, ellenjegyzés-
sel, érvényesítéssel és teljesítésigazolással kapcsolatos eljaľási rendjéľől szóló utasítás

6.íigĺintézőz
Zöldfelĺiletekkel, zöldteľůĺletekkel kapcsolatos feladatok ellátása

Közösségi kertekkel kapcsolatos feladatok ellátĺĺsa, kapcsolattaľtás a Józsefuarosi Vá-
rosiizemeltetési Szolgálattal
Részt vesz a Józsefuaľosi onkormányzat zöldfeltilet fenntaľüĺsi és köľnyezetvédelmi
koncepciój ának me gvaló sítasában
Kapcsolatot tart a Józsefuĺĺľosi Vĺĺľosiizemeltetési Szo|gálatta| a zöldfelületekkel kap-
csolatos beadványok elintézése éľđekében

Hulladékg azdá|kodálssal kapcsolatos feladatok ellátása

Panaszok kezelése, továbbítása aJőzsęfvárosi Vĺĺrosüzemeltetési Szolgálat felé
Ügyosztály ru érkező levelek intézése, válaszok elkészítése

Eryéb' váľosüzemeltetéssel tisszefüggő feladatok ellátása

^,i]i 
Telekĺ téľi piac ĺizemeltetéséből eredő fenntartói feladatok ellátása

Bérlői jogutódlásokhoz, bérleti jog átrvhazásźůloz kapcsolódó előteľjesztések készítése
Üľes tizlethelyisé gek pźl|y áztatásával kapc solato s feladatok ellátása
Kciveteléskezeléssel kapcsolato s feladatok ellátása:

- követelések naprakész nyilvántartźsatípusonként és évenként
- a követelések alapdokumentumainak átadása aPénzrtgyi Ügyosĺály részére
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- a kcivetelések pénzngyi teljesítésének nyomon k<ĺvetése, nemteljesítés esetén az
iľányadő szabźlyzatnak megfele|ő ťlzďési fe|sző|itás küldése az ađős részére,
szfüség esetén az aďott kĺivetelés behajtására irányuló további intézkedések kez-
deményezése az illetékes szervnél, valamint a behajtassal kapcsolatos intézkedések
nyilvantartása, nyomon követése

- követelések egyeztetésére vonatkozó igény a|apjan egyĹittmfüĺidés a Péruugyi
Ügyosztállyal

- a követelések minősítésére, az éľtékvesztés e|szźlmolásaľa vonatkozó javaslat elké-
szítése és megküldése a Pénzügyi Ügyosĺáty részéte, a behajthatatlannak minősĹ
tett követelések bizonylatokkal dokumentalása, e minősítés nyilvĺíntaľ&ĺsa

- eÍTe vonatkozó felhívás esetén a követelések minősítéséľe vonatkoző adatszolgá|ta-
tás a Pénzügyi Ügyosztály tészéte

- az irrányadó szabźiyozźlsnak megfele\o adatszolgáltatĺís aPénzljgyi Ügyosĺálynak
a 60 napon tuli, lejáľt esedékességri kĺivetelések állomanyáról

- aPéĺlzligyi Ügyosĺtiy á|talvégzettéľtékelés eredményének nyilvántaľtása
- kĺjvetelés típusonként ellenőrzési nyomvonalkészítése és feltilvizsgźiata

- 20|2. évi CLXXXV. törvény Y. fejezet, VII. fejezet
- f004. évi )oilX. törvény XIII' fejezet
- 2004. évi CLX. t<irvény
- 2000. évi C tĺirvény
- 4120|3. (I.11.) Koľm. ľendelet
- 20ll. évi CXCV. töľvény II. fejezet
- 6/20|4. (III. 06.) ĺinkoľmĺĺnyzatirenđe|et

7. iigyintézőz
Parkolás ĺizemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása

Kapcsolatt artás a Józsefuĺáľosi Gazdálkodási Közp ont Zrt.-ve|
Részt vesz az önkoľmrĺnyzati ľendęlet módosításában

Paľkolóhely megváltással kapcsolatos feladatok ellátása

Illetékes bizottság elé dĺĺntésľe előkészíti a beérkezett kérelmeket
Elkészíti a megźt||apo dásokat
Követeléskezeléssel kapcsolatos feladatok e||átása:

kĺivetelések napľakész nyilvántaľtása típusonként és évenként
a kcivetelések alapdokumentumainak átadźsaa Pénzügyi Ügyosĺály részére
a követelések pénziigyi teljesítésének nyomon követése, nemteljesítés esetén az
irrínyadó szabźiyzatĺak megfelelő fizetési felszólítás küldése az adős tészére,
szfüség esetén az adott követelés behajtására irányuló további intézkedésekkez-
deményezése az illetékes szeľvnél, valamint a behajtással kapcsolatos intézkedé-
sek nyilvántartása, nyomon követése
kĺivetelések egyeztetésére vonatkoző igény alapján egyĹittmÍíködés a Péľzngyi
Ügyosztállyal
a követelések minősítésére, az éľtékvesztés e|szétĺrlo|ásźna vonatkozó javaslat el-
készítése és megkĹildése aPéluügyi Ügyosztá|y részére, a behajthatatlannak mi-
nősített kĺjvetelések bizonylatokkal đokumentźiása, e minősítés nyilvántaĺása
erre vonatkoző fe|hivás esetén a kĺivetelések minősítésére vonatkozó adatszo|sźL|-
tatźs a P énzngyi Ü gy osnźly r észér e

/cĺ7 łť
ts3



azirźnyadő szabá|yozásnak nregfele|o adatszolgáltatás aPénnigyi Ügyosĺálynak
a 60 napon túli, lejĺáľt esedékességtĺ kĺivetelések állományáľól
aPéľtzugyiLJgyosztáIyá|ta|végzettértékeléseľedményéneknyilvántartása
követelés típusonként ellenőľzési nyomvonal készítése és felülvizs gá|ata

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása

Házhozmenő szelektív hulladékgytijtéssel kapcsolatos feladatok

Utca névtáblák cseľéje, pótlása (5.2.6. pont)

Részt vesz a beszerzési eljĺĺrásban
Megľendelő elkészítése

Eryéb' váľosůizemeltetéssel tisszefüggő feladatok e|látása

Kaľácsonyi díszkivilágítással kapcsolatos hivatali feladatok el|źtása

- 1988. évi I. ttirvény 8. $ (1) bek. c) pont, 9/D. $, 15/A-15/E. $
- 20|2. évi CLXXXV. törvény Y. fejezet, VII. fejezet
- 2004. évi CLX. t<irvény
- 2000. évi C t<irvény
- 4l20l3.(I.l1.) Koľm. rendelet
- 30120|0.(VI. 04.) fővarosi közgyúlési rendelet
- 26120|0. (VI.18.) önkormányzati rendelet
- l5l20|1. (III.18.) cinkormányzati rendelet

8.iigĺintéző

Onkormányzat á./rtal. ktitiitt általános varyon. és felelősségbiztosításľa vonatkoző szerző-
désekkel iisszefiiggő feladatok ellátása

Telj esítésig azolźs elkészítése
Kapcsolatt artás abiztosítóval, alkusszal
Karbejelentés, és az ahhoz szfüséges dokumenfumok biztosítása

A Polgrĺľi Törvényk<inyvľől szőIő20|3. évi V. töľvény

Közúlt nem közlekedési célr'i ĺgénybe vételéhez kapcsolódó tulajdonosĺ hor.zájáru|ás kia.
dása

dĺintések előkészítése
döntésľől a kér e|mező értesítése.

^"Ui 
Teleki téľi pĺac üzemeltetéséből eredő fenntaľtĺói feladatok ellátása



Az épület iizemeltetésével kapcsolatos feladatok e|Iéúása, az uzeme|tetéssel ĺisszefüggő szer-
ző đések, megrendelők elkészítése

- 1988. évi I. tcirvény
- 30/1988. (IV.21.) MT rendelet

9. a d mĺni s ztr á ciős feladato kat ellátó íigy intéző

V ezeti a szabađsźlg-nyi lviántaľtást,
SzeweziazugyosztáIyvezetőźita|tartottéľtekezleteket,
A Hivatalmás szervezeti egységeirészére átadjaa hivatalos iratokat
Figyelemmel kíséri a tisztségviselői levelek hataridejét, valamint a kiemelt jelentőségrĺ ügyek
feladatainak nyomon követését el|átja.
Azigyosztá|yvezetó által meghatáľozott válaszlevéltervezetek elkészítése.

3.dd) A helyettesítés rendje és az ezeŁ'hez tartoző felelősségi szabályok

KöZteľĺilet-hasznosítással foglalkozó ügyintéző he|yettesíti a közterĹilet-hasznosítassal foglal-
kozó ügyintézó és fordítva.
Az adminisztľációs feladatokat ellátó igyintézőt az ugyosztźiyvezeto eseti kijelölése alapjan
helyettesítik.
A vagyon-nyilvĺĺntaľtási ügyintéző he|yettesíti a vagyongazdálkodási és társasházĺ tigyekkel
foglalkozó igyintézőt' és fordítva.
A teljesítésigazolással, pźiyźzatok:lĺal foglalkozó ügyintézot a vagyon-nyilvĺántaľtási ugyintéző
és a vagyongazdá|kodási és tźtrsashźzi ügyekkel foglalkozó ngyintéz(i helyettesíti.
A varostŁemeltetéssel foglalkozó iigyintézők egymást helyettesítik.

4. A szervezetĺ egység szeľvezeti ábľáia (gľaÍikus)

tigyihté1ők

5. Az ĺĺqvosztáIy munkaľendie ía Hivatal đolgozóĺnak általános munkarendje szerĺnt):

ffit*:-'

ffiY
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hétfőn 0800 _ 1800 óľáig
kedden 0800 _ |600 őrźńg
szetdźn 0800 _ t630 őrźig
csiitöľtökön 0800 _ 1600 óráig
pénteken 0800 - 1330 óráig

A ledolgozott munkaidő nyilvantartása és ellenőľzése céljából az tigyosztá|y je|eĺ|éti naplót
vezet. A jelenléti naplóban fel kell tiintetni a munkába állás és a munkábó| tźwozás pontos
idejét. A jelenléti napló vezetésééľt az adminiszttźtciós feladatokat e||átő iigyintéző a felelős.

Az ugyosztá|y do|gozói a Hivatal épületében a munkaidőn tul az igyosztá|yvezető engedé-
lyével, hétvégén _ előzetes írásbeli bejelentés mellett _ a jegyzo engedélyével taľtózkodhat-
nak.

A munkahelyéről önhibájan kívĺil távol taľtőzkodő dolgozó akadáIyoztatásénaktényéről hala-
déktalanul köteles az iigy osztźůyv ezetőt éľtesítęni.

A betegségről szóló oľvosi igazo|ást a dolgoző munkába állása első napján köteles a szeméIy-
zeti vezetőnek átadni. Az éttadäs e|ótt az utolsó munkába töltött nap időpontját az Ĺigyosztá|y-
vezetőnek atźtppéĺues lapon le kell igazo|nia.

6.Az iig.vosztály ůigyfélfogadási ľendje

Ügyfelfogadás ideje: A Polglĺľmesteń Hivatal általĺĺnos ügyfélfogadási ideje.

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

7.Éľtekezletek rendie:

Azigyosztźiyvezetómindencsiĺtcirttĺkĺintaft értekezletet8őrźúő|.

8.Kĺilső kancsolaÍtaľtás :

Az igyosztá|y do|gozőit az állampolgĺĺrokkal, az cĺnkoľmanyzatĺ és más külső szervekkel,
intézményekkel és gazdasźryi taľsaságokkal való kapcsolattartásban a kulturált, hatékony,
gyors tigyintézésre való törekvés, valamint a segítő színdék kell, hogy j e||emezze.

A hivatali dolgozók külső kapcsolattartásĺínak kĺirét és rendjét _ ideéľtve a képviselő-
testĹilettel, a bizottságokkal való kapcsolattaľtást is _ a jegyzt| źů|apitja meg és azĺigyosztźúy
ügyrendj ében, illetve a munkaköľi leírásokb an szabá|yozza.

Az ügyosztźt|yvezető feladatkĺjľében eljáľva k<ĺzvetlen kapcsolatban éil'hat az ĺinkoľmźnyzat
intézményeive|, gazdasági taľsaságaiva|. Ennek soriĺn jogszabá|yban, önkoľmźnyzati hataro-
zatban, munkáltatói döntésben meghatározott adatszolgáItatástkérhet és adhat.

Az ellenőrzésre jogosult feliigyeleti és kiilső szervekkel, a jegyző és a polgáľmester taľtja a
kapcsolatot, illetve esetenként dönt a kapcsolattaľtő szemé|yérol.

9. Zárő rendelkezések



Jelen ügyrend a Budapest Fővaĺos VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-
testtilete á|ta| ...../20I6. (II.04.) szźlműhatfuozattal elfogadott, a Budapest Fővaros VIII. kerü-
let Józsefuaľosi Polgĺĺľmesteri Hivďal Szervezeti és Míiktidési Szabá|yzatźnak 1. számú fiig-
geléke.

A szervezeti egység aküua|izźt|t tigyľendjét az abban szfüségessé vált vźitoztatást követő 60
napon belül csatolni köteles a függelékhez.

Jelen ügyrenđ 20I6. február 16. napján Iép hatá|yba, és a szewezetí egységnek illetve jog-
elődj einek koľábbi ügyrendj e hatá|y át veszti.

Buđapest, 20I 6. februór

dr. Hencz Adrienn
ugyosztá|yvezető

AGazdá|kodásiÜgyosztá|yiigyrendjét jóvĺĺhagyom:

Danada-Rimrĺn Edina
jegyző

taľtós távollétében

dr. Mészĺĺr Erika
aIjegyző

/
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1.a) Szervezetĺegységmegnevezése:

Budapest Fővaĺos VIII. kerület Józsefuaľosi Polgáľmesteri Hivatal KözteľĹilet-
felügyeleti Ügyoszály

Rövidített neve : Józsefuĺĺľosi Közteľület-feliigyelet

1.b) A szervezetĺ egvség címadatai:

Működési helye: 1084 Budapest, József u. 15-17. (ľsz: 35218l0lN4)

Levélcíme: 1084 Budapest, József u. 15-|7 . (hľsz: 352I8/0lN4)

KĺjzteľĹilet-felügyeleti Ügyosztály, telefon: 210-9500, e-mail cím: jkf@jkf.hu

1.c) A szeruezeti egvség iogállása:

A K<lzteľület-felügyeleti Ügyosztály nem önálló jogi szemé|y, a jegyzó kĺizvetlen alá-
rendeltségében a hivatal szewezeti egységeként mfüödik.

2. A szeľvezetĺ ewség általános feladat. és hatásktire:

Ellátja a Magyarország helyi önkormányzatafuőI szőIő 20ll. évi CDC(XIX. tĺiľvény
23. $. (5) bekezdés 4. pontjában meghatźrozott, és a 23. $. (7) bekezdése a|apján a
Fővarosi onkoľmĺĺnyzat á|tal áúadott, valamint a Jőzsefvárosi onkormźnyzat és a Fő-
varosi Rendészeti |gazgatósźry ktiz<itt létrejött megállapodasban szeľeplő feladatokat.
Külön<isen ideéľtve a közteľĹilet-feltigyeletről szóló |999. évi LXIII. törvény 1. $. (4)
bekezdésébe, valamint a Budapest Fővaľos VIII' keľület Józsefuiĺrosi onkoľmźnyzat
Képviselő-testÍiletének a Józsefuaľosi KözteľĹilet-feliigyeletről szóló |9l20l1. (rV.08.)
szélmu önkoľmĺínyzati rendeletébe fo gl alt feladatokat.

3. A Kłizterĺilet.felügyeletĺ Ügvosztálv engedélvezett létszáma tevékenyséeek szeľin.
ti bontásban. az azokhoz taľtozó feladat. és hatásktiľtikkel

3.a) Azüryosztáilyvezető

3.aa) Áz üryosztáiyvezető szakmai feladatellátására vonatkozó legfontosabb
jogszabályok felsoľolása

Ttirvények:

1. MagyaľországAlaptorvénye
2. Magyarországhelyi önkormányzatabő| szőIo 20lI. évi

CL)ooilX. ttĺľvény
3. A kĺizteľiilet-felügyeletről szóló |999. évi LXII. ttirvény (a to-

vábbiakban Kftv.)
4. az egyes rendészeti feladatokat e||átő személyek tevékenységé.

ről, valamint egyes töľvényeknek az iskolakeľülés elleni fellé-
pést biztosító módosítasaľól szőlő 2012. évi CXX. tĺirvény (a to-

r
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5.
6.
7.
8.

vábbiakban Rend. tv.)
a kozszolgźt|ati ti sztvi selőkľő l sző|ő 20 I 1 . évi C XC IX. törvény
a Munka Tĺiľvénykönyvéről szőIő 2012. évi I. torvény
A közúti kĺjzlekedésről szóló 1988. évi I. tĺirvény
A szabálysértésekľől, a szabźtlyséľtési eljáľásról és a szabálysér-
tési nyilvántaľtási ľendszerről szóló 2012. évi II. tĺĺrvény
A közigazgatási ható sági elj ĺárás és szol gált atźLs źLLta|źľlo s szabá-
lyairól sző|ő2004. évi CXL. törvény
Az információs önĺendelkezési jogról és az infoľmáciőszabad-
ságról sző|ő20ll. évi CXII. törvény
A hulladékľól szóló 20|2. évi CLXXXV. tĺ!ľvény
A mozgóképľől szóló 2004. évi II' törvény
A Biintető Törvénykönyvről szőlő 20|2. évi C. töľvény
A szerencsejáték szeĺ"'lezéséről szóló l99I. évi )ooilV. törvény
Az źt||atokvédelméről szóló 1998. évi XXWII. tĺirvény
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

t6.

Kormányľendeletek:

1. A kĺizszolgá|ati tistviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási
sziinetről, a kozszo|gá|ati tísnviselőt és a munkáltatót terhelő egyes
ktitelezettségekĺől, valamint a tá.ĺmunkavégzésro| sző|ő 30 /2012. (nL
7.) Koľmrínyrendelet

2. Az egyes kĺizlekedési szabźiyséľtések miatt alkalmazandő szabźiysér-
tési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kcitelező méľtékéről, valamint
a szabályséľtésekről, a szabályséľtési eljaľásról és a szabźllyséľtési
nyilvantaľtási ľendszenől szóló 20t2. évi II. tĺiľvénnyel összefüggő
egyes koľmĺínyľendeletek módosításaróI 63 l20I2. (IV. 2.) Kormany-
rendelet

3 . A mozgásában kor|źúozott személy parkolási igazolv tny ár ő| szőlrő

21812003. (XII. 1 1.) Koľmanyľendelet
4. A köZuti źtrufuvarczáshoz, szemé|yszállításhoz és a k<izúti közleke-

déshez kapcsolódó egyes rendelkezések megséľtése esetén kiszabható
bírságok cisszegéről, valamint a bíľságolással összefüggő hatósági fe-
ladatokľól sző|ő |5612009. (V[. 29.) Koľmanyrendelet

5. A k<izszolgálati egyéni teljesítményéľtékelésről szóló |0ĺ20|3. (I.2I.)
Kormányrendelęt

6. a szeméLy azonosító igazo|v tny kiadásrĺľól és nyilvantaľtásáról szóló
I 68 l I 999 . (XI. 24.) Kormányrendelet

7. akozbinonságra kiilönösen veszélyes eszközökľől szóló 17512003.

CX. 28.) Kormányrendelet
8. Az államháztartás számviteléről szóló 4/20]3. (I. ] 3.) Korm. rendelet

9. a kedvtelésből tartott állatok tartásźnőI és foľgalmazźsfuőI szőlló

4 1' / 20 I 0 . (II, 26.) Kormányľendelet

Mĺniszteń ľendeletek:



A közúti kcizlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
végrehajtásaról szóló 30/1988. (Iv.21.) MT rendelet
A közúti kĺizlekedés szabá|yairől szóló IlI975. (II. 5.) KPM-
BM együttes rendelet
a kerékbilincs közteľĹilet-felügye|et általi alka|mazásźra, a jźlr-
művek e|szá||ítására, vďamint a felmeľült kĺiltségekľe vonatko-
zó szabá|yokľól szóló 5512009. Cx. l6.) IRM rendelet
Az utak forgalomszabtůyozásétről és a köziti jelzések elhelyezé-
séről szóló 20lI984. (XII. 21.) KM rendelet
A közúti je|zőtab|ak megfewezésének, a|ka|mazáslínak és elhe-
lyezésének kĺivetelményeiről szőIó 8312004. (VI. 4.) GKM ren-
delet
A rendészeti feladatokat ellátó személyek és a segédfelügyelők
által alkalmazhatő kényszeľítő eszkĺjzĺĺk igénylésének, átvétel-
ének és visszavételének szabályaiľól, a téľítés módjríľól, a kény-
szefitó eszkö'zök típusaira, fajtźlka és az a|ka|mazásukĺa, vala-
mint a jelentéstétel és a kivizsgálás ľendjére vonatkoző tész|etes
szabályokľól szóló 86120|2. CXII. 28.) BM rendelet
a közterĹilet-felügyelet egyenruha e||źltźsánól, a felügyelői jel-
vényről és szolgálati ígazolvźnyról szóló 46l|999. (xII. 8.) BM
rendelet
a rendészeti feladatokat el|źtő személyek, valamint a fegyveľes
biztonsági őrök ruhĺĺzati e||źúásaru vonatkozó ľészletes szabá-
lyokľól szőIő 70/2012. CXII. 14.) BM rendelet

9. A köZteľiilet-felügyelői intézkedések végľehajtás'ĺnak módjáról
és eszközeiről szóló 43lI999.C{I.26.) BM rendelet

10. Az esyes közúti közlekedési szabálvokra vonatkozó rendelkezé-
sek ňégséľtésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági
feladatokról, a bíľságok kivetésének részletes szabá|yafuől és a
bírságok felhasználásanak rendjéről sző|ő 4212011. (VIIL 11.)
NFM rendelet

11. A közszolgá|ati tisztviselők egyéni teljesítményéľtékeléséről
sző|ő I0/20l3. (VL 30.) KIM rendelet

Főváľosi ktizgyĺĺlésĺ rendelet:

1. Budapest főváľos közigazgatási teruletén a jáľművel vźtrakozás ľend-
jének egységes kialakításaró|, a vźnakozás díjarő| és az ilzeĺlképtelen
jĺĺľművek taľolásanak szabźiyozélsĺĺról szóló 30120|0. (vI. 04.) Főv.
Kgy. ľendelet

2. A fĺívrírosi önkoľmányzattulajdonábanál|őközteľĹiletekhasznár
|atárő| sző|ő 3l20I3. (Iil. 8.) Főv. Kgy. ľendelet

3. A ftĺvárosi zöldfelületi rendszerbe tartoző zöldterületek és zöld-
felületek védelméről, hasznźiatáĺól, fenntartásĺáľó l é s fej le sztésé-
ľől szóló 10/2005. (III. 8.) Főv' Kgy. rendelet

4. A ftĺvaros kijnisńaságźró| szóIő 48ll994. (Vm. 1.) Főv. Kgy.
rendelet

5. A fővaľosi helyi közutak kezelésének és iizemeltetésének szak-
mai szabźllyairól, továbbá az tltépítések, a közteľületet érintő

1.

2.
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kozmu-, vasút- és egyéb építések és az útburkolat bontások sza-
bályozásźnólszóló 3412008. (vII. 15.) Főv. Kgy. rendelet

6. Budapest fővaľos koagazgatási teľĹiletén a teherforgalom koz|ę-
kedésének szabéiyozásáról szóló 5ĺ2013. (III. 8) Főv. Kgy. ren-
delettel módosított 92120|1. CXII. 30.) Főv. Kgy. rendelet

Onkoľmányzatĺ ľendeletek:

8. Józsefuaľos közígazgatási teľületén ajáľművel töľténő várakozás
kiegészitő, he|yi szabtiyozásárő| szćiő 412014. (III. 8.) önkor-
mźnyzati rendelettel módosított 261201-0. (VI. 1 8.) önkormányza-
ti rendelet

9. A Józsefuáľosi onkormźnyzat tulajdonában lévő kĺĺaeľületek
hasznźiatźról és használatĺĺnak ľendjéľől sző|ő 4912013. (x[.
l2.) ĺinkoľmźnyzati rendelettel módosított |8l20I3. (IV.24.) ĺin.
kormźnyzati rendelet

10. A józsefuĺĺľosi természeti kĺiľnyezet védelméről szóló 28/2014.
(VII. 0 1.) <inkormlínyzati rendelet

11. A közteľĹileteken szeszesital fogyasztĺísanak tiltásáról sző|ő
46 l 1999. CXII. 1 .) tinkoľmány zati rcnďelet

12. Budapest Fővaros VIII. keriilet Józsefuiĺľosi onkoľmanyzat
Képviselő-testiileténęk a Józsefuaĺosi KözterĹilet-felügyeletről
szőIő 4612013. CXI.OI.) számú önkormanyzati rendelete

3.ab) Az ügyosztályvezető által ryakorolt hatáskiiľiik (kiadmńnyozás), a hatás-
köľ ryakoľlásának mĺídj a

A kiadmrínyozás és az a|áírás ľendjéľől sző|ő hatá|yos jegyzői utasítas szeľinti
hatáskĺjľrel rendelkezik.

3.ac) Az üryosztáůyvezető feladatktireĺ

1. Az ĺj;gyosztót|yvezeto tetvezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az iigyosztźt|y
munkáját;

2. Ellátja az igyosztá|y đo|gozói tekintetében a jegyzó á|taL átruházott
munkáltatói jogokat;

3. Felügyeli azugyosztá|y iktatási és irattározási tevékenységét;
4. A mindenkoľ hatályos belső normában fog|altak alapjan gyakorolja a ki-

admźny ozással, valamint a kötel ezettségv źilalással, uta|v źny ozással, el-
lenjegyzéssel, teljesítésigazolással kapcsolatos jogköľöket;

5. Az igyosztálý érintően gondoskodik a képviselő-testĺiletilbizottsági e|ő-
terjesztések el-készítésérol, a képviselő-testületi/bizottsági dĺintések vég-
rehaj tásáľó |, e||enőr zi a vé grehaj tást ;

6. Részt vesz a képviselő-testĹilet és az illetékes bizottságok ülésein;
7. Felelős a szolgźiat hatékony és jogszenĺ e||átásáért, az erok és eszközök

racionális a|ka|mazásáért;
8. Felelős az adatkezelési, titokvédelmi és tigykezelési szabályok betartásá-

éľt és betaľtatásáért;
9. Javaslatot tesz az állomány juta|mazásĺíra, fegyelmi felelősségre vonásá-
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ta;
Folyamatosan értékeli a kerĹilet kozbiztonságí, koztisztasági he|y zetét,
javaslatot tesz a javitas éľdekében szfüséges intézkedések bevezetéséľe;
Rendszeresen ellenőrzi a járművek és muszal<lltechnikai eszközök á11a-

potźú, intézkedik a javitásra, kezdeményezi a szĹikséges fejlesztéseket;
Ellenőrzt és feltłgleli a szalcľnai feladatWrébe tartozó tevékenységéből
eredő kôvetelésállomány kezelésével lrapcsolatos feladatolrat, javaslatot
készít a lövetelések minősítésére és az értéIwesztés elszómolósára.

3.ad) A helyettesítés rendje és az ezekheztartoző felelősségĺ szabályok

Azigyosztályvezetót tartós távollétében az źúta|ános operatív ügyosztáýezeto-
helyettes, azáItalźnos opeľatív tigyosztályvezető.he|yettes távollétében akozte-
rület-felügyleti ügyoszt áIyv ezető helyettesíti.

Taľtós távollétnek Megy napot meghaladó távollét tekintendő.

A helyettesítést ellátó személy a helyettesítés során tett intézkedésekért ugyano-
lyan felelősséggel tartozik, mint az ügyosztlílyvezető.

3.b) tigyos ztá./ryv ezető-helyettesek:

Az igyosztá|yvezető feladatellátását ügyosztźl|yvezetó-helyettesek segítik, tamogatják.

3.b/1) Az áitaliános opeľatív ügyosztályvezető.helyettes

Az á|ta|ános operatív ügyoszkĺlyvezető-he|yettes az ügyosztźiyvezetó általános helyet-
tese. Ügyosztá|yvezető-helyettes azugyosztźiyvezetóre vonatkozó normfü a|apjźn, az
tigyosztályv ezető kozvetlen alĺĺľendeltségében látja el feladatait.

Feladatköre az igyosztźůyvezető távollétében megegyezik az ügyosztályvezető fe|a-
datkörével, amelyet távollétében önállóan, egyébként az ugyosztá|yvezető á|ta| meg-
határ ozott munkame go sztás szerint Iáú eI.

Feladata kültintisen:

1. K<ĺzvetlenü| irarryítja a gépjármti elszállíĺíssal foglalkozó köZteľület-
feltigyelőt,

2. Kcjzvetlenü| irtnyítja, felügyeli a köĺeľületi térťrgyelő rendszeľ üzemelteté-
sével és mfüödésével kapcsolatos feladatokat,

3. A térflrgyelő ľendszeľ miik<idéséhez szfüséges méľtékben egyĹittmfüödik,
kapcsolatot tart a ľendőrséggel,

4. Felügyeli a téľfigyelő diszpécseri feladatokat ellátó kdzteľület.felügyelő
szolgálatellátásźú,

5. Rendszeľesen ellenőrzi a térfigyelő rendszer és az ahhoz tartoző musza-
ki/technikai eszközök á||apotát, intézkedik a javitásta, kezdeményezi a szÍik-
séges fejlesztéseket.

6. Feltigyeli és iľĺányítja akozigazgatási térfigyelő munkáját, figyelemmel kíséri
a jog- és szakszeľíĺ működését, valamint a benne ta|á|hatő technikai eszkö-

10.

11.

12.
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zök műkcj dőképe s sé gét, alkalmazhatő sźryát.

3.bĺ2) A ktizteľůĺlet-felůĺryeleti ĺĺryosztá|yvezető-helyettes:

A kdzteľület-feltigyeleti ügyosztźiyvezeto-helyettes az ugyosztá|yvezetó szakmai he-
lyettese. Ügyosztályvezető-lrelyettes az ügyosztályvezetőľe vonatkozó lronrrák a|apjźn,
azugyosztáIyvezetóközvetlenaláľendeltségébenlátjae|feladatait.

Feladatkĺjľe az ijgyosztźiyvezető és az általĺános operatív ügyosztályvezető-helyettes
tavollétében megegyezik az tigyosztályvezető fe|adatkörével, amelyet távollétében
önállóan, egyébként az lůgyosztáůyvezetł5 által meghatźtrozott munkamegosztás szerint
lat eI.

Feladata különiisen:

l. Irźnyítja, feliigyeli és ellenőrzi a napi szolgá|at irźnyításźxal megbízott szol-
gá|atbźnyítókat, közteľület-feltigyelőket, valamint a lakossági bejelentések-
kel, illetve az intézkedésekkel szemben benyújtott panaszok feldolgozásaľa
kij elĺllt köZterület-feltigyelőt.

2. Felelős a havi szolgálattervezętjogszabályban meghatáľozot1határldőre tör-
ténő elkészítéséért, a napi szo|gá|at szervezéséért, avá|tozasok kezeléséét.

3. Felađata a munkavégzésre vonatkozó kimutatások határidőľe történő elkészí-
tése.

4. Felelős a személyľe szabott, egyéni feladat meghatźrozásľa irányu|ő e|igazí-
tások tarta|máért és végrehajtźsáért, a beszámoltatások szakszeru végľehajtá-
sáéľt,annaka|apjána jövőbenifeladatokmeghatźnozásáért.

5. Tervezi az źl|omźny éves szabadságát, eĺgedé|yezi a szabađság kérelmeket,
sztikség esetén él a munká|tatő szabadság kiadásaľa vonatkoző _ töľvényben
me ghatáĺ ozott _ j o gával ;

6. E||enőrzi a közteľület-felügyelők źůtalkészített írásos dokumenfumokat, fel-
jelentéseket, jegyzőkonyveket, bírságokat, indokolt esetben feliilvizsgálja
azokat;

7. Kivizsgálja az intézkedéssel szembeni panaszokat, a kényszeríto eszkoz
haszná|atát' illetve a személyes szabadságot korlátoző intézkedéseket, jog-
szabźiybarlmeghatźttozottesetekbentovábbítjaarendőľségľe;

8. Rendszeresen ellenőľzi a jĺĺľművek és műszaki/technikai eszköz<ĺk á||apotát,
intézkedik a javítźsra, kezdeményezi a sztikséges fejlesztéseket;

3.c) SzolgáIatĺľányítő:

A szolgálatirányítő azugyosztátlyvezeto és az ügyosztéiyvezető-helyettesek alarendelt-
ségében látja el feladatait, közvetlenül iranyítja a közteľĺilet-feliigyelők napi szolgála-
tát.

Feladata kültiniisen:
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l. a közteľület-feltigyelet teljes személyi állománya tekintetében a szo|gźiat
tervezési- szerv ezésí fęladatok végrehajtása"

2. a szervezet ideiglenes szolgálati feladatainak megszeľvezése,
3. a céIfe|adatok teljesítéséhez sziikséges szo|gá|at szervezési feladatok végre-

hajtása,
4. Hajtsa végre a szolgálatbavezényelt kdzterĹilet-felĹigyelők e|igazítźsát,
5. El|enonzze a megjelent |étszámot, n:hźr;atot, felszeľelést, szo|gźiati azonosí-

tőt, igazo|vźnlyt,
6. Adja ki a kozter|]|et-felügyelők részéte a szo|gá|at ellźtź.sźůloz szükséges

technikai eszkö'zöket, felszeľeléseket, okmlányokat,
7. Hatźtozza meg a közteľĹilet-feltigyelő részére a jarőrűtiran7Ą, jźrőrkorzetet,
8. Ismertesse az i||etékességi teľtilet általĺĺnos szabályséľtési, könisztasági

he|y zetét, a lako ssági panaszokat,
9. Határozzon meg világos és elérhető célokat, az e|igazításon a kdzteľtilet-

felügyelők javaslata a|apjźn is hatérozza meg az elvégzendő feladatokat, a
kĹilön ellenőrizendő helyeket,

10. Ismęľtesse és bocsássa rendelkezésre a felađatok ellátását segítő feltételeket,
információkat, okmányokat, eszkö zöke!

11. Intézkedjen az ügyosztályvezetó és helyettesein áItaI meghatźrozott felada-
tok, célok közterĹilet-felügyelők általi vé$ehajtásfua'

12. Ellenőrizze aszolgźiatban lévő közteľület-felügyelők feladat végľehajtasát,
13. Engedé|yezze a közteľĹilet.feltigyelők munkaközi szĹinetľe tĺirténő bevonulá-

sát,
14. Szfüség esetén nyújtson segítséget a feltigyelői intézkedések jog. és szaksze-

rűvégľehajtáséůloz,
15. Kíséľje figyelemme| a szol.géiat és a felađatok alakulását. Szfüség esetén in-

tézkedjen az erők, eszközök átcsopoľtosításľól, cisszevonásĺíľól, melyet je-
lentsen a közvetlen vezetőjének,

16. A szo|gá|at feladatainak közteľĹileten tĺiľténő irźnyítása, koordinálása,
17. Szo|gźiata soľán a feladatok sikeres elvégzése érdekében a sztikséges mérté.

kig folyamatosan mfüĺidjĺln egyutt avezetőivel, a Rendőľség és Polgĺáľőľség
munkatarsaival.

18. Ellenőrizze a điszpécseri szolglĺlatot ellátókat, szfüség esetén segítse a mrrn-
kájukat.

19. Hajtsa végľe a közteľĺilet-felügyelők szo|gá|at végi beszĺmoltatĺísát.
20. Abeszámo|tatźls keľetében e||enőrizze vissza a kiadott feladatok végrehajtá-

sát, a meghatáĺozott célok megvalósulását.
2|.Yegye źú és revizíőzza a közteriilet-felügyelők á|ta| végrehajtott intézkedé-

sekĺől készített feljelentéseket, iratokat. Szfüség és lehetőség esetén kiegé-
szítésľe, hianypótlás ra ađja vissza.

22.Yéte|ezze vissza a közteľĹilet.felügyelők részére kiadott technikai ęszkozo-
ket, felszeľeléseket, okmányokat.

23. Töltse ki' illetve folyamatosan vezesse a szolgáIati okmanyokat, statisztiká-
kat.

3.d) Az asszisztens:

Azigyosztźůyvezeto közvetlen alĺĺľendeltségében végzi a titkáľsági adminisaľációt.

B'eladata küliintisen:
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3.e)

3.Đ

1. Eľkezteti és szignáIźtsra előkészíti a beérkezó postźtt.
2. Aweteti aszignźitiratokat, vezetíés Íigyelemmel kíséri a hatáĺidőket.
3. Postź,zza a kiadmányozásrakerĹilő iratokat' előkészíti aziratĺározásta.
4. Koordinálj a avezetó és az źi|omĺĺny, illetve az á|Iarryolgárok, a taľsszervek

és egyéb személyek közti kommunikációt, szęrvezi a szĹikséges megbeszé-
léseket, ügyfélfogadást, időpontokat egyeztęt és taľt nyilván.

5. E|végzi az źůIomány tź$ékoztatásával kapcsolatos feladatokat (pi.: szabźr
|yozők ismeľtetése, oktatandó noľmák, kivonatok e|osztása, fudomásul vé-
tel ígazoltatása.

A kiizterůilet.felüryelő :

Feladatait az lsgyosztá|yvezető szakmai feladatellátásaľa vonatkoző, 3.n)
pontban meghatarozott jogszabályok alapján hivatalos személyként az eligazí-
táson meghatározottak szeľint |ź./rja e|.

Feladata kültĺnösen:

1. a kdzteľĹiletek jogszeni hasznźůattnak, akozteruleten folytatott engedély-
hez, illetve iltkeze|őíhozzź$aruláshoz kötött tevékenység szabá|yszerűségé-
nek ellenőrzése;

2. a közterület ľendjéľe és tisztaságĺĺľa vonatkoző jogszabá|y áIta| tiltott tęvé-
kenység megelőzése, megakadáIyozása, megszakitása, megszüntetése, il-
letve szankcionálása;

3. közreműk<jdés a közteľület, az épitett és a teľmészeti köľnyezet védelmé-
ben;

4. közremfüödés a taľsadalmi biĺnmegelőzési feladatok megvalósításában, a
közbiztons źry és a kcizrend védelmében;

5. közremfüĺi đés az önkormlĺnyzatí vagyoĺ védelmében;
6. közľemfüödés a közti sztaságra vonatkozó j ogszabáIyok végrehajtásanak el-

lenőrzésében;
7 . közremfüĺidés állategészségĹigyi és ebrendés zeti fę|adatok ellátásában;
8. a mozgźsában korlátozott személy paľkolasi ígazo|v źny j o gszení haszná|a-

tának és biľtoklás ának az ellenőrzése.

A sza b álys éľtésĺ és kőzigazgatás i iigľ intéző z

Keze|i a közerĹilet-felügyelők által kezdemény ezett intézkedéseket.

Feladata különiisen:

1. Az ugyirat végállapotba helyezéséig az ügyfeldolgoző rendszer segítségé-
vel önállóan elvégzi az llggyel kapcsolatos adatkeze|ési, továbbítási és
egyéb feladatokat.

2. E|végzi ará szígnźtlt panaszok, beadványok kezelését, végrehajtja a
hozzájlk. rendelt munkafolyamatokat.



3. Figyelemmel kíséri a hataľidőket, intézkedik a hatáľidőhöz kĺitött, jogsza-
bályban előít következményre (felj elentés, behajtás, stb.)

4. E|végzi az ügyekkel kapcsolatos adminisztratív teendőket.
5. A kjvetelés típusonkźnt és évenként napralrész nyilvántartós vezetése a

Ses sionb as e rendszerben
6. A behajthatatlannak minősített kovetelés státuszának megadása a

Sessionbase rendszerben
7. Itattározza és sclejtezésre előkészíti a végállapĺltú ügyiľaĹokaĹ.

3.g) Segédfelüryelő:

A hivatalos személy tlĺmogatójaként segíti a ktizeriilet-felügyelő munkáját' A segédfe-
ltigyelő önálló intézkedési jogosultsággal nem rendelkezik, munkáját h'lzźrő|ag aköz-
teľĹilt-felĹigyelő jelenlétében és utasítása szerint végezheti.

Feladata kĺiliiniisen:

1. A közteľület-feliigyelő dĺintése alapjan fizikai éľtelemben fel. és leszereli
az e|inďu|źlst gátló eszközt.

2. Szolgálata ellátása soľán vezeti aszo|gá|ati gépjráľmiĺvet.
3. Aziĺltézkedéssel érintett személy igényének megfelelően átveszi a kerékbĹ

lincs alkalmazási đíjat és a vonatkoző normálban foglaltak szerint keze|i an,.

3.h) oktatásĺ/lĺépzésĺ ľefeľens

Feladata különiisen:

1 . A felügy e|oi intézkedé s ek e l emzése-éľtékelé se
2. Az ngyosztá|y szakmai felkészültségének felmérése, monitorozása
3. A monitoring tevékenység sorĺĺn feltĺíľt témakörökben oktatĺĺs végľehajtása
4. Aképzések, tréningprogramok megszeľvezése, kommunikálása, iitemezése és
adminisztľáctőja
5. Tréningek eredményességének monitorozása
6. A feladatkĺiréhez tarto ző tigyfeldo l g oző tev ékenysé g
7. A komrpció megelőzéséhez, felderítéséhez szfüséges felađatok végľehajtása
8. Egyéb, azugyosńźůyvezeto,vagy helyettesei által meghatźrozott iratkezelé-
si/tigyfeldo lgozői feladat.

3.Đ Adminĺsztráciősĺhátralékkezelésireferens

T'eladata kůiliintis en :

1. A kiszabott bĹintetések és a befolý összegek alakulásĺínak elemzése-
értéke1ése

2. Az eređményesség javításanak felméľése, monitorozása
3. A felmérés, monitoľozás során feltárt lehetőségek kapcsĺĺn a bevezetendő

intézkedések oktatása az á|lomźnv részétę
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4. A feladatával kapcsolatos statisztik a vezetése, kimutatások készítése
5. A felađatköréhez tartoző ügyfeldolgozó tevékenység
6. A komrpciő megelőzéséhez, feldeľítéséhez szfüséges fęladatok végrehaj-

tása
7. A lövetelés típusonkénti és évenkénti naprah1sz nyilvántartás vezetése,
8. A lövetelések pénziigłi teljesítésének figłelése, az adott lôvetelés behaj-

tásra (akhely szerinti Kormányhivatal, lakhely szerinti Polgórmesteri Hi-
vatal jeglzője részére) tÓrténő útadúsúval kapcsolatos feladatok |xyol|loIx

lavetése, a behajtásra átadásból befolyt összegelcre vonatkozó kťilön nyil-
vántartás vezetése

9, A követelések év végi leltórozásóbanvaló résmétel
]0. A lövetelések minősítésére és az értéĺĺvesztés elszámolására vonatlrozó ja-

vaslat előkészítése, a behajthątatlannak minősített lrĺjvetelések bizonyla-
toklral való dolcumentĺźlás a

] ]. A kć)vetelések minősítéséről és a lôvetelésekkel kapcsolatos adatszolgólta-
tás előkźszítése és meghłldése a Pénzügłi Ügłosztály részére

]2. A követelések kôvetelés típusonkénti ellenőrzési nyomvonalainak elkészíté-
se és folyamatos felülvizsgólata az alkglmazott g,lakorlat és a jogszabdlyi
v ál t o z á s o k fi g,, e l e mb ev é t e l év e I

]3. A kavefulésállomány kezelésével és beszámolásra tÓrténő előkészítéssel
lrapc s ol ato s fel adatok e l l átás ą

14.Egyéb, azigyosztźlyvezető, vagy helyettesei által meghatározott iratkeze-
lési/ügyfeldolgozói feladat.

3.j) A helyettesítés ľendje és az eze|<hez tartoző felelősségĺ szabályok

A szolgálatiľanyítók, közterĹilet-feltigyelők, a szabźiyséľtési és kozigazgatási ügyinté-
zok, va|arlint a segédfeltigyelők tzonos munkakörben, valamint az oktatźsiképzési és
adminisztľ áciőshátra|ékkezelési referens egymást helyettesítik.
Az asszisztenst a szabályséľtési és kozigazgatási ügyintézőkközu| kijelölt személy he-
lvęttesíti.

4.) Az ügyosztály munkarendie

4.a)

Az ugyosztá|yvezető és az ügyosztáIyvezeto-helyettesek, az asszisztens, az o|<tatási/képzési és

az adminisztrźrciősl|látta|ékkezelési refeľens ľendes hivatali munkaľendben teljesítik munka-
idej tiket az alźtbbiak szerint :

hétfő: 08.00-18.00 óráig

kedd: 08.00-16.00 őtáig

szerđa: 08.00-16.30 óráig

csĺitöľttik: 08.00-16.00óráig
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péntek: 08.00-13.30 őrźig

4.b)

A KözterĹilet-feltigyeleti Ügyosztá|y tźrsadalmi ktjzsztikségletet kielégítő szo|gźůatteljesítési
tevékenységére tekintettel, ľendeltetése folytan munkaszüneti napon is mfücidik. A munkaidő-
beosztás _ a szo|gá|at ellátási feladatok figyelembe vételével _ hivatali és folyamatos (meg-
szakítás nélkĹili) munkarendben keľiil meghatźnozásra.

A közterület-feliigyelő, szo|gá|atinínyító és a segédfelügyelő általanostól eltérő munkarend-
ben, két havi munkaidőkeretben teljesíti munkaidejét.
A munkaidő beosztásźnaköztisŃiselők esetében a kozszolgźtlati tisztviselőkľől szőIő 20t|.
évi CXCIX. törvény ľendelkezéseit, munkavállalók esetében a munka törvénykĺinyvéről szóló
2012. évi I. tĺirvény ľendelkezéseit kell alkalmazni.

A szolgálattewezetet (munkaidőkeret) egy hónapra előre, minden hónap 20-ig a kijelĺĺlt szol-
gźiatirźnyítő készíti e| és az Ĺigyosĺályvezeto hagyja jővá.
A ledolgozott munkaidő nyilvantaľtása és ellenőrzése céljábóI az igyosztály jelenléti naplót
vezet. A jelenléti naplóban fel kell tiintetni a munkába állrĺs és a munkábó|' tźlvozás pontos
idej ét. A j elenléti napló v ezetéséért a szo|gźůatiranyító a felelős.

Azigyosztá|y dolgozói a K<ĺzteľĹilet-feliigyeleti Ügyosztály részére kijelölt épületben a mun-
kaidőn ttĹ az ügyosztályvezeto engedélyével taĺózkodhatnak.
A munkahelyérőlönhibáján kívültávol taľtózkodó dolgozó azakadźl|yoztatás okaról haladék-
talanul köteles az ugyosztá|yvezetot értesíteni.
A betegségľől szóló orvosi igazo|ástadolgoző munkába á||ásaelső napjĺĺn kĺjteles a ktjzvetlen
vezetł5jének átadni. Az átadás e|ótt az utolsó munkába töltött nap időpontj át az igyosztáIyve-
zetőĺekatźtppéľľĺes lapon le kell igazoLrua.

5.) Az üevosztálv ügYfélfoeadási ľendie

Ügyfélfogadás ideje: Hétfotőlpéntekig 08:00 és 16:00 őrakozłĺtt
Ügyfélfogadás helye: 1084 Budapest, Német u. |7-19.

6.) Ertekezletek rendie

Az ugyosztźiyvezető naponta e|igazítja az igyosztá|yvezeto-helyettest, félévente egy-
szer pedig állomanygyulést taľt.

A közteľület-felügyelők részéľe az ugyosztá|yvezető, az ugyosztźt|yvezető-helyettes
vagy a szo|gáiatirtnyitő szo|gźůatot mege|őzł\en eligazítást, bevonuláskor beszĺĺmolta-
tást taľt.

7.) Külső kapcsolattaľtás

Az igyosztá|y đolgozőit az állampolgĺáľok'kal, az <inkormányzati és más kĹilső szer-
vekkel, intézményekkel és gazdasági tarsaságokkal való kapcsolattaľtásban a kultuľált,
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hatékony, gyors iigyintézésre való tĺiľekvés, valamint a segítő szćnďék kell, hogy jel-
lemezze.

A hivatali dolgozók külső kapcsolattaľtásának ktirét és rendjét _ ideérwe a képviselő-
testiilettel, abizottságokkal vďó kapcsolattaľtást is _ a jegyzó á|Iapítja meg és M ugy-
o sztźtLy ügyrendj ében, illetve a munkaköri leírásokb an szabá|y ozza.

Az igyosztá|yvezető feladatk<irében eljáľva kĺĺzvetlen kapcsolatban ái|hat az önkoľ-
mźnyzat íntéznéĺyeíve|, gazdasági tarsaságaival. Ennek során jogszabáIyban, önkoľ-
mźnyzatihatározatban. munkáltatói döntésben meghatttrozott adatszo|gźitatást kérhet
és adhat.

Az e||eĺőrzésre jogosult felügyeleti és külső szervekkel, a jegyző és a polgáľmester
tartjaa kapcsolatot, illetve esetenként dönt a kapcsolattaľtó személyéľől.

8.) Záró rendelkezések

Jelen ügyľend a Budapest Fővlíľos VIIL keľĹilet Józsefuiĺrosi onkoľmányzat Képvise-
lő-testÍilete áIta| ....l20I5.(I2.03.) szrĺmú határozaÍta| elfogadott, a Budapest Fővaľos
VIII. kerület Józsefuiĺrosi Polgármesteľi Hivatal Szewęzeti és Mfüĺidésí Szabźiyzatá-
nak 1. szźtműfiiggeléke.

A szewezeti egység aktua|izźtlt iigyľendjét az abban szĺikségessé váIt vźitoztatást kij-
vető 60 napon beliil csatolni köteles a fiiggelékhez.

Jelen iigyľend 2015. decęmber ...-én |éphatźiyba,

Budapest, 2015. decembeľ. . ....

Ugyosztźiyvezető

A Közteľtilet-feltigyeleti Ügyosztĺly tigyľendjét jóváhagyom:

Danada-Rimĺán Edina
jegyző
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Jouszabálvi előírás

A szervezeti egységekre vonatkozó ľészletes
szabźiyokat a szervezeti egységek iigyrendje
rögzíti.

Minősésiranvítási rendszer szabźt|

Áht. t0.$ (5), Ávr.
13.$(2) a) gazdźĺ|kodźts - kiilönös tekintettel kötvál, utalvá-

Ávľ' 13.í2). b
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos elj ĺĺrás-
rend

Avľ. 13.(2). c

belft'ldi és külft'ldi kiküldetések elrendelésével
é s lebonyo |ításáv a|, el szĺímo lásával kapcso l ato s
kérdések

Ävr.I3.Q
aÍry ag- é s e szktizg azdźlko das sziĺmvitel i po liti-
kában nem szabálvozott kérdések

Ávr. 13.(2). e
reprezentźĺcióskiadásokfelosztását'azokteljesĹ
tésének és elszámolásanak szabźi
gépj ármiĺvek igénybevételének és használatának

vezetékes és rádiótelefonok hasznáIata

Avr. 13.(2). h

közérdekű adatok megismerésére irányuló ké-
relmek intézésének. továbbá a kötelezően kozzé-
teendő adatok nvilv

A költségvetési szerv szabá|yta|aĺlságok keze|é-
sének eliiírásrendie
A költségvetési szerv vezetóje kĺiteles kockázat-
kezelési rendszeľt mfüödtetni.

BKÍ. 17.6(1
A belső ellenőľzési tevékenysé g szabźlyozási

Míĺktidéséhez ka

A P olgárme s teri Hivatal SZMSZ-ének 2. sz. ftggel éke : s zabályzatok j e głzé ke

Szabá

A' szervezeti egységek tigyrend-

Jel
Minőségiranyítási kézikönyv és

kĺhatású szabát

A költségvetési koncepció ké-
szítésével, a tźr gy évi költségve-
tés tervezésével, a költségvetési
rendelet módosításával kapcso-
lato s feladatok szab á|y zata

Pol gáľme st en-j e gy zĺ|i kö zti s
utasítás - 4l20|4.(XI.|7 .

A Józsefuaľosi
által feliigyelt kĺiltségvetési
szeľvek beszámolóival kapcso-
latos szabál

Kozbeszerzési és beszerzési
Szabźi

Nemzetközi szabá|yzat

Anyag és eszközgazdálkodási
szabá|

Repľezentációs kiadások sza-

Pol gĺíľme st en -j e gy zői közö s
utasítás 3 /201. 4.(XII.|9.

Vezetékes és rádiótelefonok
hasznźiata

AE-06 Közéľdekű adatkéľés
teliesítése

A belső kontľollľendszeľ műktidtetéséhez lĺódó sza

ME-3 6 Szabá|yta|ulságok keze-
lési
ME-37 Kockĺĺzatkezelési e|jará-
si ľend
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BKr. 3.$,6.$

Kólts é gveté si szerv műkÓ dés i folyamatainak

nyomvonala

Nyomonkövetés rendszerének egłséges szerke-

A SZt. törvényben rö gzített alapelvek' éľtékelési
előírások alapján ki kell alakítani és írásba kell
fo glalni a gazđźt|kodó adottságainak, kĺiľiilmé-
nyeinek leginkább megfelelő - a törvény végre-
hajtásánakmódszeľeit,eszkozeitmeghatélroző-
számviteli politikát.

Az eszkozok és a foľrások |e|tźltkészítési és lelta-

Azeszkozok és a forľások éľtékelési szabźivozźr
sa

tségszźnlitás ľendj ére vonatko zó bel ső

Pénzkeze|és szabál
A kĺinyvezetés és beszímolás készítésén ek biz-
tosítasa

Felesle ges vagvontáľgvakĺól

1995. évi LXu. Tv. 10.$

A hivatal foglalkoztatottaira vonatkozó szabáLy-
zat

20|l. évi CXCIX.6.$

P áIy źaatok e l őkészíté sével, vé grehaj tásával kap -

csolatos szabá|vozá

Noľmatíva igénylésének, felhasználásának és

1993. évi XCIII.tv. 2. Munkavédelemmel kaocsolatos szabál
1996. évi )ooil. Tv. 19.

Nemdohĺĺnvzók védelméről szóló|999. évi XLII. Tv.4lA

Számvitelhez ltódĺí sza

Műktidéshez további szabá

Ellenőrzési nyomvonal

Monitor

Számviteli Politika
Le|tźrkészíté s i é s l eltarozasi
szabáI

Eszközök és fonások éľtékelési
szabźi

OntOl
P élu-és Ertékkezelési szabálv-
zat

Szĺĺmlarend
Felesleges vagyontlírgyak hasz.
nosításrínak, selejtezés ének sza-

Iratkezelési

KozszolsźL|ati
Informatikai Szabál

Az önkoľm ány zati fenntaľtású
intézmény ek noľmatív a igénylé.
sének, fe|haszná|źlsanak és elle-
nőľzésének rendiéről
Munkavédelmi
Tíjntédelmísza
Nemdohanvzók védelméről szó.
Iő szabá|

Helyi Esélyegyenlőségi Prog-
ftlm
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Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének 3. sz. fi)ggeléke: az onkormónyzat banl<számla-
számai

szłĺMLA TÍPÚŚÁ BANKszuiMLAsz{łĺ IBÁ|rIszłu

K&H BankZrt.
Józsefuarosi onkoľmlínv-
zatFizetési szźtIria

10403387-00028570-
00000000

ÍfU 7 6| 0 403 3 8 700028 5 70000000 0

0

K&H BankZrt.

Józsefuáľosi onkoľmany-
zatBgyéb bevételek be-

szedési szźtm|a

10403387-00028571-
00000009

HU7 1 1 04033870002857 1 0000000
9

K&H Bank Zrt.

Józsefu arosi onkoľmĺány-
zat G épj źttmtiadó be sze-
dési számla

10403387-00028572-
00000008

HU45 I 04033 87000285720000000
I

K&H BankZrt.
Józsefu aľo si onkormlínv.
zatLetéti száľľ.Ja

10403387-00028573-

00000007

HU I 9 I 0403 3 8700028573 0000000
7

K&H Bank Zrt.

Józsefu iíľosi onkormĺíny-
zatA|tarnihozzájaru|ások
a|szźlmla

10403387-00028574-

00000006

HU90 I 04033 87000285740000000
6

K&H Bankzrt.

Józsefuarosi onkormany-
zat B ér|akások éľtéke síté -

se alsziĺmla

10403387-00028575-
0000000s

HU64 I 04033 87000285750000000
5

K&H Bank Zrt.

Józsefu aľosi onkoľmany-
zat Vegyes elkülönített
a|szárria

10403387-00028576-

00000004

HU3 8 1 04033 87000285760000000
4

K&H BankZrt.

Józsefuaľosi onkormány-
zatKozteĺulet bíľság
alszźnľ/ra

10403387-00028s77-
00000003

HU 1 2 1 04033 8700028s770000000
ĄJ

K&H Bankzrt.

Józsefuiĺrosi onkormĺĺny-
zat Kisfalu Kft . Lakőházi
béľbevételek alszámla

1 0403387-00028578-

00000002

HU83 1 0403 3 87000285780000000
)L

K&H Bank Zrt.
Józsefu áľosi Önkoľmánv-
zatBírsźrya|szźlm|a

10403387-00028579-

0000000r

HU57 1 04033 87000285 790000000
1

K&H Bank Zrt.

Józsefulĺľosi onkoľmány-
zat Késedelmi pótlék
szémla

10403387-00028580-
00000007

HU36 I 0403 3 8700028s800000000
7

K&HBankZÍt.
Józsefuaľosi onkoľmlĺny-
zat Epítményadó a|szźlm|a

10403387-0002858 1-

00000006

HUl 0 I 040338700028s8 1 0000000
6

K&H Bank Zrt.
Józsefuaľosi onkoľmánv-
zatTe|ekađő a|szálm|a

10403387-00028582-

00000005

HU8 1 1 0403 3 87000285 820000000
.\
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K&H Bank Zrt.

Józsefuárosi onkormány-
zat Idegenbevételek el-
számolási a|szám|a

1 0403387-00028s83-
00000004

HU55 1 04033 87000285830000000
4

K&II Bank zľt.

Józsefuarosi onkoľ-
mźnyzatA||arrigazgatási
elj áľási illeték beszeđési
szźĺrúa

I 0403387-00028584-
00000003

HU29 r 0 403 3 8 70002 8 5 840000000
Ą
5

K&HBankZrt.
Józsefuaľosi onkormánv-
zatIFA beszedési
a|szám|a

1 0403387-00028585-
00000002

HU03 I 0403 3 8700028s 850000000
.)
L

K&H Bank Zľt.

TAMOP-s .6.lc-tvr-
2O||-O0O2 p nry ĺzer
a|szźlm|a

1 0403387-0002858ô-
00000001

ÍII.J7 4| 0 403 3 8 70002 8 5 8 60000000

I

K&H Bank Zrt.

KMOP 5.r.t.lB-12-k-
2012-0001Magdolna
negyed pľogľam III.

10403387-00028587-
00000000

HU48 I 04033 87000285 870000000
0

K&H Bank Zľt.

KMOP-4.3 .f/A-I3 Auró-
ra utcai rendelőintézet
felújítása a|sztm]a

I 0403387-00028588-
00000009

HU43 1 0403 3 87000285 8 80000000

9

K&H Bank Zrt.

KMOP-20 r2-5 .5.01A
Eneľgetikai ľekonstrukció
alszźĺrlJra

1 0403387-00028589-
00000008

HU 1 7 1 04033 87000285 890000000

8

K&H BankZrt.
TAMOP-3 .3 .2-08 I 1 -2008 -

0002 a|szźnria
10403387-00028590-

00000004

HU7 210403 3 87000285900000000 |

4i
i
I

K&H Bank Zrt.

Józsefu árosi onkoľmĺány-
Zat Kommunális adóbe-

szedési számla

I 0403387-00028591-
00000003

HU46 1 04033 870002859 I 0000000
ĄJ

I

I

I

)

K&HBankZĺt.

Józsefuaľosi onkoľmĺány-
zat Kö zigazgatási bírság

a|szźlm|a

10403387-00028592-

00000002

HU20 1 04033 8700028s920000000 
i2i
!

K&H Bank Zrt.

Józsefu iĺľo si onkoľmany-
zat Kerékbilincs bęfizeté-
sek alszámla

10403387-00028593-

00000001

HU91 1040338700028s930000000 i

1i
I

K&H BaÍ'kZrt.

Józsefu aľosi onkoľmrĺny-
zatGépjźlrmuelszá||ítás
alszánl.Ja

10403387-00028594-
00000000

HU65 1040338700028s940000000 I

i0:
ĺ

K&H Bank Zrt.
l|v/.agźtnfó ző áta|źny aďőj a

beszedési alszttrria
1 0403387-00028595-

00000009

HU60 1 04033 8700028s9s0000000 
i

9i
i
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Az e|őteriesztés 4. számú melléklete

A kihiľdetés módja: kifüggesztés
A kihiľdetés napja:

Danada-Riman Edina
Jegyzo

tartós távollétében
dr'Mészár Eľika

aljegyzo

Budapest Főváros VIIL keľület Józsefváľosi Onkoľm ányzat Képvisető.testiiletének
... /2016. (. . ....) iinkoľmányzati rendelete

a Képviselő.testület és Szeľvei Szervezeti és Műkiidési Szabályzatárćň szćiő 3612014.
(xI.06.) iinkoľmányzatĺ rendelet módosításáról

Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefvaľosi onkormányzat Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikd< (f) bekezđésébe meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghaténozott feladatkörében eljáĺva az
a|ábbi Szervezeti és Működési Szabá|yzatot alkotja meg:

1. $ A Képviselő.testület és Szeľvei Szeľvezeti és Működési SzabáIyzatźlrő| sző|ő 3612014.
(XI.06.) önkormĺínyzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. melléklete helyébe e rendelet
1' melléklete lép'

2. $ E ľendelet 2016. februaľ 05. napjan lép hatályba, és ahatáIyba lépését kĺjvető napon
batá|yát veszti.

Budapest 2016. februar

Danada-Rimán Edina
jegyző

taľtós távollétében

dr.Mészźn Eľika
a\egyzo

dr. Kocsis Máté
polgáľmester

.ł- ź3ŕ .čł
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.../2 0 1 6. (......) i,nkormdnyzati rendelet l. melléklete

2. łnelléklet a 36/20t4. (xI.06.) önkormdnyzati ľendelethez

AZ oľxonvĺÁľyz.ł.ľ ALAPTEvÉxnľysÉcB És ANNAK KoRMÁNYZ^TI
FUNKCIóJA

011130 onkoľmányzatokés onkormáĺyzatihivatalokjogalkotó és általános igazgatäsi
tevékenysége

0II220 Adó-, vám- és jövedékiigazgatás

013340 Az á||ami vagyonnal valrő gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013350 Az önkormányzati vagyonnal va|ő gazdálkodással kapcsolatos feladatok

016010 országgyrĺlési, ĺinkormányzati, euľópai parlamenti képviselővá|asztáshoz
kapcsolódó tevékenységek

016020 országos és helyi népszavazással <jsszefüggő feladatok ellátása

016030 Állampolg ársági ügyek

016080 Kiemelt ál|amiés önkoľmányzatirenđęzvények

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

03 1010 Közbiztons ág,közreĺd igazgatása

031030 Közteľületrendjénekfenntaľtása

031070 Baleset-megelőzés

032020 Tűz-és katasztrőfavédelmi tevékenységek

041231 Rövid időtartamú kozfogla|koztatás

041232 Start-munkaprogram-télikĺizfog|alkoztatás

041233 Hosszabb időtaľtamú közfoglalkoztatts

041236 országos k<izfoglalkoztatásipľogram

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogľam

0443IO Építésügyi Igazgatás

O45I20 IJt, autőpá|ya építése

045160 Közutak,hidak,alagutaküzemeltetése,fenntartása

045170 Parkoló, garázsüzemęltetése, fenntaľtása

046040 Híriigynökségi' infoľmációs szolgáltatás

0471IO Kis és nagykeľeskedelem igazgatástámogatása

047120 Piac üzemeltetése

047320 Turizmusfejlesztésitámogatásokéstevékenységek

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szá||ítása,
źtrakása

052080 Szenrlyvizcsatomaépítése,fenntartása,üzemeltetése
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05 3 0 1 0 Kömyezets zemyezés csĺikkentés ének igazgatása

061010 Lakáspolitikaigazgatása

061020 Lakóépiilet építése

0620f0 Telepiilésfejlesztésipľojektekéstárrrogatásuk

063080 Vízellátással kapcsolatos közmrí építése, fenntartása, tizemeltetése

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, kozséggazdálkodási egyéb szolgáltatások

072210 Jaróbeteg győgyítő szakellátása

012I|I Háziorvosi a|apel|átás

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

0]2220 Járóbetegek rehabilitációs szakel|átása

072230 Járóbetegek gyógyító gondozása

072311 Fogorvosi alapellátás

072410 otthoni egészségügyi szakápolás

072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

072450 Fizikoterápiás szo|gáItatás

072470 Természetgyőgytszat

072480 Egyéb paľamedikális szolgáltatások

073160 Egynapos sebészeti ellátás

0740|1 Foglalkozás- egészségügyia|ape||átás

074012 Fog|a|kozás-egészségügyi szakellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032 Ifiúsági egészségügyi gondozás

074051 Nemferĺozőmegbetegedésekmegelőzése

074054 Komplexegészségfej|esztő,prevencióspľogramok

076040 Egészségügyi szakértői tevékenység

081030 Sportlétesítmények, edzłĺtáborokmtĺkĺjdtetéseés fejlesztése

081041 Veľsenyspoľt-ésutánpótlás-nęvelésitevékenységés támogatása

081045 Szabadidősport-(rekreációsspoľt-)tevékenységéstámogatása

081071 Üaĺĺoi szálláshely-szo|gáltatźlsésétkeztetés

082020 Színhazaktevékenysége

082030 Mrivészetitevékenységek(kivéve sziĺ.tház)

08209| Közművelődés-közösségiéstársadalmiÉszvéte|fejlesztése
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08f092 Közmúvelődés-hagyományosközösségikultuľálisértékekgondozása

082093 Közművelődés-egészéletrekiterjedőtanulás, amatőtművészetek

083030 Egyéb kiadói tevékenység

084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása ćs támogatása

086020 Helyi,térségiközösségitérbiztositása,működtetése

086090 Egyéb szabadidős szolgdltatás

091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120 Sajátos nevelési igényti gyeľmekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai
felaďata

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai fe|adatai

09II4O óvodainevelés,ellátásműködtetésifeladata1

096015 Gyeľmekétkefetésköznevelésiintézményben

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

098010 oktatás igazgatása

10 i 13 1 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása

I01I4I Pszichiútriai betegek nappali elltítdsa

I01I42 Szenvedélybetegek nappali ellátása

|0I2fI Fogyatékossággal élők nappali ellátása

|01240 MegváItozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések,
támogatások

102050 Az időskorúak társadalmi integráciőjat céIző programok

|04012 Gyermekek átmeneti ellátása

104030 Gyeľmekek napkĺizbeni ellátása

104035 Gyermekétkeńetésbölcsődében, fogyatékosoknappa|iintézményében

t04036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

104042 Csaldd és gyermekjóléti szolgdltatások

104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javítő pľogramok

105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

106010 Lakóingatlanszociáliscélúbérbeadása'üzemeltetése

106020 Lakásfenntaľtással, lakhatással összefiiggo ellátások

107016 Utcai szociális munka

l07051 Szociális étkeztetés

107052 Házi segítségnyújtás

109010 Szociális szo|gáItatásokigazgatása
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INDOKOLAS

] Altalános indoko|ás

l A rendelet-teľvezet cé|ja az SZMSZ aktua|izźiása, a megfelelő működés érdekében sziikséges
i váltoĺatások átvezetésével.

Részletes indokolás

L$-hoz
: Töľzskönyvi nyilvántartásba vétel érdekében akoľmányzati funkciók kore módosul.

: 2.9-hoz:
Jostechnikai záró ľendelkezés.
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