8.14.
8.15.
8.16'
8.17.
8.18.
8.19.

A Rendőrséggel kapcsolatos feladat- és hatáskörök
A nemzetiségek jogairól
A nemzetiségi onkormányzategyüttműködése a helyi önkormányzati szervekkel

Válasáások
Népszavazás
Bűncselekmények áIdozatainak segítésévelés az állami kárenyhítéssel kapcsolatos
feladatok és hatáskorök

n.
9.

Gazdasági főosztály _ Pénzügyi osztály

Költségvetésselkapcsolatosfeladatok:

9.1.Összeá|lítja az önkormányzati és íntézményiszintű költségvetést, képviseiő{estületi
döntésre előkészíti a kö ltsé gvetési rendele t-tew ezetet,
9'2.Nyilvántartjaaközponti támogatások, cél- és címzett támogatások,páIyázat során elnyert
pénzek előir ány zatait, azok telj esítését,
9.3.Figyelemmel kíséria költségvetés végrehajtását apénzforgaIom alakulása alap1án,
9.4.Szabnai segítségetnyujt azintézményeknek a költségvetés tervezet összeállításához'
9. 5.Javaslatot tesz a költségvetés módosításáta,
9.6.ÖsszeáIlítja az önkormányzat gazdálkodásáról szőIő beszámolot, zárszámadási rendelettervezetet a szttrrwiteli adatok alapján.

10.

Pénziigyifeladatok:

10.1.Banki tranzakciók intézése,jóváírások' terhelések figyelemmel kísérése.
10.2.Hitelszeruódések előkészítése,nyilvántartása, a hiteltörlesztések teljesítése
1 0' 3 .Intézkedik a kintlévősé gek, hátralékok behaj táSáról.
I0.4.az önkormányzat áItaI értékesítettvagy bérbe adott ingatlanok, területek,
hirdető táb l ák szer zó dé s alapj án történő kiszámlázása,
10.5'A Hivatal és az Önkormányzatbevételeinek beszedése, kezelése,
10.6.Fo1yamatosan figyelemmel kísértia vevői tartozások, kamatmentes kolcsönök
tör1esáését,
),0'1.Anaponta beérkező számIákat, azok felülvizsgálataés érkeztetése után továbbítjaaz
illetékes osztályoknak telj esítésigazolásra,
1 0. 8 .Nyilvant artást v ezet az e gy éb támo gatásokról,
10.9.A pénztár zavartaIanműködtetése, a készpénzes bevételek és kiadások teljesítése.
10'10. Kötelezettségvállalások, szerződések nyilvántartása gondoskodás a kapcsolódó
kö zzétételiköte l ezetts é g ek te lj e s ítés érő l.

11.

SaÍmvitelífelaclatok:

intézmények főkönyvi
1.Ellátja az Önkormányzat, a Hivatal, valamint az ÓnáIlőanműködő
és analitikus könyvelését.
11.2.Gondoskodik az elfogadott költségvetés-módosítás könyvelése, elszámolásokon való

11'

átvezetésérő1.
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11.3.A törvényben meghatározott módon és időben összesített önkormányzatibeszámolőt
elkészítiéS feltölti'
1 1 .4.Előkés zíti az Önkormány zat, aHivatal és az intézmények adóbevallásait, egyezteti az
adófolyószámla kivonatokat.
11.5.Társosáályokkal együttműködve gondoskodik az önkormányzati támogatások
igénylésérőI,egyeztetést folytat a uÁK területileg illetékes igazgatőságával.
1 1.6.Vezeti a hitelek, kölcsönök,
üzletrészek, részvények nyilvántartását'
I I .7 .Elv é gzi a Ieltár o zás s al kap c s o ato s fe ladato k at.
1 1.8.Nyilvántart1a
a nagy értékűtátgyi eszközöket.
1 1.9.Könyveli
és feladja a főkönyv felé az éves értékcsökkenést.
1

12.

Kontrollerifeladatok:
I2.I.Közreműködik

aGazdasági program kidolgozásában, adottközfeladat célok

meghatározásában.

I2'2.Előkészíti, kidolgozza az Elvárt Kulcs TeljesítményMutatókat adott évre
gazdaságossági elemzések és az elmiút időszak gazdá|kodási tapasáalatai alapján
12.3.K<izreműködik a ktizfeladatok ellátáshoz kapcsolódő szerződéskötési folyamatban,
az elv érások rö gzítésében,me ghat én ozáséh an
I2.4.Folyamatosan elemz| értékeli az adott közfeladat ellátás szakmai színvonalát
12.5.Méri és nyomon követi a kulcs teljesítmény-mutatók alakulását, figyeli az
eltéréseket,javaslatokattesz eltérésesetén a korrekcióra, szetződés módosításra,
szerződéses kötelezettségek számonkérésére.

13.

Gondo sko dik a vagyonkat asztet naprakész vezeté sérő l.
.2.Közr eműködik a v agy ongazdálkodási koncepció kidolgozásában.

13 .1

I3

Vagyongazdúlkodásifeladatok

.

14'

Közétkeztetésifelaclatok
'Összehangolja a szociális, valamint az ővodaí és iskolai étkeáetéshez kapcsolódó
feladatellátást, szervezi a kapcsolódó beszerzési, közbeszetzési feladatok ellátását.
I4.2.Elkésziti azintézményi térítésidíjak megállapitását megalapozó önköltségszámítást,
kidolgozza a vonatkozó rendelettervezeteket.
14.3.Gondoskodik az iskolai gyermekétkeztetés,valamint - a Hatósági és
HumánszolgáItatási osztállyal együttműködve - a szünidgi gyermekétkeztetés, és
az alternatív napközbeni ellátás (nyári napkozis tábor) lebonyolításáról. Ennek
keretében:
14.4.Informatikai rendszeren keresztül összesíti azigényeket, gondoskodik a
megrendelé sek leadásáró l és dokumentálj a a szoIgáItatás i génybevételét.
i4.5.Előkészít a személyi térítésidíjak megállapítására vonatkozó dtjntéseket.
14.6,Yégzi aközétkeúetéssel kapcsolatos pénzügyi feladatokat' gondosko d1k az étkezési
térítésidíj ak készpénzkímélőmódon történő beszedéséről.
1 4.7.Nyilvántartj a a díj hátralékokat és gondoskodik azok behajtásáról'
14.8.Gondoskodik az ellátáshoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségek
teljesítéséről'kapcsolódó támogatások igénylésérőLés az azzal valő elszámolásról.
14.1
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Az osztály elldtja tovdbbú az alábbi úgazatifeladatokat:
6

.Katasztrófasegély, védekezés költségeinek megtérítése
I 5 .2.Y álasztási pénzügyi fe1adatok
megv áIasztása
1 5. 3 .Bírósági ülnökök
15.4.Kárpótlás
1 5 .5 .Döntéselőkészítéshez szükséges adatszolgáltatás
Térítésidíj megállapítás előkészítésében
1 5. 6. Közreműködik
1

5.

1

m.
16.

Gazdasági Főosztály- Adóügyi osztály

Adóigazgatdssalkapcsolatosfeladatok

.Ellátj a a különböző adónemekkel kapc solato s adóható sági feladatokat.
16.2.Kezeli az adőszámlákra történt befizetéseket és teljesíti a túlfizetésvisszautalását,
val ami nt az adőfoIy ő számlák kö zö tti áN ezetést.
I6.3.Jogszabályban meghatározott hatáskörben behajtj a az adőtatozásokat, az idegen
adőszámlára a befolyt összeget utalja a jogosultnak.
I 6 4 .Ellátl a az adő ellenőr zésífe l adato kat.
I 6 5 .Y é gzi a tarto zás ok j o gszab ályb an me ghatát o zo tt b ehaj tás át.
1 6. 6. Kiállítj a az adő - és értékbizonyítvány okat.
I 6 .7 .Elókészíti a méltányo s sági kérelmeket elbírálás céij ábó l.
16.8.Adóügyekben gondoskodik az önkormányzatt- és hivatali kapuba érkező elektronikus
dokumentumok letö ltésérő 1 é s azok Iov éhbi iratkezelésérő 1.
16.9.JogszabáIyban meghatározotthatősági ügyekbenvégzi a végrehajtás foganatosítását.
16.10. Teljesíti a feladatkörét érintő adatszolgáltatási kötelezettségeket.
díjj al kapcsolatos feladatokat.
1 6. 1 1 . Elltnja a környezetterhelési
I 6. I

.

.

17.

Önkormányzati adók rendszerével kapcsolatosfeladatok ellátdsa.
Előké szíti a helyi adórendeletek terv ezetét.
17.2.Nyomon követi a helyi adó bevételek alakulását, javaslatokat dolgoz ki a rendszer
javítása érdekében.

1

l8.

7.

1

.

Környezetvédelmi igazgatás

Gondoskodik a környezetterhelési díj kivetéséről és behajtásáról.

IV.
19

Hatósági és Humánszo|gáitatási osztály

Á ltalrÍn o s és ig azg attÍs i fe ladat ai :
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