.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 :

7

19.1.A
1

9.

TAKARNET program jogszabáIy szerinti kezelése' a nyilvántafiás

vezetése.

2.Megkeresések telj esítéseés kömyezettanulmiínyok készítése.

I9.3.Igazolás kiadása vagy elutasítása a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össáömeget
meghaladó tehergépkocsiból, vontatóból, pótkocsiból és autóbusz j árművek
tárolási helyéről.

19.4.Amegküldött hirdetményeket kifiiggesái, gondoskodik a visszaküldésről.
19.5.onkorm ányzati rendeletben meghatátozott szeméts zállításikedvezmények
ügyintézése.
.6.Talált dolgokkal kapcsolatos elj árások lefolytatása , taláIt tárgyak értékesítése.

19

.Me gszűnt társul atokkal kap

I 9 .7

1

9'

8.Törzskönyvi

csol

ato

s fel

ad ato

nyilvántartássa.l kapcsolatos

ii

k

ellátás a

gyintézésa

MÁr

_nal.

19.9.Bursa Hungarica Felsőoktatási osztöndíjpályázat előkészítése'online tögzítése,
lebonyolítása

20. Az osztdly ellátja tovtibbd

az aldbbi úgazatifeladatokat:

20 . t . Á|1 ategészségtigy,

állattartás
20.2.Allatvédelem
20.3.Fogyasáóvédelem
20 4.S zolgáltatási tevékenység (Kereskedelem, Teleplétesítés)
20.4.I. Kereskedelem
20.4.2. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről
20.4'3 . Szálláshely szolgáltatás
20 .4 .4 . Y ásár , piac, bevásárlóközpont
20.4.5. Teleplétesítés
2 0. 5 Hullad ékgazdálkodási bírság
20.6.Zaj- és rezgésvédelem
20.7 'Yadászat
2 0 8 Kémény s eprő - ip ari kö zszoIgáItatás
20.9 .Egészségügyi ellátás
2lJ.10. Szociális ellátás
20.10.1. Szociális ellátással kapcsolatos általános feladat- és hatáskörök
20.10.2. Szociálisellátásokkalkapcsolatosnyilvántartások*
Pénzbeli szociális ellátások
20.10.4. Településitámogatással kapcsolatos feladat_ éshatáskörök
20.10.5. Természetbennyújtottszociálisellátások
Köáemetésseikapcsolatosfeladat-éshatáskörök
2O.IO.7. Óvtldatej programmal kapcsolatos feladat- és hatáskörök
20.10.8. Szociálisszolgáltatások
Házi segítségnyújtássalkapcsolatosfeladat-éshatáskörök
20.10.10. Családsegítésselkapcsolatos feladat- éshatáskörök
20.10.11. Közösségi ellátások *
20.I0.I2. Nappali ellátás
.

.

.

.

20.10.3'
20.I0.6.
20.I0.9.

B

20.10.13.

Személyes gondoskodás megszeÍVezésévelkapcsolatos feladat-

és

hatáskörök
SzolgáItatástervezésikoncepció
20.10.15. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményfenntartásával
kapcsolatos feladat- és hatáskörök
20.10.16. A támogatő szo\gáltatás és a közösségi ellátások ftnanszírozásával
kapcsolatos feladat- és hatáskörök
gyermekvédelmi szolgáltatások
20.l0.I7. Szociális, gyermekjóléti
engedélyezése
20.10.18. Szociálisintézményijogviszony
20'I0.I9. Közreműködik a térítésidíj megállapítás előkészítésében
20.I0.20. Szerződésesszociálisellátás
20.1'I. Lakáscélú kölcsönből eredő adósságok rendezése
20.12. Közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, sport feladatok
20'13. Közművelődési feladatok
20.I4. A közművelődés helyi lakossági képviselete
20.15. A területi, fovarosi közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás
20.I6. Közgyűjtemények
Nyilvanos könyvtari ellátás
20.I7
20'18. Levéltár
20.Í9' Gyermekvédelem
Gyámhatóságifeladatok
20.19.2. Hozzátartozőkkozótti erőszakmiatti feladatok
20.19.3. Pénzbeli és természetbeni ellátások
20.19.4. Rendszeresgyermekvédelmikedvezmény
20.19.5. Személyes gondoskodás
20.19.6. Hátrányoshclyzctmcgállapítása
Nevelésbe vétellel kapcsolatos feladatok
20.l9.7
Adatkezelés,nyilvántartás,finanszírozás
Álampolg ársággal kapcsolatos feladatok
20 .20
20.2I. Anyakönyvezés
20.22. Központi címregiszter
20.23. A polgárok személyi adatainak és lakcíméneknyilvántartása
20.24. Hagyaték
20.25. Népszámlálás
20.26. Köznevelés
A köznevelés információs rendszere (KIR)
20.26.2. Irttézményfenntartás
Ingatlankö zv etítés, ingatlanvagyon-értékelés és közvetítés
20.27
20.28. A társasházszerveinek törvényességi felügyelete
20.29. Szerencsejáték-szervezés
20.30' Birtokvédelem
20.31. Szewezett búnözés elleni feliépés
20.32. Szépkoruak jubileumi köszöntése
20.33. Esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladatok és hatáskörök
20.34' Rezsicsökkentés végrehajtásával kapcsolatos feladatok
20.35. A természetes személyek adósságrendezéséről
SzeméIy azonosító igazolv ár'lrtyal kapcsolatos feladat
20.3
A
20.37. Védelmi Programmal kapcsolatos feladatok

20.I0.I4.

és

'

20.I9.I'

.
20.I9.8.
.

20.26.I.
.

6.

I

