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XIV. Pénzügyi ágazat  

1. A jegyző költségvetéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörei 
 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Elkészíti a helyi önkormányzat gazdasági 

programtervezeteit, a költségvetéséről 

szóló koncepciót, majd a költségvetési 

törvény elfogadása után a költségvetési 

rendelet, illetve az ahhoz kapcsolódó, azt 

megalapozó rendeletek tervezetét. 

* * * * * * 1991. évi XX. tv. 140. § 

(1) a) 

2.  Helyi önkormányzat elfogadott költség-

vetéséről információt szolgáltat a köz-

ponti költségvetés számára. 

* * * * * * 1991. évi XX. tv. 140. § 

(1) b) 

3.  Kialakítja a saját, valamint intézményei 

számviteli rendjét. 
* * * * * * 1991. évi XX. tv. 140. § 

(1) c) 

4.  Államháztartási igényeknek megfelelően 

havi, féléves, háromnegyed éves és éves 

információt szolgáltat. 

* * * * * * 1991. évi XX. tv. 140. § 

(1) d) 

5.  Ellátja az önkormányzat által alapított és 

fenntartott költségvetési szervek pénz-

ügyi- gazdasági ellenőrzését. 

* * * * * * 1991. évi XX. tv. 140. § 

(1) e) 

6.  Ellátja a polgármesteri hivatal, mint költ-

ségvetési szerv, operatív gazdálkodási 

feladatainak irányítását a képviselő-

testület felhatalmazása alapján. 

* * * * * * 1991. évi XX. tv. 140. § 

(1) f) 

7.  Önkormányzat költségvetési rendeleté-

nek megfelelően gondoskodik a költség-

vetési szervek pénzellátásáról. 

* * * * * * 1991. évi XX. tv. 140. § 

(1) g) 

8.  Szükség esetén előkészíti az átmeneti 

gazdálkodásról szóló rendelettervezetet. 
* * * * * * 1991. évi XX. tv. 140. § 

(1) i) 

9.  Részt vesz az önkormányzatot érintő tér-

ségi fejlesztési programok megalapozá-

sában, véleményezésében, koordinálja a 

programok végrehajtásának helyi felada-

tait, információt szolgáltat azok megvaló-

sításáról. 

* * * * * * 1991. évi XX. tv. 140. § 

(1) j) 

10.  Ellenjegyzi a kötelezettségvállalást, erre 

más személyt is felhatalmazhat. 
* * * * * * 1991. évi XX. tv. 140. § 

(1) k) 

11.  Bevételi javaslatokat dolgoz ki az ön-  * * * * * 1991. évi XX. tv. 140. § 
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SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

kormányzat gazdálkodásához. (2) h) 

12.  Helyi önkormányzat költségvetési, a 

költségvetés teljesítési és szakmai tevé-

kenységének bemutatására, értékelésére 

vonatkozó adatainak jogszabályban meg-

határozott körét legalább évente a hely-

ben szokásos módon közzéteszi. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 113. § 

 

13.  Elkészíti a költségvetési rendeletterveze-

tet a 29/A. § szerinti tervszámoknak meg-

felelően. A tervszámoktól csak a külső 

gazdasági feltételeknek a tervszámok el-

fogadását követően bekövetkezett lénye-

ges változása esetén térhet el, az eltérést 

és annak indokát a költségvetési rendelet-

tervezet indokolásában ismertetni kell. 

* * * * * * 2011. évi CXCV. tv. 

24. § (2) 

 

14.  Lejárt esedékességű tartozásállomány 

fennállásáig a pénzügyi ellenjegyzés és 

az érvényesítés szabályain felül csak az 

önkormányzati biztos ellenjegyzésével 

vállalható kötelezettség, és rendelhető el 

utalványozás. 

* * * * * * 2011. évi CXCV. tv. 

71. § (2) 

 

15.  Költségvetési rendelettervezetet a költ-

ségvetési szervek vezetőivel egyezteti, 

annak eredményét írásban rögzíti, majd 

a rendelettervezetet és az egyeztetés 

eredményét a polgármester a szervezeti 

és működési szabályzatban foglaltak 

szerint a képviselő-testület bizottságai 

elé terjeszti. 

* * * * * * 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 27. § (1) 

 

16.  Éves költségvetési beszámolót kell készí-

teni a 7. § szerinti időszakról a könyvek 

zárását követően bizonylatokkal, sza-

bályszerű könyvvezetéssel, e rendelet 

szabályai szerint folyamatosan vezetett 

részletező nyilvántartásokkal, a könyvvi-

teli zárlat során készített főkönyvi kivo-

nattal, valamint leltárral alátámasztva. 

* * * * * * 4/2013. (I. 11.) Korm. 

rend. 5. § (1) 

 

2. A jegyző ingatlannal, vagyonnal kapcsolatos feladat- és hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 
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  m f fk mjv v k  

1.  Ingatlanközvetítői, továbbá ingatlanva-

gyon-értékelő és közvetítői névjegyzéket 

vezet, valamint ellátja az 

ingatlanvállakozás-felügyeleti hatóság 

feladatait. 

* *  *   1993. évi LXXVIII. tv. 

64/A-64/D.§, 

217/2009. (X. 2.) Korm. 

rend. 2. § 

2.  Felfekteti és folyamatosan vezeti az ön-

kormányzat tulajdonában lévő ingatlan-

vagyonról – ideértve a közös tulajdont és 

a társasháztulajdont is – rendelet 1–5. 

számú melléklete szerinti ingatlanva-

gyon-katasztert és kataszteri naplót. 

* * * * * * 147/1992. (XI. 6.) 

Korm. rend. 1. § (1) 3. 

§ 

3.  Adatokat szolgáltat az Országos Statisz-

tikai Adatgyűjtési Program alapján a ka-

taszterből – a Magyar Államkincstár terü-

leti szervei útján – a Központi Statisztikai 

Hivatal, valamint törvényben vagy kor-

mányrendeletben felhatalmazott állami 

szerv részére. 

* * * * * * 147/1992. (XI. 6.) 

Korm. rend. 5. § 

3. A jegyző adósságrendezéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Adósságrendezés megindításának idő-

pontját követő 30 napon belül elkészíti a 

válságköltségvetés rendelettervezetét. 

* * * * * * 1996. évi XXV. tv. 18. 

§ (1) 

2.  Gondoskodik a hitelezők részére jutta-

tandó vagyonhányad kiadásáról és szét-

osztásáról. 

* * * * * * 1996. évi XXV. tv. 23. 

§ (6) 

3.  Aláírja az adósságrendezési eljárás során 

kötött egyezséget a polgármesterrel 

együtt. 

* * * * * * 1996. évi XXV. tv. 25. 

§ (1) 

4.  Adósságrendezés során a vagyon bírói 

felosztásakor a jogilag vitatott és zárolt 

vagyonhányad szétosztását elvégzi. 

* * * * * * 1996. évi XXV. tv. 30. 

§ (4) 

5.  Ha adósságrendezési eljárásban mező- és 

erdőgazdasági hasznosítású föld értékesí-

tése iránt kell intézkedni az árverési hir-

detményt ki kell függeszteni a föld fek-

vése szerinti polgármesteri hivatal, illetve 

közös önkormányzati hivatalhoz tartozó 

* * * * * * 191/2014. (VII. 31.) 

Korm. rend. 4. § (1) 
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SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

önkormányzat hirdetőtábláján. 

4. A jegyző adóhatósági tevékenységgel kapcsolatos feladat- és hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Települési adóval kapcsolatos adóhatósá-

gi feladatokat az önkormányzati adóható-

ság látja el. 

 * * * * * 1990. évi C. tv. 1/A. § 

(3) 

2.  Műemléképület felújításához kapcsolódó 

adómentességre jogosult kérelmét nyil-

vántartásba veszi és az adót évente meg-

állapítja. 

 * * * * * 1990. évi C. tv. 13/A. § 

(3) 

3.  Megállapított, de meg nem fizetett adót 

és az eredeti esedékességtől számított – 

14/A. § (1) bekezdése szerinti – kamatot 

az adóhatóság az ingatlanra bejegyzett 

jelzáloggal biztosítja. 

 * * * * * 1990. évi C. tv. 13/A. § 

(3) 

4.  Műemléképület felújításához kapcsolódó 

adómentesség időtartamának lejártát kö-

vető év január 30-ig megkeresi az építés-

ügyi hatóságot vagy az örökségvédelmi 

hatóságot, hogy igazolja az épület (2) be-

kezdés szerinti szabályszerű felújításának 

tényét és a felújítás befejezésének idő-

pontját. 

 * * * * * 1990. évi C. tv. 13/A. § 

(4) 

 

5.  Amennyiben a megkeresés alapján megál-

lapítja, hogy a (2) bekezdés szerinti felújí-

tás az adómentesség harmadik évének 

utolsó napjáig megtörtént, akkor a (3) be-

kezdés szerint nyilvántartott adót és kama-

tokat törli, valamint haladéktalanul intéz-

kedik az ingatlanügyi hatóságnál a jelzá-

logjog törlése iránt. 

 * * * * * 1990. évi C. tv. 13/A. § 

(5) 

6.  Adatot szolgáltat a kincstár számára, 

mint önkormányzati adóhatóság az ön-

kormányzati adórendelet, valamint annak 

módosítása hatályba lépését megelőző 

hónap 5. napjáig a kincstár elektronikus 

rendszerén keresztül: 

 * * * * * 1990. évi C. tv. 42/B. § 

(1) 
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SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

a) a helyi adónem, települési adónem be-

vezetésének napjáról, 

b) az önkormányzat által megállapított 

adóalap, adómérték, adókedvezmény, 

adómentesség szövegéről, 

c) a b) pontban említett rendelkezések 

hatályba lépésének napjáról, 

d) az önkormányzat honlapjának címéről, 

valamint legalább egy adóügyi informá-

ciós telefonszámról, elektronikus levél-

címről, hivatali kapu azonosítóról és az 

önkormányzati adóhatóság levelezési cí-

méről (a továbbiakban: elérhetőségi in-

formációk), 

e) a helyi adónem, a települési adónem 

pénzforgalmi jelzőszámáról, 

f) határozott időszakra megállapított 

adómérték, adómentesség, adókedvez-

mény esetén a határozott időszak lejár-

tának időpontjáról. 

7.  Adatszolgáltatása teljesítésével egyidejű-

leg az önkormányzat honlapján közzéte-

szi az adórendelet szövegét, az adórende-

let módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt szövegét, valamint a rendszeresí-

tett bevallási, adatbejelentési, bejelentke-

zési nyomtatványokat, az elérhetőségi 

információkat, feltéve, hogy az önkor-

mányzat honlapot üzemeltet. 

 * * * * * 1990. évi C. tv. 42/B. § 

(3) 

 

8.  A főjegyző a 42/B §(1) bekezdésében 

meghatározott időpontig az (1) bekezdés 

a)-c) és f) pontja szerinti adatokat az ál-

lami adóhatóságnak is megküldi. 

* *     1990. évi C. tv. 42/B. § 

(4) 

 

9.  A különleges gazdasági övezet fekvése 

szerinti település önkormányzati adóha-

tósága a különleges gazdasági övezet te-

rületén lévő épületről, telekről szóló, 

hozzá benyújtott építményadó-, telekadó-

, magánszemély kommunális adója be-

vallást, adatbejelentést a különleges gaz-

dasági övezet létrejöttét követő 30 napon 

belül – adókivetés céljából – az állami 

adóhatóság részére átadja. 

    * * 1990. évi C. tv. 42/H. § 

(4) 
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SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

10.  Hatáskörébe tartozó adókra az 

adópolitikáért felelős miniszter által 

vezetett minisztérium honlapján közzétett 

nyomtatványok alapján rendszeresíti az 

adatbejelentési, bevallási, bejelentkezési 

(változásbejelentési) nyomtatványokat. 

 * * * * * 1990. évi C. tv. 42/I. (1) 

megállapította:2020. 

CXVIII. tv. 96. § 
hatályba lépett: 2021. január 1. 

11.  Csak az adatbejelentési és az 

idegenforgalmiadó-bevallási nyomtatvá-

nyokat egészítheti ki, kizárólag az ön-

kormányzati adórendeletben szabályozott 

mentességi, kedvezményi rendelkezések 

végrehajtása, illetve a fizetendő adó 

megállapítása érdekében. 

 * * * * * 1990. évi C. tv. 42/I. (2) 

megállapította:2020. 

CXVIII. tv. 96. § 
hatályba lépett: 2021. január 1. 

12.  Adótartozás megfizetésére határozattal 

kötelezi az építmény, telek tulajdonosát, 

ha az adó alanya a vagyoni értékű jog jo-

gosítottja és a 2012. december 31-ét kö-

vető időszakra vonatkozó adóját nem fi-

zette meg és a végrehajtás vele szemben 

eredménytelenül zárul. 

 * * * * * 1990. évi C. tv. 43. § 

(4) 

 

13.  Felhatalmazást adhat ingóvégrehajtás so-

rán készpénz átvételére vagy lefoglalásá-

ra az adóhatóság dolgozójának. 

 * * * * * 1990. évi C. tv. 42. § 

(5) 

14.  A különleges gazdasági övezet fekvése 

szerinti település önkormányzati adóha-

tósága a különleges gazdasági övezet 

területén lévő épületről, telekről szóló, 

hozzá benyújtott építményadó-, telek-

adó-, magánszemély kommunális adója 

bevallást, adatbejelentést a különleges 

gazdasági övezet létrejöttét követő 30 

napon belül – adókivetés céljából – az 

állami adóhatóság részére átadja. 

    * * 1990. évi C. tv. 45/G § 

(4) 

 

15.  Előkészíti a helyi adórendeletek terveze-

tét. 

 * * * * * 1991. évi XX. tv. 140. § 

(2) b) 

16.  Biztosítja a képviselő-testület helyi adó-

zással kapcsolatos rendeleteinek végre-

hajtását. 

 * * * * * 1991. évi XX. tv. 140. § 

(2) c) 

17.  Adókötelezettség megállapítása érdeké-

ben adatokat gyűjt, tájékoztatást kér, 

 * * * * * 1991. évi XX. tv. 140. § 

(2) 
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SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

helyszíni szemlét tart. 

18.  Határozati és egyéb intézkedése elleni 

fellebbezéseket, ha döntését saját hatás-

körében nem módosíthatja vagy nem 

vonja vissza felterjeszti az elbírálásra jo-

gosult szervhez. 

 * * * * * 1991. évi XX. tv. 140. § 

(2) 

19.  Előkészíti a képviselő-testület hatásköré-

be tartozó méltányossági ügyeket. 

 * * * * * 1991. évi XX. tv. 140. § 

(2) f) 

20.  Kezdeményezheti a gépjárművek forgalomból való 

kivonását, amennyiben az adóalany tartozása az egyévi 

adótételt meghaladja. 

 * * * * * 1991. évi LXXXII. tv. 9. § (2) 

hatályon kívül helyezte: 2020. 

évi CXVIII. tv. 101. § 

hatályát veszti: 2021. január 1. 

21.  Ellátja a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági fela-

datokat. 
 *  * * * 1991. évi LXXXII. tv. 9. § (1), 

(3) 

hatályon kívül helyezte: 2020. 

évi CXVIII. tv. 101. § 

hatályát veszti: 2021. január 1. 

22.  Lekéri a társadalombiztosítási, igazgatási 

szerveitől a vállalkozók nyilvántartásá-

hoz szükséges, a társadalombiztosítások 

körét érintő adatokat. 

  *  *  1997. évi LXXX. tv. 

43. § (1) b) 

23.  Önkormányzati adóhatóság hatáskörébe 

tartozó adóval kapcsolatban behajtási 

jogsegélyt felettes szerve útján, a magyar 

megkereső hatóság közvetítésével érvé-

nyesít. 

  * * * * 2013. évi XXXVII. tv. 

39. § (2) 

 

24.  Nyilvántartja az adózót a (2)–(4) bekez-

désben foglaltak szerint. Az önkormány-

zati adóhatóság a természetes személyt 

erről tájékoztatja. 

  * * * * 2017. évi CL. tv. 37. § 

(8) 

 

25.  Visszatarthatja az általa felülvizsgált, az 

adózót megillető költségvetési támogatást 

(adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést), 

az általa nyilvántartott adótartozás, adók 

módjára behajtandó köztartozás, az adózó 

nyilatkozatában vagy más adóhatóság 

megkeresésében közölt – más adóhatósá-

got megillető – tartozás erejéig, és ezzel 

ennek a tartozás megfizetettnek minősül. 

  * * * * 2017. évi CL. tv. 76. § 

(1) 

 

26.  Megkeresésére az adózót megillető költ-

ségvetési támogatást az állami adó- és 

  * * * * 2017. évi CL. tv. 76. § 

(2) 
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SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

vámhatóság az önkormányzati adóható-

ságot megillető tartozás összegéig vissza-

tarthatja, és ezzel ennek erejéig a tartozás 

megfizetettnek minősül. 

 

27.  Megkeresésére az ingatlanügyi hatóság 

az építményadó, a telekadó, a természetes 

személy kommunális adója, a települési 

adó bevezetése, továbbá megállapítása 

(kivetése), ellenőrzése céljából évente 

egy alkalommal térítésmentesen, elektro-

nikusan feldolgozható formában, a meg-

keresés beérkezését követő harminc 

munkanapon belül adatot szolgáltat az 

önkormányzati adóhatóság illetékességi 

területén található, a nyilvántartásában 

szereplő valamennyi ingatlannak a meg-

keresés szerinti év január 1-jén hatályos 

adatairól. A megkeresésben meg kell je-

lölni a kért adatok felhasználásnak célját. 

  * * * * 2017. évi CL. tv. 83. § 

(2) 

 

28.  Meg kell fizetnie az adatszolgáltatásért 

egyébként járó díjat, ha az önkormányzat 

adóbevezetés céljából kért adatot, de az 

adó bevezetéséről szóló önkormányzati 

rendelet legkésőbb a megkeresést követő 

év első napjáig nem lépett hatályba, a 

megkeresést követő év január 31. napjá-

ig. 

  * * * * 2017. évi CL. tv. 83. § 

(2) 

 

29.  Adatot szolgáltat az állami adó- és vám-

hatóságnak ingatlanokat terhelő adókról 

szóló bevallás benyújtására nyitva álló 

határidő lejártát követő negyvenöt napon 

belül a külföldi szervezetek építmény-

adóról, telekadóról szóló bevallásában 

feltüntetett adatok alapján. 

  * * * * 2017. évi CL. tv. 94. § 

(1) 

 

30.  Adatot szolgáltat elektronikus úton azok-

ról a személyekről, akiknek köztartozás-

mentessége a Magyarország helyi ön-

kormányzatairól, valamint a nemzetisé-

gek jogairól szóló törvény méltatlansági 

eljárásra vonatkozó szabályai szerint 

vizsgálat tárgyát képezheti. 

  * * * * 2017. évi CL. tv. 94. § 

(3) 

 

31.  Adóhatóság megkeresésére a hagyatéki   * * * * 2017. évi CL. tv. 97. § 
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leltározásra illetékes önkormányzati 

jegyző adatot szolgáltat a hagyatéki leltár 

készítésének tényéről, a hagyatéki eljá-

rást lefolytató közjegyző nevéről és szék-

helyéről, valamint a rendelkezésére álló 

hozzátartozói adatokról (név, cím). 

 

32.  Soron kívül törli adóhatóságként a jegyző 

által megküldött hozzátartozói adatokat a 

nyilvántartásából, ha az eljárás eredmé-

nyeként nem állapít meg adót, költségve-

tési támogatást az elhunyt terhére vagy 

javára. 

  * * * * 2017. évi CL. tv. 97. § 

 

33.  Helyben szokásos módon közzéteheti he-

lyi adó vonatkozásában az egyszázezer 

forintot – természetes személyek eseté-

ben az ötvenezer forintot – elérő, kilenc-

ven napon keresztül folyamatosan fennál-

ló adótartozással rendelkező adózó nevét, 

lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adó-

azonosító számát és az adótartozás ösz-

szegét. A különleges gazdasági övezet 

tekintetében az e bekezdés szerinti közzé-

tétel az állami adó- és vámhatóság hon-

lapján is teljesíthető. 

  * * * * 2017. évi CL. tv. 130. § 

(1) 

 

34.  Megkeresésére vagy adatkérésére az 

adóhatóság tájékoztatja a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló törvény-

ben, valamint a nemzetiségek jogairól 

szóló törvényben meghatározott fennálló 

köztartozás, illetve annak az előírt határ-

időben történő meg nem fizetése, mint 

méltatlansági eset, illetve a köztartozás-

mentes adózói adatbázisban való szerep-

lés vizsgálatához szükséges körben, ide-

értve a köztartozásmentes adózói adatbá-

zisból való törlés okát, amennyiben a tör-

lésre köztartozás fennállása miatt került 

sor. 

  * * * * 2017. évi CL. tv. 131. § 

(14) i) 

 

35.  Kivetéssel állapítja meg az építményadót, 

a telekadót, a magánszemély kommunális 

adóját, a belföldi gépjárművek adóját, továbbá – 

ha az önkormányzati rendelet másként 

nem rendelkezik – a települési adót. 

  * * * * 2017. évi CL. tv. 141. § 

(2) 

módosította. 2020. évi 

CXVIII. tv. 143. § 

hatályba lápett: 2021. január 1. 



10 

 

Jegyző Pénzügyi ágazat 2021 0331 

 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

36.  Visszatéríti az adózó kérelmére az adót, 

ha az Alkotmánybíróság, a Kúria, illetve 

az Európai Unió Bírósága az adófizetési 

kötelezettséget előíró jogszabály alaptör-

vény-ellenességét, önkormányzati rende-

let esetén más jogszabályba ütközését, 

illetve az Európai Unió általános hatályú, 

közvetlenül alkalmazandó jogi aktusába 

ütközését a döntés kihirdetéséhez képest 

visszamenőleges hatállyal állapítja meg 

és a döntés alapján az adózónak visszaté-

rítési igénye keletkezik. 

  * * * * 2017. évi CL. tv. 196. § 

(1) 

 

37.  Önkormányzati adóhatóság   * * * * 2017. évi CLI. tv. 22. § 

b) 

38.  Felhívásban nyilatkozattételre kötelezheti 

az adózót, illetve az adózónak nem minő-

sülő természetes személyt törvényben 

vagy törvény felhatalmazása alapján al-

kotott önkormányzati rendeletben meg-

határozott eljárásának lefolytatása érde-

kében. 

  * * * * 2017. évi CLI. tv. 60. § 

(1) 

 

39.  Kötelező az adóellenőrzést lefolytatni a 

képviselő-testületének, a különleges gaz-

dasági övezet esetében a megyei önkor-

mányzat képviselő-testületének határoza-

ta alapján. 

  * * * * 2017. évi CLI. tv. 87. § 

(1) d) 

 

40.  Megbízás alapján bejegyzett könyvvizs-

gáló, adótanácsadó, adószakértő, vagy 

okleveles adószakértő közreműködését 

veheti igénybe, ha nincs a kettős könyv-

vezetésre kötelezett adózó ellenőrzéséhez 

szükséges szakértelemmel rendelkező 

adóellenőre, az adókötelezettségek telje-

sítésének ellenőrzéséhez, aki az adózó 

ellenőrzéséhez szükséges iratokba bete-

kinthet. 

  * * * * 2017. évi CLI. tv. 101. 

§ (2) 

 

41.  Adóztatás és adóigazgatási eljárás költ-

ségeit viseli, ha törvény eltérően nem 

rendelkezik. 

  * * * * 2017. évi CLI. tv. 134. 

§ (1) 

 

42.  Végrehajtási eljárást folytat le önkor-

mányzati adóhatóságként megállapított, 

  * * * * 2017. évi CLIII. tv. 1. § 
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nyilvántartott, törvényen alapuló fizetési 

kötelezettségek behajtására az Avt. sze-

rint368. 

43.  Egyezséget köthet a képviselő-testület 

hozzájárulásával az adóssal a végrehajtá-

si eljárás során lefoglalt vagyontárgy tu-

lajdon-, kezelői jogának az önkormányzat 

javára történő átruházására – a becsérték-

nek megfelelő értékben –, ha a vagyon-

tárgy valamely önkormányzati feladat 

ellátását természetben szolgálja. 

  * * * * 2017. évi CLIII. tv. 23. 

§ 

 

44.  Adóvégrehajtást önálló bírósági végre-

hajtó útján is foganatosíthat. 

  * * * * 2017. évi CLIII. tv. 36. 

§ 

45.  Végrehajtás során lefoglalt vagyontár-

gyakat (ingóságot, ingatlant) 

a) elektronikus árverésen, 

b) hagyományos árverésen, 

c) árverésen kívüli eladással, vagy 

d) törvényben meghatározott ingóságokat 

speciális értékesítési szabályok alapján 

kell értékesítenie. 

  * * * * 2017. évi CLIII. tv. 57. 

§ (1) 

 

46.  Elektronikus árverést akkor köteles al-

kalmazni, ha az ahhoz szükséges infor-

matikai feltételek adottak. 

  * * * * 2017. évi CLIII. tv. 57. 

§ (4) 

 

47.  Árverést az önkormányzat épületében 

vagy az általa kijelölt egyéb helyiségben 

tarthat. 

 * * * * * 2017. évi CLIII. tv. 60. 

§ (4) 

 

48.  Árverési hirdetményt ki kell függeszte-

nie. 

 * * * * * 2017. évi CLIII. tv. 63. 

§ 75. § a) 

49.  Behajtást kérő megkeresése alapján ille-

tékes természetes személy esetében a bel-

földi lakóhely, szokásos tartózkodási hely 

vagy szokásos fellelhetőségi helye, ennek 

hiányában utolsó ismert belföldi lakóhe-

lye, egyéni vállalkozó esetében a székhe-

lye szerint illetékes önkormányzati adó-

hatóság jár el, kivéve, ha törvény a tarto-

zás beszedését más szerv hatáskörébe 

utalja. 

  * * * * 2017. évi CLIII. tv. 

105. § (1) a) 
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50.  Külföldi természetes személy esetén a 

fővárosi főjegyző az illetékes önkor-

mányzati adóhatóság, ha az illetékes ön-

kormányzati adóhatóság az (1) bekezdés 

a) pontban megjelölt illetékességi okok 

sorrendje alapján nem határozható meg. 

 *     2017. évi CLIII. tv. 

105. § (2)   

 

51.  Megkeresésére az állami adó- és vámha-

tóság végrehajtja az önkormányzati adó-

hatóság által nyilvántartott helyi adóval, 

illetve gépjárműadóval összefüggő tarto-

zásokat, a legalább 50 ezer forintot elérő 

tartozást. 

  * * * * 2017. évi CLIII. tv. 

117. § 

 

52.  Rendszeresítenie kell a hatáskörébe tartozó adókra a 

rendelet 1-9. és a 15-17. mellékleteiben szereplő nyom-

tatványokat. 

 * * * * * 35/2008. (XII. 31.) PM rend. 1. 

§ (1) 

hatályon kívül helyezi:18/2020. 

(XII. 30.) PM r. 12. § 

hatályát veszti: 2021. január 1. 

53.  Rendszeresítheti 

a) az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni he-

lyi iparűzési adóra a 10. melléklet, 
b) az állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni helyi 

iparűzési adóra a 2016. évben kezdődő adóévre a 18. 

melléklet, a 2017. évben kezdődő adóévre a 23. mellék-

let, a 2018. évben kezdődő adóévre a 24. melléklet, a 

2019. évben kezdődő adóévre a 25. melléklet, 
c) a helyi iparűzési adóelőlegkiegészítés bevallására a 

20. melléklet, 

d) a gépjárműadóról szóló adatbejelentésre a 13. mel-

léklet, a kombinált áruszállításról szóló bejelentésre a 

14. melléklet, 
e) a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által 

felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során ki-

bocsátott széndioxid bevallására a 21. melléklet, 
f) a helyi iparűzési adókötelezettség és az idegenfor-

galmi adó beszedési kötelezettség bejelentésére (válto-

zás-bejelentésre) a 22. melléklet, 
g) a desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzé-

séről, valamint a bejelentett adatokban történt változás-

ról szóló bejelentésre a 11. melléklet, 
h) az előállított magánfőzött párlat utáni adóra a 12. 

melléklet, 

i) az előrehozott adó utáni bevallásra a 19. melléklet 

j) meghatalmazásra, meghatalmazás visszavonására a 8. 

melléklet  
szerinti adattartalmú nyomtatványt. 

 * * * * * 35/2008. (XII. 31.) PM rend. 1. 

§ (2) 

hatályon kívül helyezi:18/2020. 

(XII. 30.) PM r. 12. § 

hatályát veszti: 2021. január 1. 

54.  Mint adóhatóság az adóhatóság által fo-

ganatosítandó végrehajtási eljárásokról 

szóló törvény alapján a hatáskörébe tar-

tozó végrehajtás foganatosításáért kész-

kiadás, költségminimum és költségáta-

lány az e rendeletben meghatározottak 

 * * * * * 8/2018. (III. 19.) NGM 

rend. 1. § 
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szerint illeti meg. 

55.  Önkormányzati adóhatóságként a feladatellátásának 

teljesítéséhez az alábbi nyilvántartásokat hozza létre: 
a) adózói törzsadat-nyilvántartás, 

b) az adózó egyedi adatait tartalmazó, folyamatosan 

vezetett adószámla-nyilvántartás, 
c) az adózó képviseletére vonatkozó nyilvántartás, 

d) az adózókénti bejelentkezési, változás-bejelentési, 

adatbejelentési, adóbevallási és közterhenkénti nyilván-

tartás, 
e) az építményadó, a telekadó külföldön bejegyzett 

szervezet adóalanyainak nyilvántartása, 
f) az építményadóban és a magánszemély kommunális 

adójában adófelfüggesztést igénybe vevők nyilvántartá-

sa, 
g) az építményadóban a műemléképület felújításához 

kapcsolódó építményadó-mentesség nyilvántartása, 

h) a feltételes adómentességet igénybe vevő adózók 

nyilatkozatainak nyilvántartása, 
i) a gépjárműadó megállapításához szükséges hatósági 

adatszolgáltatások nyilvántartása, 
j) az elektronikus ügyintézéshez szükséges hatósági 

adatszolgáltatások nyilvántartása, 
k) a befizetések, fizetési számlakivonatok, utalások és 

az azonosítás alatt álló bevételek, valamint a más szer-

vezetet megillető bevételek nyilvántartása, 
l) a behajthatatlannak minősített adótartozások nyilván-

tartása, 
m) a biztosítási és ideiglenes biztosítási intézkedések 

nyilvántartása, 
n) a végrehajtási cselekmények nyilvántartása, 
o) az önkormányzati adóhatóság által átruházott végre-

hajtási cselekményekre, visszatartási jog gyakorlására 

vonatkozó adatok nyilvántartása, 
p) a magánfőzés ellenőrzésével összefüggő adatok 

nyilvántartása. 

 * * * * * 37/2015. (XII. 28.) NGM rend. 

2. § (1) 

hatályon kívül helyezi: 18/2020. 

(XII. 30.) PM r. 12. § 

hatályát veszti: 2021. január 1. 

56.  Folyamatosan vezeti az (1) bekezdésben meghatározott 

nyilvántartásokat és az azokban bekövetkezett változást 

legkésőbb három munkanapon belül átvezeti. 

 * * * * * 37/2015. (XII. 28.) NGM rend. 

2. § (2) 

hatályon kívül helyezi: 18/2020. 

(XII. 30.) PM r. 12. § 

hatályát veszti: 2021. január 1. 

57.  Fizetési számlakivonat-nyilvántartást vezet adóható-

ságként az államháztartási törvény végrehajtásáról szó-

ló kormányrendeletben meghatározott számláit vezető 

hitelintézet napi számlakivonatairól. Egyezteti a nyil-

vántartásaiban meglévő adatokkal a hitelintézet szám-

lakivonatainak adatait és a számlakivonat adatait a fize-

tési számlakivonat-nyilvántartásába rögzíti. 

 * * * * * 37/2015. (XII. 28.) NGM rend. 

4. § (1) 

hatályon kívül helyezi: 18/2020. 

(XII. 30.) PM r. 12. § 

hatályát veszti: 2021. január 1. 

58.  Fizetési számláit vezető hitelintézettől naponta érkező 

számlakivonatokon jóváírt összegeket naponta egyezte-

ti a hitelintézet által megküldött készpénz-átutalási 

megbízásokról készített másolatokkal, illetve a postai 

szolgáltatónál befizetett, elszámoló központ által rögzí-

tett készpénz-átutalási, illetve postai számla-befizetési 

megbízásokról készült kivonatokkal. 

 * * * * * 37/2015. (XII. 28.) NGM rend. 

5. § (1) 

hatályon kívül helyezi: 18/2020. 

(XII. 30.) PM r. 12. § 

hatályát veszti: 2021. január 1. 
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59.  Összesítőt készít az építményadó és a magánszemély 

kommunális adója fizetési kötelezettség alól igényelt 

adófelfüggesztésről a tárgyév február 15-ei állapotnak 

megfelelően, és azt a Kincstár területileg illetékes me-

gyei igazgatóságának a tárgyév március 1-éig megkül-

di. 

 * * * * * 37/2015. (XII. 28.) NGM rend. 

8. § (1) 

hatályon kívül helyezi: 18/2020. 

(XII. 30.) PM r. 12. § 

hatályát veszti: 2021. január 1. 

60.  Kivetési összesítőt készít a megállapított építményadó-

ról, telekadóról, magánszemély kommunális adójáról, 

gépjárműadóról és azt megküldi a tárgyév április 1-jéig 

a Kincstár területileg illetékes megyei igazgatóságának. 

 * * * * * 37/2015. (XII. 28.) NGM rend. 

9. § (1) 

hatályon kívül helyezi: 18/2020. 

(XII. 30.) PM r. 12. § 

hatályát veszti: 2021. január 1. 

61.  Az önkormányzati adóhatóság az adózás rendjéről szó-

ló törvényben meghatározott, a külföldön bejegyzett 

szervezetek tagjairól (tulajdonosairól), illetve az egyes 

tagokat megillető részesedés arányáról a külföldi szer-

vezetek építményadóról, telekadóról szóló adatbejelen-

téseiben feltüntetett adatokról történő adatszolgáltatását 

az állami adó- és vámhatóság által meghatározott mó-

don teljesíti. 

 * * * * * 37/2015. (XII. 28.) NGM rend. 

10. § (3) 

hatályon kívül helyezi: 18/2020. 

(XII. 30.) PM r. 12. § 

hatályát veszti: 2021. január 1. 

62.  Összesítőt készít az adóbeszedésre kötelezett által 

tárgyévre vonatkozóan beszedett és bevallott idegen-

forgalmi adó adatairól és azt a tárgyévet követő év már-

cius 1-jéig a Kincstár területileg illetékes megyei igaz-

gatóságának megküldi. 

 * * * * * 37/2015. (XII. 28.) NGM rend. 

11. § (1) 

hatályon kívül helyezi: 18/2020. 

(XII. 30.) PM r. 12. § 

hatályát veszti: 2021. január 1. 

63.  Összesítőt készít a tárgyévre bevallott jövedelemadó 

bevallásainak adatairól és azt a tárgyévet követő év 

április 30-áig a Kincstár területileg illetékes megyei 

igazgatóságának megküldi. 

 * * * * * 37/2015. (XII. 28.) NGM rend. 

12. § (1) 

hatályon kívül helyezi: 18/2020. 

(XII. 30.) PM r. 12. § 

hatályát veszti: 2021. január 1. 

64.  Összesítőt készít az adózóknak a tárgyévben benyújtott, 

az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló, a tárgy-

évet követő év július 15-éig beérkezett bevallásainak 

adatairól, és azt a tárgyévet követő év július 31-éig a 

Kincstár területileg illetékes megyei igazgatóságának 

megküldi. 

 * * * * * 37/2015. (XII. 28.) NGM rend. 

14. § (1) 

hatályon kívül helyezi: 18/2020. 

(XII. 30.) PM r. 12. § 

hatályát veszti: 2021. január 1. 

65.  Összesítőt készít az adózóknak a tárgyévben benyújtott 

állandó jellegű helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről 

szóló, tárgyévben beérkezett bevallásainak adatairól és 

azt a tárgyévet követő év február 1-jéig a Kincstár terü-

letileg illetékes megyei igazgatóságának megküldi. 

 * * * * * 37/2015. (XII. 28.) NGM rend. 

14. § (4) 

hatályon kívül helyezi: 18/2020. 

(XII. 30.) PM r. 12. § 

hatályát veszti: 2021. január 1. 

66.  Összesítőt készít a tárgyévben fennálló adóköteles idő-

szakokról beérkezett a tárgyévet követő év január 31-

éig beérkezett ideiglenes jelleggel végzett iparűzési 

tevékenység adókötelezettségéről szóló adóbevallásai-

nak feldolgozásáról és azt a tárgyévet követő év márci-

us 1-jéig a Kincstár területileg illetékes megyei igazga-

tóságának megküldi. 

 * * * * * 37/2015. (XII. 28.) NGM rend. 

15. § (1) 

hatályon kívül helyezi: 18/2020. 

(XII. 30.) PM r. 12. § 

hatályát veszti: 2021. január 1. 

67.  Összesítőt készít a távhőszolgáltatásról más hőellátásra 

áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása 

során kibocsátott széndioxid után fizetendő díj adatairól 

a december 31-ei állapotnak megfelelően és azt a tárgy-

év április 30-áig a Kincstár területileg illetékes megyei 

igazgatóságának megküldi. 

 * * * * * 37/2015. (XII. 28.) NGM rend. 

16. § (1) 

hatályon kívül helyezi: 18/2020. 

(XII. 30.) PM r. 12. § 

hatályát veszti: 2021. január 1. 
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68.  Összesítőt készít a tárgyévben bevallott talajterhelési díj 

bevallások adatairól összesítőt készít és azt április 30-

áig a Kincstár területileg illetékes megyei igazgatósá-

gának megküldi. 

 * * * * * 37/2015. (XII. 28.) NGM rend. 

17. § (1) 

hatályon kívül helyezi: 18/2020. 

(XII. 30.) PM r. 12. § 

hatályát veszti: 2021. január 1. 

69.  Legalább két, június 30-ai állapotnak megfelelő első 

félévi, továbbá a december 31-ei állapotnak megfelelő 

év végi zárási összesítőt készít az általa nyilvántartott 

közterhekről az adózók adószámláján lévő adatok alap-

ján a magánszemély és a Htv. 52. § 26. pontja szerinti 

vállalkozó bontásban. 

 * * * * * 37/2015. (XII. 28.) NGM rend. 

18. § (1) 

hatályon kívül helyezi: 18/2020. 

(XII. 30.) PM r. 12. § 

hatályát veszti: 2021. január 1. 

70.  Első félévi zárási összesítőt a tárgyév július 31-éig, az 

év végi zárási összesítőt a tárgyévet követő év február 

1-jéig ellenőrizve elektronikus úton megküldi a Kincs-

tár területileg illetékes megyei igazgatóságának. 

 * * * * * 37/2015. (XII. 28.) NGM rend. 

18. § (2) 

hatályon kívül helyezi: 18/2020. 

(XII. 30.) PM r. 12. § 

hatályát veszti: 2021. január 1. 

71.  Önkormányzati adóhatóságként a külön jogszabályban 

meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét, a külön 

jogszabályban előírt módon, adattartalommal és határ-

időre teljesíti. 

 ** * * * * 37/2015. (XII. 28.) NGM rend. 

18. § (6) 

hatályon kívül helyezi: 18/2020. 

(XII. 30.) PM r. 12. § 

hatályát veszti: 2021. január 1. 

5. A jegyző egyéb pénzügyi feladat- és hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Nyilvántartást kell vezetnie a helyi ön-

kormányzat tulajdonába tartozó vagyon-

elemekről kormányrendeletben meghatá-

rozott módon. Az önkormányzati va-

gyonnyilvántartás (vagyonkataszter) fo-

lyamatos vezetéséért, az adatok hiteles-

ségéért felelős. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 110. § (1) 

 

2.  Önkormányzati törzsvagyont a többi va-

gyontárgytól elkülönítve kell nyilvántar-

tani. Az éves zárszámadáshoz a vagyon-

állapotról vagyonkimutatást kell készí-

teni. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 110. § (2) 

 

3.  Köteles – a jogszabályok alapján megha-

tározott – belső kontrollrendszert mű-

ködtetni, amely biztosítja a helyi ön-

kormányzat rendelkezésére álló források 

szabályszerű, gazdaságos, hatékony és 

eredményes felhasználását. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 119. § (3) 
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4.  Köteles gondoskodni – a belső kontroll-

rendszeren belül – a belső ellenőrzés 

működtetéséről az államháztartásért fe-

lelős miniszter által közzétett módszer-

tani útmutatók és a nemzetközi belső el-

lenőrzési standardok figyelembevételé-

vel. A helyi önkormányzat belső elle-

nőrzése keretében gondoskodni kell a 

felügyelt költségvetési szervek ellenőr-

zéséről is. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 119. § (4) 

5.  Mint a költségvetési szerv vezetője fele-

lős a közfeladatok jogszabályban, alapí-

tó okiratban, belső szabályzatban foglal-

taknak megfelelő ellátásáért, valamint a 

költségvetési szerv számára jogszabály-

ban előírt kötelezettségek teljesítéséért. 

* * * * * * 2011. évi CXCV. tv. 

10. § (1) 

 

6.  Mint a költségvetési szerv vezetője köte-

les gondoskodni a belső ellenőrzés kiala-

kításáról, megfelelő működtetéséről és 

függetlenségének biztosításáról. 

* * * * * * 2011. évi CXCV. tv. 

70. § (1) 

 

7.  Elkészíti a zárszámadási rendeletterveze-

tet. 

* * * * * * 2011. évi CXCV. tv. 

91. § (1) 

8.  Mint a költségvetési szerv vezetője hala-

déktalanul köteles gondoskodni a gazda-

sági vezető átmeneti vagy tartós akadá-

lyoztatása esetén a helyettesítéséről, a 

gazdasági vezetői álláshely megüresedése 

esetén annak betöltéséről. 

* * * * * * 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 11. § (8) 

 

9.  Mint a költségvetési szerv vezetője belső 

szabályzatban rendezi a működéséhez 

kapcsolódó, a költségvetési szerv elői-

rányzatait terhelő pénzügyi kihatással bí-

ró, jogszabályban nem szabályozott kér-

déseket, így különösen 

a) a tervezéssel, gazdálkodással – így kü-

lönösen a kötelezettségvállalás, ellen-

jegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, 

utalványozás gyakorlásának módjával, 

eljárási és dokumentációs részletszabá-

lyaival, valamint az ezeket végző szemé-

lyek kijelölésének rendjével -, az ellenőr-

zési, adatszolgáltatási és beszámolási fe-

* * * * * * 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 13. § (2) 
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ladatok teljesítésével kapcsolatos belső 

előírásokat, feltételeket, 

b) a beszerzések lebonyolításával kapcso-

latos eljárásrendet, 

c) a belföldi és külföldi kiküldetések el-

rendelésével és lebonyolításával, elszá-

molásával kapcsolatos kérdéseket, 

d) az anyag- és eszközgazdálkodás 

számviteli politikában nem szabályozott 

kérdéseit, 

e) a reprezentációs kiadások felosztását, 

azok teljesítésének és elszámolásának 

szabályait, 

f) a gépjárművek igénybevételének és 

használatának rendjét, 

g) a vezetékes- és mobiltelefonok haszná-

latát, és 

h) a közérdekű adatok megismerésére 

irányuló kérelmek intézésének, továbbá a 

kötelezően közzéteendő adatok nyilvá-

nosságra hozatalának rendjét. 

10.  Belső szabályzataiban rendelkezik a (2) 

bekezdésben meghatározott szempontok 

figyelembevételével 

a) az önkormányzati hivatal a helyi ön-

kormányzat és a helyi nemzetiségi ön-

kormányzat, 

b) a társulási tanács munkaszervezeti fe-

ladatait ellátó költségvetési szerv a társu-

lás, és 

c) a térségi fejlesztési tanács munkaszer-

vezete a térségi fejlesztési tanács 

sajátos tervezési, gazdálkodási, ellenőr-

zési, finanszírozási, adatszolgáltatási és 

beszámolási feladatairól vagy ezekről kü-

lön szabályzatot készít. 

* * * * * * 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 13. § (3b) 

 

11.  Törvény vagy kormányrendelet eltérő 

rendelkezése hiányában az újonnan ala-

pított költségvetési szerv, helyi nemzeti-

ségi önkormányzat, társulás, térségi fej-

lesztési tanács az (1)–(4) bekezdés sze-

rinti szabályzatokat a megalakulás idő-

pontjától számított harminc napon belül 

köteles elkészíteni. Jogszabály-

* * * * * * 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 13. § (4a) 
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módosítás esetén a szükséges változáso-

kat a jogszabály hatálybalépését követő 

harminc napon belül kell a szabályzato-

kon átvezetni. 

12.  Belső szabályzatait oly módon kell elké-

szíteni, hogy azokból megállapíthatóak 

legyenek a felelősségi körök, a javaslat-

tételi, engedélyezési, jóváhagyási, kont-

roll és beszámoltatási eljárások. 

* * * * * * 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 13. § (4b) 

 

 

13.  Írásban kijelöli az 52. § (6) bekezdése 

szerinti esetben az önkormányzati hiva-

tal állományába tartozó köztisztviselőt 

pénzügyi ellenjegyzőnek. 

* * * * * * 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 55. § (2) 

14.  Írásban kijelöli az adott kötelezettségvál-

laláshoz, vagy a kötelezettségvállalások 

előre meghatározott csoportjaihoz kap-

csolódóan a teljesítés igazolására jogosult 

személyeket. 

* * * * * * 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 57. § (4) 
 

15.  Írásban kijelöli az önkormányzati hivatal 

állományába tartozó köztisztviselők kö-

zül az érvényesítésre jogosult személye-

ket. 

* * * * * * 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 58. § (4) 
 

16.  Írásban kijelöli az önkormányzati hivatal 

állományába tartozó köztisztviselők kö-

zül az utalványozásra jogosult személye-

ket. 

* * * * * * 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 59. § (1) 

 

17.  Mint a költségvetési szerv vezetője fele-

lős a belső kontrollrendszer keretében – a 

szervezet minden szintjén érvényesülő – 

megfelelő 

a) kontrollkörnyezet, 

b) integrált kockázatkezelési rendszer, 

c) kontrolltevékenységek, 

d) információs és kommunikációs rend-

szer, és 

e) nyomon követési rendszer (monitor-

ing) 

kialakításáért, működtetéséért és fejlesz-

téséért. 

* * * * * * 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 3. § 

 

 

18.  Mint a költségvetési szerv vezetője köte-

les olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, 

* * * * * * 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 6. § (1) 
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amelyben 

a) világos a szervezeti struktúra, a folya-

matok átláthatóak 

b) egyértelműek a felelősségi, hatásköri 

viszonyok és feladatok, 

c) meghatározottak, ismertek és elfoga-

dottak az etikai elvárások a szervezet 

minden szintjén, 

d) átlátható a humánerőforrás-kezelés, 

e) biztosított a szervezeti célok és értékek 

irányában való elkötelezettség fejlesztése 

és elősegítése. 

 

 

19.  Mint a költségvetési szerv vezetője köte-

les elkészíteni és rendszeresen aktualizál-

ni a költségvetési szerv ellenőrzési 

nyomvonalát, amely a költségvetési szerv 

működési folyamatainak szöveges, táblá-

zatokkal vagy folyamatábrákkal szemlél-

tetett leírása, amely tartalmazza különö-

sen a felelősségi és információs szinteket 

és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési 

folyamatokat, lehetővé téve azok nyo-

mon követését és utólagos ellenőrzését. 

* * * * * * 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 6. § (3) 

 

20.  Mint költségvetési szerv vezetője köteles 

szabályozni a szervezeti integritást sértő 

események kezelésének eljárásrendjét, 

valamint az integrált kockázatkezelés el-

járásrendjét. 

* * * * * * 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 6. § (4) 

 

21.  Mint a költségvetési szerv vezetőjének 

felelőssége olyan belső kontrollrendszer 

kialakítása, amely minden tevékenységi 

kör esetében alkalmas az etikai értékek és 

az integritás érvényesítésének biztosításá-

ra. 

* * * * * * 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 6. § (5) 

 

22.  Mint a költségvetési szerv vezetője a bel-

ső kontrollrendszer koordinálására belső 

kontroll felelőst nevezhet ki. Belső elle-

nőr belső kontroll felelősnek nem jelölhe-

tő ki. Ha van a szervezetnél kijelölt integ-

ritás tanácsadó, akkor a belső kontroll fe-

lelős és az integritás tanácsadó közötti 

együttműködést és feladatmegosztást 

egyértelműen meg kell határozni. A belső 

* * * * * * 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 6. § (6) 

megállapította: 

342/2019. (XII. 23.) 

Korm. rend. 3. § 
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kontroll felelős feladata a költségvetési 

szerv vezetője és a folyamatgazdák tá-

mogatása a belső kontrollrendszer kiala-

kításában és fejlesztésében. 

23.  Mint a költségvetési szerv vezetője köte-

les integrált kockázatkezelési rendszert 

működtetni. 

* * * * * * 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 7. § (1) 

 

24.  Mint a költségvetési szerv vezetője köte-

les a szervezeten belül kontrolltevékeny-

ségeket kialakítani, melyek biztosítják a 

kockázatok kezelését, hozzájárulnak a 

szervezet céljainak eléréséhez és erősítik 

a szervezet integritását. 

* * * * * * 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 8. § (1) 

 

25.  Mint a költségvetési szerv vezetője köte-

les a költségvetési szerv belső szabályza-

taiban a felelősségi körök meghatározá-

sával legalább az alábbiakat szabályozni: 

a) engedélyezési, jóváhagyási és kont-

rolleljárások, 

b) a dokumentumokhoz és információk-

hoz való hozzáférés, 

c) beszámolási eljárások. 

* * * * * * 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 8. § (4) 

 

26.  Mint a költségvetési szerv vezetője köte-

les olyan rendszereket kialakítani és mű-

ködtetni, melyek biztosítják, hogy a meg-

felelő információk a megfelelő időben 

eljutnak az illetékes szervezethez, szer-

vezeti egységhez, illetve személyhez. 

* * * * * * 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 9. § (1) 

 

27.  Mint a költségvetési szerv vezetője köte-

les kialakítani a szervezet tevékenységé-

nek, a célok megvalósításának nyomon 

követését biztosító rendszert, mely az 

operatív tevékenységek keretében meg-

valósuló folyamatos és eseti nyomon kö-

vetésből, valamint az operatív tevékeny-

ségektől függetlenül működő belső elle-

nőrzésből állhat. 

* * * * * * 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 10. § 

 

28.  A költségvetési szerv vezetője köteles az 

1. melléklet szerinti nyilatkozatban érté-

kelni a költségvetési szerv belső kontroll-

rendszerének minőségét. 

* * * * * * 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 11. § (1) 
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29.  A költségvetési szerv vezetője a nyilat-

kozatot az éves költségvetési beszámoló-

val együtt küldi meg az irányító szerv-

nek. 

* * * * * * 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 11. § (2) 

30.  Mint a költségvetési szerv vezetője vagy 

az általa írásban kijelölt vezető állású 

személy kétévente köteles a belső kontroll-

rendszer témakörében az államháztartás-

ért felelős miniszter által meghatározott 

továbbképzésen vesz részt. A költségve-

tési szerv vezetője a továbbképzésen való 

részvételre – a költségvetési szerv gazda-

sági vezetője vagy belső ellenőrzési veze-

tője kivételével – a költségvetési szerv 

valamely vezető állású munkatársát, a 

belső kontroll felelőst vagy az integritás 

tanácsadót jelölheti ki. A költségvetési 

szerv vezetője köteles a részvételt az irá-

nyító szerv vezetője felé az adott év de-

cember 31-ig igazolni. 

* * * * * * 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 12. § (1) 

 

31.  Mint a költségvetési szerv vezetője gon-

doskodik a külső ellenőrzések koordiná-

ciójáról és éves bontásban nyilvántartást 

vezet a külső ellenőrzések javaslatai alap-

ján készült intézkedési tervek végrehajtá-

sáról a 47. § (2) bekezdése szerinti tarta-

lommal. A költségvetési szerv vezetője 

ezen feladatot átruházhatja bármely szer-

vezeti egység vezetője részére. 

* * * * * * 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 14. § (1) 

 

32.  Mint az irányított költségvetési szerv ve-

zetője az (1) bekezdésben meghatározott 

nyilvántartás alapján a tárgyévet követő 

év január 31-ig beszámol a fejezetet irá-

nyító költségvetési szerv vezetőjének és a 

fejezetet irányító szerv belső ellenőrzési 

vezetőjének. 

* * * * * * 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 14. § (2) 

 

33.  Mint a költségvetési szerv vezetője köte-

les biztosítani a belső ellenőrzés működé-

si feltételeit. 

* * * * * * 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 15. § (1) 

 

34.  A költségvetési szerv vezetője a belső el-

lenőrzési tevékenységet szervezeti egy-

ség létrehozásával biztosítja, amely köz-

* * * * * * 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 15. § (2) 
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vetlenül a költségvetési szerv vezetőjé-

nek alárendelve végzi a munkáját. Ha a 

belső ellenőrzési szervezeti egység kiala-

kítása a költségvetési szerv számára a 

költségvetési szerv tevékenységének jel-

lege, mérete és összetétele alapján arány-

talan terhet jelent, és a belső ellenőrzési 

feladatok ellátását nem befolyásolja hát-

rányosan, – az irányító szerv vezetőjének 

jóváhagyásával – egy fő belső ellenőr is 

elláthatja. 

35.  Az Áht. 10. § (4a) és (4b) bekezdésében 

meghatározottak szerint gazdasági szer-

vezettel nem rendelkező központi költ-

ségvetési szervek belső ellenőrzését a 

gazdasági szervezetének feladatait ellátó 

költségvetési szerv, vagy a fejezetet irá-

nyító szerv által kijelölt szerv végzi. Ettől 

eltérni csak a fejezetet irányító szerv ve-

zetőjének írásos jóváhagyásával lehet 

* * * * * * 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 15. § (5) 

 

36.  Gazdasági szervezettel nem rendelkező 

költségvetési szerv vezetőjének irányítása 

alá tartozó költségvetési szervnél írásbeli 

megállapodás alapján belső ellenőrzési 

feladatot az irányító szerv gazdasági 

szervezetének feladatait ellátó költségve-

tési szerv belső ellenőrzési egysége is el-

láthat. 

* * * * * * 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 15. § (8) 

 

37.  A helyi önkormányzat, a helyi nemzeti-

ségi önkormányzat, az önkormányzatok 

társulása, és az irányításuk alá tartozó 

költségvetési szervek belső ellenőrzési 

feladatait a képviselő-testület, illetve a 

társulási tanács döntése alapján elláthatja 

a) az irányító szerv által foglalkoztatásra 

irányuló jogviszonyban alkalmazott vagy 

polgári jogi szerződés keretében foglal-

koztatott belső ellenőr; 

b) a társulás által foglalkoztatásra irányu-

ló jogviszonyban alkalmazott vagy pol-

gári jogi szerződés keretében foglalkozta-

tott belső ellenőr. 

* * * * * * 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 15. § (9) 

 

38.  Kialakítja a közös hivatalt alkotó önkor-    * * * 370/2011. (XII. 31.) 
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mányzatok képviselő-testületeinek dönté-

se alapján a belső ellenőrzést a közös hi-

vatal jegyzője. 

Korm. rend. 15. § (10) 

 

39.  A helyi önkormányzat, a helyi nemzeti-

ségi önkormányzat, az önkormányzatok 

társulása, és az irányításuk alá tartozó 

költségvetési szervek belső ellenőrzési 

feladatait a képviselő-testület, illetve a 

társulási tanács döntése alapján elláthatja 

központilag egy, kijelölt költségvetési 

szerv belső ellenőrzési szervezeti egysé-

ge is. 

* * * * * * 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 15. § (11) 

 

40.  A gazdasági szervezettel nem rendelkező 

önkormányzati költségvetési szerv belső 

ellenőrzését a gazdasági szervezetének 

feladatait ellátó költségvetési szerv, vagy 

az irányító szerv által kijelölt szerv látja 

el. 

* * * * * * 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 15. § (12) 

 

41.  A belső ellenőrzési tevékenység ellátása 

részben vagy egészben – az e rendeletben 

meghatározott feltételekkel – külső szol-

gáltató bevonásával is biztosítható. 

* * * * * * 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 16. § (2) 

 

42.  Mint a költségvetési szerv vezetője jóvá-

hagyja és legalább kétévente felülvizsgál-

ja a belső ellenőrzési kézikönyvet. 

* * * * * * 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 17. § (4) 

43.  Mint a költségvetési szerv vezetője köte-

les biztosítani a belső ellenőrök funkcio-

nális függetlenségét, különösen az aláb-

biak tekintetében: 

a) az éves ellenőrzési terv kidolgozása, 

kockázatelemzési módszerek alapján és 

soron kívüli ellenőrzések figyelembevé-

telével; 

b) az ellenőrzési program elkészítése és 

végrehajtása; 

c) az ellenőrzési módszerek kiválasztása; 

d) következtetések és ajánlások kidolgo-

zása, ellenőrzési jelentés elkészítése; 

e) a belső ellenőr bizonyosságot adó elle-

nőrzési és a nemzetközi, valamint az ál-

lamháztartásért felelős miniszter által 

közzétett belső ellenőrzési standardokkal 

* * * * * * 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 19. § (1) 
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összhangban lévő tanácsadási tevékeny-

ségen kívül más tevékenység végrehajtá-

sába nem vonható be. 

44.  Mint a költségvetési szerv vezetője a bel-

ső ellenőrzési egység vezetőjének szemé-

lyét érintő összeférhetetlenség fennállásá-

ról az összeférhetetlenség okának tudo-

mására jutásától számított 10 napon belül 

határoz. A döntés meghozataláig a belső 

ellenőrzési egység vezetőjét az összefér-

hetetlenséggel összefüggésben az adott 

ellenőrzésben való részvétel alól fel kell 

menteni. 

* * * * * * 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 20. § (3) 

 

45.  Mint a költségvetési szerv vezetője jóvá-

hagyja az ellenőrzési munka megtervezé-

séhez szükséges a belső ellenőrzési veze-

tő kockázatelemzése alapján – az állam-

háztartásért felelős miniszter által közzé-

tett módszertani útmutató figyelembevé-

telével – készített stratégiai ellenőrzési 

tervet és éves ellenőrzési tervet. 

* * * * * * 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 29. § (1) 

 

46.  Mint a költségvetési szerv vezetője kez-

deményezésére lehet tanácsadó tevékeny-

séget, illetve soron kívüli ellenőrzést vé-

gezni. 

* * * * * * 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 31. § (6) 

 

47.  Mint a költségvetési szerv vezetője aláír-

ja a belső ellenőrzési vezető megbízóle-

velét. 

* * * * * * 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 34. § (1) 

48.  Mint a költségvetési szerv vezetője a le-

zárt ellenőrzési jelentést vagy annak ki-

vonatát megküldi: 

a) irányított, illetve felügyelt költségveté-

si szerv ellenőrzése esetén az ellenőrzött 

szerv vezetőjének, illetve 

b) az ellenőrzött szervezeti egység veze-

tőinek, továbbá 

c) annak, akire vonatkozóan megállapí-

tást vagy javaslatot tartalmaz, 

és szükség esetén felkéri az intézkedési 

terv elkészítésére. 

* * * * * * 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 44. § (1) 

 

49.  Mint a költségvetési szerv vezetője – a * * * * * * 370/2011. (XII. 31.) 
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belső ellenőrzési vezető véleményének 

kikérésével – dönthet úgy, hogy a lezárt 

ellenőrzési jelentést vagy annak kivonatát 

nyilvánosságra vagy harmadik fél tudo-

mására hozza az adatvédelemre vonatko-

zó jogszabályok figyelembevételével. 

Korm. rend. 44. § (3) 

 

50.  Mint a költségvetési szerv vezetője az in-

tézkedési terv jóváhagyásáról az intézke-

dési terv kézhezvételétől számított 8 na-

pon belül – a belső ellenőrzési vezető vé-

leményének kikérésével – dönt. 

* * * * * * 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 45. § (4) 

 

51.  Mint a költségvetési szerv vezetője – a 

belső ellenőrzési vezető véleményének 

kikérésével – dönt az intézkedési tervben 

meghatározott egyes feladatok végrehaj-

tása módosításáról, ha azt az ellenőrzött 

szervezeti egység vezetője kezdeményezi 

és erről tájékoztatja a belső ellenőrzési 

vezetőt is. 

* * * * * * 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 45. § (5) 

 

52.  Mint a költségvetési szerv vezetője a ké-

relem elbírálásának jogát átruházhatja a 

belső ellenőrzési vezetőre, aki rendszere-

sen beszámol a határidő módosítási ké-

relmekről és azok elfogadásáról vagy el-

utasításáról. 

* * * * * * 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 45. § (6) 

 

53.  Mint a költségvetési szerv vezetője utóel-

lenőrzést kezdeményezhet, amennyiben 

az ellenőrzött szerv, szervezeti egység 

vezetője az intézkedési tervben meghatá-

rozott egyes feladatok végrehajtásáról az 

(1) bekezdésben meghatározott határidőn 

belül nem számol be és a 45. § (5) be-

kezdése alapján határidő hosszabbítást 

sem kért, a belső ellenőrzési vezető mel-

lett a soron kívüli feladatokra tervezett 

kapacitásának a terhére. 

* * * * * * 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 46. § (3) 

 

54.  A jegyző a tárgyévre vonatkozó éves el-

lenőrzési jelentést, valamint a helyi ön-

kormányzat által alapított költségvetési 

szervek éves ellenőrzési jelentései alap-

ján készített éves összefoglaló ellenőrzési 

jelentést – a tárgyévet követően, legké-

* * * * * * 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 49. § (3a) 
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sőbb a zárszámadási rendelet elfogadásá-

ig – a képviselő-testület elé terjeszti jó-

váhagyásra. 

55.  Társult feladatellátás belső ellenőrzése 

esetén, mint a társulás munkaszervezeti 

feladatát ellátó, vagy közös feladatellátás 

esetén a feladatellátást végző, intézményi 

társulás esetén az intézmény székhelye 

szerinti önkormányzat által kijelölt költ-

ségvetési szerv vezetője a stratégiai elle-

nőrzési terveket és éves ellenőrzési ter-

veket összesítve tájékoztatásul a társulás 

vagy annak irányító szerve elé terjeszti. 

* * * * * * 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 56. § (4) 

 

56.  Társult feladatellátás belső ellenőrzése 

esetén, mint kijelölt költségvetési szerv 

vezetője jóváhagyja a társulás által vég-

zett ellenőrzéseknél alkalmazott belső el-

lenőrzési kézikönyvet. 

* * * * * * 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 56. § (7) 

 

57.  Hatósági bizonyítványt állít ki a lakástu-

lajdon fekvése szerint illetékességgel az 

életveszélyessé vált, bontásra ítélt vagy 

elbontott lakás pótlására biztosított állami 

támogatásban való részesedésről. 

 * * * * * 40/2001. (XI. 7.) PM 

rend. 2. § 
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