
  
 

 
 

 
 

Összetétele:  
1 fő csop.vez. 
1 fő előadó 
1 fő ük.  
 
Feladata: 
Pályázati csoport: 

az önkormányzat 
által benyújtandó 
pályázatok készítése

Városi építész Ön-
kormányzati építé-
szeti feladatok, ön-
kormányzati pályá-
zatok műszaki tar-
talmának előkészí-
tése, önkormányzati 
beruházások bonyo-
lításában közremű-
ködés, műemlékvé-
delem, városrende-
zési tervek kezelése, 
koncepciók kidol-
gozása és kezelése 

 

Összetétele:  
1 fő oszt.vez., 
3 fő előadó 
 

Feladata: 
testületi, bizottsági 
tevékenység se-
gítése 
adminisztrációs, 
jogi, jogpropaganda 
munka végzése 
ügyviteli, ügyirat-
kezelési feladatok

informatikai, 
számítástech-nikai 
feladatok 

munkaügyi és   
TB feladatok 
végzése 

Összetétel: 
1 fő csop. vez. 
3 fő előadó 
1 fő ük. 
 
Feladata: 
Számviteli, pénzügyi, 
gazdálkodási, tervezé-
si, elemzési feladatok 
végzése, költségvetés, 
beszámoló készítése 

Összetétel: 
1 fő csop.vez. 
1 fő előadó 
 
Feladata: 
Vállalkozási, beruhá-
zási, vagyonkezelési 
feladatok, vagyon-, 
szerződések-, tartozá-
sok nyilvántartása, 
közbeszerzés, árveré-
sek 

Összetétel: 
5 fő előadó 
 
Feladata: 
általános igazgatás, 

anyakönyvi igazga-
tás, 
ipari, kereskedelmi, 
élelmiszergaz-
dasági, 
szociális és gyám-
ügyi feladatok 
gyámhatósági 
feladatok 
hulladékgazdálko-
dás 
 
földművelés-ügyi 
hatósági tevékeny-
ség 
közterület kezelés 
ügyfélszolgálat 
marhalevél-kezelés 

Összetétel: 
1 fő hiv. vez. 

1 fő előadó 
 
Feladata: 
törvényben 
meghatározott 
feladatok 
ellátása 

 
gyermek- és 
ifjúságvédel-
mi feladatok 
 

Összetétel: 
1 fő hiv. vez. 
1 fő előadó 
 
Feladata: 
környezetvé-

delem, közle-

kedési, víz-

ügyi,építési 

hatósági 

tevékenység 

 
 

TÖRZSKAR TITKÁRSÁG 

Költségvetési 
csoport 

GAZDASÁGI  OSZTÁLY 
1 fő osztályvezető 

Vagyongazd. 
csoport 

Adócsoport 

Kiskincstár 

Összetétel: 
6 fő előadó 
 
Feladata: 
törvényben 
meghatáro-zott 
népesség-
nyilvántartási, 
gépjármű-
ügyintézési, 
vállalkozási és 
személyi 
igazolvány 
kiállítási, 
adatkezelési 
feladatok, 
útlevél ügyin-
tézés 

IGAZGATÁSI 
OSZTÁLY 

1 fő osztályvezető 

OKMÁNY-
IRODA 

VÁROSI 
GYÁM-

HIVATAL 

VÁROSI  
ÉPÍTÉSI  
HIVATAL 

POLGÁRMESTER 

ALJEGYZŐ 

JEGYZŐ 

Összetétel: 
1 fő csop.vez., 
1 fő előadó 
2 fő ük. 
 
Feladata: 
adóigazgatási 
feladatok, illeték, 
ing. kezelés, végre-
hajtás, hatósági biz. 

Összetétel: 
1 fő csop.vez. 
2 fő előadó 
 
Feladata: 
intézményi 
pénzügyi, szám-
viteli, munkaügyi 
feladatok ellátása 

Belső ellenőr 

OKTATÁSI, 
KÖZMŰVELŐ-
DÉSI ÉS 
EGÉSZSÉGÜ- 
GYI OSZTÁLY  

Összetétel: 
1 fő osztályvezető 
2 fő előadó 
 
Feladata: 
Oktatási, közművelő-
dési, egészségügyi  
hatósági feladat, az 
intézmények irányítása 
 
Városi sportfeladatok 
intézése, szabadidős 
sport szervezése, 
versenyprogra-mok 
biztosítása, pályázatok 
készítése 
 
Katasztrófavédelmi 
feladatok 
 
Rendezvényszervezés 

Feladata: 

Belső ellenőri 
munkaterv 
alapján ellen-
őrzési  
feladatok 
ellátása 

 Pályázati elő-
készítő csoport 

Titkárnő 
a polgármester 
munkájának 
közvetlen segí-
tése, leírási 
feladatok 

Igazgatás 


