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24.22. Az Önkormányzati Koordinációs Osztály személyi állománya: 

 

Engedélyezett létszám: 10 fő 

Szervezeti egység vezetője: osztályvezető 

titkársági ügyintéző I. (osztályvezető-helyettes) 

titkársági ügyintéző II. 

titkársági ügyintéző III. 

titkársági ügyintéző IV. 

titkársági ügyintéző V. 

munkaügyi ügyintéző 

rendszergazda, informatikus 

címnyilvántartási ügyintéző, informatikus 

hivatalsegéd, gondnok, gépkocsivezető  

25. Önkormányzati Rendészeti Szerv 

25.1. Közvetlenül az Aljegyző irányítása alatt álló szervezeti egység. 

25.2. Feladata a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott bejelentéshez, illetve 

útkezelői valamint tulajdonosi hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének 

ellenőrzése, a közterületek rendjére, tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység 

megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, szankcionálása, a jogellenes állapot 

jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más szerv (hatóság) hatáskörébe 

tartozik. 

25.3. Ellátja a természeti területek és értékek, különösen a helyi jelentőségű védett természeti értékek 

és területek őrzését, óvását, károsítások megelőzését. feladatokat.  

25.4. Közreműködik a termőföldek őrzésére, valamint a termőföldön lévő termények, termékek, 

felszerelések, eszközök, haszonállatok, építmények, földmérési jelek védelmében, a közrend, a 

közbiztonság, a közterület, az épített és természeti környezet, az önkormányzat vagyonának 

védelmében, az állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában.  

25.5. Közreműködik közlekedési, parkolási szabályok betartatásában, a megfelelő szankciók 

alkalmazásával, ill. intézkedések megtételével. 

25.6. A közút kezelőjének megbízása alapján a közterületen tárolt üzemképtelen járművek 

eltávolítása iránt intézkedik.  

25.7. Együttműködik a társhatóságokkal, illetve a hivatal szervezeti egységeivel. 

25.8. Ellátja a helyi rendeletekben meghatározott feladatokat, tevékenységeket. 

25.9. Vezetője útján ellátja a helyi közbiztonsági referensi feladatokat.  

25.10. Az Önkormányzati Rendészet Szerv személyi állománya: 

Engedélyezett létszám: 5 fő  

Szervezeti egység vezetője: önkormányzatirendészet-vezető 

közterület-felügyelő I. 

közterület-felügyelő II. 

közterület-felügyelő III. 

közterület-felügyelő IV. 

26. Jogi és Vagyongazdálkodási Iroda  

26.1. Az ügyvédek által ellátja a megbízási szerződésben ráruházott feladatokat. Közreműködik a 

Jegyző által hatáskörébe utalt szerződések elkészítésében. Tájékoztatást nyújt a Hivatal 

munkatársainak ügyintézésével, valamint a Képviselő-testület munkájával összefüggésben 

felmerülő jogi kérdésekben. 

26.2. Közreműködik az Önkormányzat polgári peres és nem peres ügyeinek intézésében. 

Közreműködik a polgári jogi szerződések elkészítésében, ügyvitelében.  

26.3. Ellátja a közbeszerzési felelős feladatait a Közbeszerzési Szabályzat szerint.  

26.4. Ellátja az Önkormányzat vagyongazdálkodási feladatait, vezeti a vagyonkatasztert. 

26.5. Gondoskodik az önkormányzati intézmények alapító okirataival és törzskönyvi 

nyilvántartásaival kapcsolatos feladatok ellátásáról.  










