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Városfejlesztési-ésVárosüzemeltetésiosztály

Vdrosfejlesztési feladatok

21.1.Fejlesztési projektek előkészítése'partnerek felkutatása' a közös páIyánatok
előkészítésébenvaló együttműködés, azok lebonyolítása, közreműködés mriszaki
tartalom me ghatár

o zásáb an.

2I.2.A térségbetartoző más települési önkormányzatohkal való kapcsolattartás, a közös
pályázati lehetőségek feltírása, együttműködési megállapodások előkészítéseés a
végrehaj tásban való közreműködés.
21'3.Önkormányzatot érintő kártérítési,kártalanítási igényekkel kapcsolatos ügyek
mtiszaki-szakmai kontrollj ának ellátása.

2l.4.Pályázatokért felelős szervezeti egységként ellátja az Önkormányzat PáIyázati
szab áIy zatáb an r ö gzített fe l adatokat.

21.5.Projektek bonyolítása során szükséges adatszoLgáItatás, teljeskörű nyilvantartás és
pénzngyi elszámolásokban közreműködés végzése.Szerződések elkészítése,
aláír ásr a történő előkészítése.

2l6.Kozreműködés az onkormányzat éves költségvetése tervezésében,időszakos és
éves teljesítések értékelésébenilletve a csoportra vonatkozó előirányzatok,
jóváhagyott beruházási keret felhasználásénak folyamatos figyelemmel kísérése,
előir ény zat_módo sításra j avaslattétel.

2I.7.Lakossági fórumok megszervezésében való k<jzreműködés az osztály feladatkörét
érintően.

2I.8.Az Önkormányzatközép és rövid-távuberuházási

programjai, tervei készítésében

való közreműködés

22.

Városiizemeltetési feladatok

Önkorm ény zatí költségvetési intézményeknélfelmerülő felúj ítási feladatok,
koordinálása, műszaki ellenőrök munkájának összehangolása.
22.
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22.2.Kezeli a közműszolgáltatókkal kapcsolatos szerződéseket. Nyomon követi a
teljesítéseket.
223 .B eruházás ok b ony o ítása üzemb e he ly e zé s e.
22.4.Utcané:,,táblizás, emlékműfenntartás.
22.5'A település rágcsálómentessége fenntartásábóladódó feladatok ellátása.
22.6.Kozterületek' parkok fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása, koordinálása.
Közhasznú munkavégzés irányítása, koordinálása és ellenőrzése.
22.7 'Az energiagazdálkodás fejlesáésére vonatkozó önkormányzati javaslatok
előkészítése.A váro s energiafelh asznáIásának fi gy elemmel kísérése,a felhasznál ás
racionalizálására vonatkozó elképzelések, koncepciók kidolgozása.
1
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22.8.Közreműködik a helyi közvílágítás, az tvőviz- és szennyvízszolgáLtatás zavartalan
biztosításában, ellátja az ezel<kel összefliggő döntés előkészítő feladatokat.
22.9.KözIekedésfejlesztési-, forgalomtechnikai tervek és koncepciók előkészítése,a
me gvalósításuk végrehaj tása.
A közutat, annak műszaki -, minőségi
22.10.
adatai,közut üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére fordított költségek
nyilvántartása.
A kózlstat, annak forgalmi, baleseti
22.1I.
adatut, val am i nt for g almi re ndj ét me ghatár o zó j e l zé s ek ny i lvántartás a.

23.

Létesítmény-üzemeltetésifeladatok

Az önkormány zati épületvagyon műszaki állapotának

omon kísérése.
23.2.Múszaki közreműködés a lakás és helyiséggazdálkodási feladok ellátásában.
23.3. Afeladatkörébe utalt épületekkel kapcsolatos gondnoksági feladatok ellátása.
23.4.Szervezi aZ intézményihasználatban lévő épiiletvagyon állagmegóvásával
kapcsolatos feladatokat.
23.5.Nyomon követi aZ intézményekenergia és vízfogyasztását, racionalízálást
javaslatokat dolgoz ki és hajt végre.
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Altalánosfeladatok:

24.1.Gondoskodik a 2I-23. pontokban rögzített feladatokhoz kapcsolódó beszerzési,
kozbeszerzé si fel adatok

e

llátásáÍó

1.

A nyomon követi a b eszáIlítői telj esítéseket.
24.3.Megteszi a szükséges intézkedéseket a szerződésszerű tel_iesítésérdekében.
24.4.Intézkedik a jótállási és garanciális igények érvényesítéseiránt.

24 .2.

25. Az osztály ellútja továbbá

az alábbi ágazatifeladatokat:

25.l.Növényvédelmi feladatok ellátása

-a

parlagfu elleni védekezéssel kapcsolatos

ható sági feladatok kivételével.
25'2.Y iIlamos- és gázener gia felhasználás
2 5'3 .Eneryiahatékonyság
2 5 . 4'Y íziközmú- szoIgáItatás

25.5.Yízngy
25.6.Idegenforgalom
2 5 .7 .Eneryiahatékony ság
25.8.AItalános környezetvédelem - A Környezetterhelési díjjal kapcsolatos ügyek
kivéte1éve1
25.8.I. A környezetvédelmi programmal kapcsolatos
25 .8'2. Korny ezeti hatásvizs gálati elj árás sal kapc sol ato s
25.8.3.A nyilvánosság kömyezeti információkhoz való hozzáférésévelkapcsolatos
feladatok és hatáskorök
25'8.4. A fás száru növények védelme
2 5 .9 .T ermészetvédelem
25.9.I. Természeti területek és értékekkiemelt oltalma
25.9.2. A természet védelme és a területi tervezés
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25.9.3. onkormányzati természetvédelmiőrszolgálat és a polgari természetőr
25.9.4. Mezei orszolgálat
25 .9 5 . Tulaj donj o gi rendelke zések, támo gatások és kártal anítás
25.9.6. A természetvédelem eljárásjogi szabályat és szankciói
25.9.7 ' Az erdőroI, az etdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
2 5 .9 .8 . Természetvé delemmel kapc so l ato s szakható sági feladatok
25.10. Hulladék _HulladékgazdáIkodási bírság kivételével
25.I0.I. HulIadékgazdálkodásiközfeladatellátása
25.I0.2. Atelepülésihulladékkezelésiközszolgáltatásidíj megállapítása
25.I0.3. Anemrendszereshulladékszállítás szabályairóI
25.II. Levegőtisáaság-védelem
25.I2. Túzszetészeti mentesítés
25.I3. Tűzvédelem
25.I4. Művészettelkapcsolatos feladat- és hatáskörök (köztéri műalkotások)
25.I5. Közúti közlekedés
.

25.I5.I. Kozútiközlekedésselösszefliggőfeladatok
25.I5.2. A közúti forgalom szervezésének elvei
25.I5.3' Út építése,kezelése, fenntartása, megszüntetése és elbontása
25.15.4. Útellenőri szolgáIat
25.I5.5. Közútiközlekedésfejlesztése
25.15.6. Közút nem kcizlekedési célúigénybevétele(útfelbontással

járő

esetekben) és a közút melletti ingatlan használata (közútcsatlakozás) -

25.16. Avíziközlekedés
25.I7. Aviziközlekedés
25.18. Vasúti közlekedés
25.I9. Személyszállítási szolgáltatás
25.20. Temetkezés

25.20.I.

Temető létesítése,Iezátása, megszüntetése, qra-használatbavétele,

fenntartása

25.20.2.
25.20.3.

Temetés

Kegyeletiközszolgálatiszerződés
Kisajátítás
Munkavédelem
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról
A nem dohányzőkvédelmével kapcsolatos feladatok
25.25.'l'urisáikával összeÍüggő Í'eladatok
25.26. A jegyző építésügyiigazgatási feladatainak átadásával kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
25 '27 . Vagyongazclálkodási t'eladatok, a vagyonkat aszter vezetésének,továbbá a
válosstratégiai ref-erens feladatkörébe soroltak kivételével'

25.21.
25.22.
25.23.
25.24.

VI.A polgármester közvetlen irányítása alá tartoző közszolgálati tisztviselők
26. Főépítész
26.l.Az állami fóépítészihatáskörében eljáró fovárosi és megyei kormányhivatallal

és

az érintett cinkormányzatok főépítészeivelegyüttműködve elősegíti az illetékességi
területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek össáangjának
kialakítását,
26.2'foIyamatosan figyelemmel kíséria rendezési eszközök hatályosulását'
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