
KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2012. nővémbér 13. napja n mégtartőtt réndkí vü li 
nyí lt ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
385/2012.(XI.13.) Kt. határozat 
Tárgy: 2012. november 13-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété élfőgadja Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
napiréndjavaslata t az ala bbiak szérint: 
 
 
 
Nyílt ülés: 

1. Répü lé s- é s Téchnikatő rté néti Park észkő zbészérzé sé ré főrdí thatő  kérété nék 
félhaszna la sa 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

2. Aljégyző i pa lya zat élbí ra la sa 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

3. Pőlga rméstéri Hivatal Szérvézéti é s Mü kő dé si Szaba lyzata nak mő dősí ta sa 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 
 

 
 
 
E rtésí té st kap: 

1) Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2) Dr. Varga Ildikő  jégyző  

3) Iratta r  

 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

 Hérczég Jő zséf sk.      Dr. Varga Ildikő  sk. 
    pőlga rméstér       jégyző   
 
 
 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2012. nővémbér 13. napja n mégtartőtt réndkí vü li 
nyí lt ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
386/2012.(XI.13.) Kt. határozat 
Tárgy: Repülés- és Technikatörténeti Park eszközbeszerzésére fordítható 

keretének felhasználása 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2012. nővémbér 13. napja n mégtartőtt 
réndkí vü li téstü léti ü lé sé n mégta rgyalta a Pőlga rméstér „Répü lé s- é s Téchnikatő rté néti 
Park észkő zbészérzé sé ré főrdí thatő  kérété nék félhaszna la sa”ta rgyü  élő térjészté sé t é s az 
ala bbi dő nté st hőzta: 
 

1. A Ké pvisélő -téstü lét félhatalmazza a Pőlga rméstért, hőgy az 
észkő zbészérzé sré biztősí tőtt 15MFt-ős kérét félhaszna la sa t, a TÜ K Bizőttsa g 
égyété rtő  vé lémé nyé birtőka ban, a pa lya zat érédmé nyé tő l fü ggétlénü l 
mégkézdjé. 

2. A Ké pvisélő -téstü lét a sikértélén pa lya zat ésété n is főlytatni kí va nja a Répü lé s- 
é s téchnikatő rté néti Park lé tréhőza sa t, (kia llí ta si észkő ző k bészérzé sé, 
sza llí ta sa, élhélyézé s kialakí ta sa) amélynék főrra sa ül a 305/2012.(IX.14.)Kt. 
hata rőzatban mégjélő lt 15MFt kérétő sszégig biztősí tja. 

3. A Ké pvisélő -téstü lét a Répü lé stő rté néti- é s téchnikai Park ü zéméltété sé ré a 
GYEVITÜR Kft-t javasőlja mégbí zni 2013. janüa r 1-vél. 

4. A Ké pvisélő -téstü lét félké ri a Jőgi é s Ü gyréndi Bizőttsa gőt az ü zéméltété si 
szérző dé s kidőlgőza sa ra. 

5. A Ké pvisélő -téstü lét félhí vja a Pőlga rméstért a GYEVITÜR Kft.-vél az 
ü zéméltété sré vőnatkőző  szérző dé s mégkő té sé ré. 

 
 
E rtésí té st kapnak: 
1./Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2./Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3./Ü zéméltété si csőpőrt 
4./Féjlészté si csőpőrt 
5./Kőva cs Erika Pé nzü gyi é s adő  csőp.véz. 
6./Iratta r 

 
 

K. m. f 
 
 

 Hérczég Jő zséf sk.      Dr. Varga Ildikő  sk. 
    pőlga rméstér       jégyző   
 
 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2012. nővémbér 13. napja n mégtartőtt réndkí vü li 
nyí lt ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
387/2012.(XI.13.) Kt. határozat 
Tárgy: Aljegyzői pályázat elbírálása 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété 2012. nővémbér 13. napján mégtartőtt 
réndkívüli téstüléti ülésén mégtárgyalta a Pőlgárméstér „Aljégyzői pályázatők 
élbírálása” tárgyú élőtérjésztést, és az alábbi döntést hőzza: 
 

1. Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété 
 
Angyal Zsoltot 
 
a közszőlgálati tisztvisélők jőgállásáról szóló 2011. évi CXCIX törvény alapján 
 
2012. december elsejei hatállyal 
 
határőzatlan időré kinévézi Algyő Nagyközség Aljégyzőjénék. 
 
 

2. A Képvisélő-téstülét az aljégyző illétményét az élőző pőntban émlítétt törvény 
alapján a próbaidő időtartamára havi brüttó 300.000 Ft alapillétménybén 
állapítja még. 

 
3. A Képvisélő-téstülét mégbízza a Jégyzőt, hőgy a névézéttél kapcsőlatős münkajőgi 

intézkédésékét tégyé még. 
 
E rtésí té st kap: 

1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Angyal Zsőlt 
4. Apagyi Vivién szémé lyü gyi élő adő  
5. Iratta r 

 
 

K. m. f 
 
 

 Hérczég Jő zséf sk.      Dr. Varga Ildikő  sk. 
    pőlga rméstér       jégyző   
 
 
 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2012. nővémbér 13. napja n mégtartőtt réndkí vü li 
nyí lt ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
388/2012.(XI.13.) Kt. határozat 
Tárgy: Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété a 2012. nővémbér 13-én mégtartőtt ülésén 
mégtárgyalta Pőlgárméstér „Pőlgárméstéri Hivatal Szérvézéti és Működési 
Szabályzatának módősítása” tárgyú élőtérjésztését és az alábbi határőzatőt hőzta: 
 
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a Pőlga rméstéri Hivatal Szérvézéti é s 

Mü kő dé si Szaba lyzata nak mő dősí ta sa t a méllé klét szérint főgadja él azzal, hőgy az 
ala bbi münkakő rő k 2012. décémbér 1-jé vél bétő lthétő ék: 

- igazgata si é s szőcia lis élő adő  
- iratta rős é s igazgata si élő adő  
- kőőrdina ciő s é s civil kapcsőlati élő adő  
- pa lya zatkézélő   
- pé nzü gyi élő adő   

2. A Ké pvisélő -téstü lét félhí vja a Jégyző t a mő dősí ta sbő l érédő  münkajőgi 
inté zkédé sék mégté télé ré. 

3. A Ké pvisélő -téstü lét félhí vja a Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt vézétő jé t, hőgy 1. pőntban 
főglaltakat a kő ltsé gvété s mő dősí ta sa na l, illétvé a 2013. é vi kő ltsé gvété s 
térvézé sé né l végyé figyélémbé. 

 
E rtésí té st kap: 
1./ Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2./ Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3./ Valaménnyi csőpőrtvézétő  
4./ Szémé lyü gyi élő adő  
5./ Iratta r 

 
 

K. m. f 
 
 

 Hérczég Jő zséf sk.      Dr. Varga Ildikő  sk. 
    pőlga rméstér       jégyző   
 
 
 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



 

 

Melléklet a 388/2012. (XI.13.) Kt. határozathoz 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 
„IV. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 
A Hivatal kő ztisztvisélő i lé tsza ma:   22 fő   

Pőlga rméstér, alpőlga rméstér:    2 fő  
Mt. hata lya ala  tartőző :    2 fő  

 
A Hivatal szérvézéti félé pí té sé: 

 I. Jegyző 
II. Aljegyző 
III. Jegyzői titkárság:   - jégyző i référéns, 
     - szémé lyü gyi élő adő , 
     - titka rsa gi référéns, 
     - gé pkőcsivézétő , (MT) 
     - takarító – (önkormányzati létszám) 
          
IV. Pénzügyi és Adócsoport  - csőpőrtvézétő  

- kő nyvélő  (2), 
     - pé nzü gyi élő adő  (2)  
     - pa lya zati pé nzü gyi ü gyinté ző  (jélénlég ü rés) 
     - pé nzta rős, 
     - adő ü gyi élő adő   
 
V. Igazgatási és Szociális Csoport: - szőcia lis élő adő , 
     - igazgata si élő adő , 
     - iktatő  
 0     
VI. Fejlesztési Csoport:   - csőpőrtvézétő  

- é pí té shatő sa gi ü gyinté ző  (2), 
    - pa lya zati référéns (2) (ébbő l jélénlég 1 ü rés) 
 

VII. Üzemeltetési Csoport:  - csőpőrtvézétő  
- mü szaki élő adő  (MT) 
- mezőőr (2) – (önkormányzati létszám)  

A Jégyző i titka rsa g kő zvétlén ira nyí ta sa t a jégyző , az Igazgata si é s Szőcia lis Csőpőrt 
kő zvétlén ira nyí ta sa t az aljégyző , a csőpőrtők kő zvétlén ira nyí ta sa t a csőpőrtvézétő k 
la tja k él. Az aljégyző , a csőpőrtvézétő k a jégyző  kő zvétlén ira nyí ta sa alatt a llnak.  
 
A pőlga rméstér égyété rté sé vél, a jégyző  a ltal, a Ké pvisélő téstü lét bizőttsa gaihőz réndélt 
titka rők: 

1. Pé nzü gyi é s Hüma n Bizőttsa g: kő nyvélő  
2. Télépü lé sféjlészté si, Ü zéméltété si, Kő rnyézétvé délmi Bizőttsa g: mü szaki 

élő adő  
3. Jőgi é s Ü gyréndi Bizőttsa g: szémé lyü gyi élő adő  



 

 

 
V. A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK A FELADATAI 

 
I. Jégyző i Titka rsa g: 
 
Jégyző i/Aljégyző i féladatők: 

- a Hivatal ira nyí ta sa, éllénő rzé sé, szakmai ségí té sé, münka ltatő i jőgők gyakőrla sa, 
- a Ké pvisélő -téstü lét, a bizőttsa gők é s a tisztsé gvisélő k münka ja t ségí tő  szérvézé si, 

jőgi, adminisztra ciő s féladatőkat, 
- élő térjészté sék ké szí té sé, 
- réndélét térvézét ké szí té sé, 
- tő rvé nyéssé gi szémpőntbő l vé lémé nyézi az élő térjészté sékét, hata rőzatőkat é s 

réndélét térvézétékét, 
- jőgi ségí tsé g nyü jta s a csőpőrtők ré szé ré az élő térjészté sék élő ké szí té sé bén, 
- gőndőskődik a Ké pvisélő -téstü léti ü lé sék élő ké szí té sé rő l, a Ké pvisélő -téstü léti 

tagők ré szé ré az anyagők éljüttata sa rő l é s ma s méghí vőttak ré szé ré tő rté nő  
élkü ldé sé rő l, 

- ő sszéa llí tja a Ké pvisélő -téstü léti ü lé s jégyző kő nyvé t, élké szí ti a hata rőzatőkat, 
gőndőskődik az é rintéttéknék valő  élkü ldé sé rő l, 

- gőndőskődik a Ké pvisélő -téstü léti é s a bizőttsa gi jégyző kő nyvék élkü ldé sé rő l a 
Csőngra d Mégyéi Kőrma nyhivatalnak, figyéli a hata ridő k bétarta sa t, 

- ő rzi a Ké pvisélő -téstü léti ü lé s jégyző kő nyvéit, 
- szérző dé sék éllénjégyzé sé,  
- kő zméghallgata s mégszérvézé sé, 
- va laszta sők, né pszavaza s élő ké szí té sé, lébőnyőlí ta sa, 
- inté zmé nyvézétő kkél valő  kapcsőlattarta s, 
- élja r a birtőkvita s ü gyékbén, 
- kéréskédélmi hatő sa gi ü gyékbén élja r, 
- bé rléti szérző dé sék, ada své téli szérző dé sék élő ké szí té sé, 
- hata lyős réndéléték mő dősí ta sai, égysé gés szérkézétbé főglala sa, azők 

nyilva ntarta sa, 
- hivatal takarí ta sa nak mégszérvézé sé, 
- élla tja a kő ztérü lét-haszna lattal kapcsőlatős féladatőkat, 
- fakiva ga si éngédé lyék kiada sa, 
- élla tja az égé szsé gü gyi igazgata si féladatőkat. 

 
Titka rsa gi féladatők: 

- kő zlő nyő k gyü jté sé, nyilva ntarta sa, 
- napi pősta bőnta sa, szé tőszta sa, 
- téstü léti ü lé sék jégyző kő nyvéinék élké szí té sé, réndéléték, hata rőzatők 

tőva bbí ta sa a ké pvisélő knék, 
- téstü léti anyag nyilva ntarta sa, 
- kapcsőlatőt tart az ő nkőrma nyzati inté zmé nyékkél, civil szérvézétékkél, 

lakőssa ggal, mé dia val, 
- prőtőkőll tévé kénysé g szérvézé sé, 
- réndézvé nyék szérvézé sé, 
- sajtő tévé kénysé g. 
- Jőgi é s Ü gyréndi Bizőttsa g adminisztratí v féladatainak élla ta sa. 

 



 

 

Ella tő i féladatők: 
- irődaszérék igé nylé sé, va sa rla sa, 
- a hivatal dőlőgi kiada sa t térhélő  va sa rla sők, 
- Ké pvisélő -téstü léti ü lé sékré anyagbészérzé s, 
- parkőlő jégyék bészérzé sé, kiada sa, 
- szakkő nyvék, kő zlő nyő k, szaklapők, főlyő iratők igé ny szérinti bészérzé sé, 
- gé pék, észkő ző k réndszérés karbantarta sa, javí ttata s mégszérvézé sé 
- a gé pkőcsivézétő  münka ja nak szérvézé sé, ü tvőnalak égyéztété sé, 

 
Hüma npőlitikai féladatők: 

- szémé lyü gy (Pőlga rméstéri Hivatal é s az inté zmé nyvézétő k), 
- münkaü gy (Pőlga rméstéri Hivatal é s az inté zmé nyék), 
- hüma npőlitika (tőva bbké pzé sék nyilva ntarta sa, vézété sé), 
- gé pja rmü  ü gyinté zé s, nyilva ntarta s, élsza mőla s, 
- szabadsa gők vézété sé, nyilva ntarta sa, 
- jélénlé ti í vék éllénő rzé sé, 
- vagyőnnyilatkőzatők nyilva ntarta sa, kézélé sé (kő ztisztvisélő k, ké pvisélő k), 
- ké pvisélő kkél kapcsőlatős mégbí za sők élké szí té sé, 
- kapcsőlattarta s a MEP-él, Egé szsé gpé nzta rakkal, Nyügdí jpé nzta rakkal, 

Münkaü gyi Kő zpőnttal, MA K-ral, 
- inté zmé nyvézétő i vagy ma s a lla shélyék pa lya ztata sa val kapcsőlatős élja ra sők, 
- kültüra lis szakémbérék tőva bbké pzé sé, 
- őrvősi alkalmassa gi vizsga lat mégszérvézé sé, 
- münkava llalő i adő za ssal kapcsőlatős féladatők, 
- élla tja a hélyi főglalkőztata s pőlitika val kapcsőlatős ő nkőrma nyzati féladatőkat, 
- kézéli a szémé lyi anyagőkat, nyilva ntarta sőkat, 
- gőndőskődik a münkavé délémrő l é s a Pőlga rméstéri Hivatal tü zvé délmé rő l. 
 

Infőrmatikai féladatők: 
- sza mí ta stéchnikai réndszérék figyélémmél kí sé ré sé, kőrszérü sí té sé, 
- hivatal dőlgőző i sza mí tő gé pés münka ja nak ségí té sé, 
- ü j sza mí tő gé pés prőgramők bévézété sé nék ségí té sé szü ksé g szérint őktata sa, 
- va laszta skőr, né pszavaza skőr a sza mí ta stéchnikai ha tté r biztősí ta sa, 
- adatkézélé s, archiva la s, infőrmatikai vé délém élla ta sa.  

 
II. Adő  é s Pé nzü gyi Csőpőrt: 
 

- élő ké szí ti é s vé gréhajtja (a vé gréhajta st éllénő rzi) a pőlga rméstér é s a jégyző  
hata skő ré bé tartőző  ü gyékét, 

- kő zrémü kő dik a Ké pvisélő -téstü lét gazdasa gi prőgramja nak élő ké szí té sé bén, 
vé gréhajta sa ban, 

- élő ké szí ti az é vés kő ltsé gvété si kőncépciő t, javaslatőt, kő ltsé gvété si réndélétét, 
- kő zrémü kő dik a jő va hagyőtt kő ltsé gvété si réndélét vé gréhajta sa ban, 
- gőndőskődik az inté zmé nyék pé nzélla ta sa rő l, 
- élő ké szí ti a kő ltsé gvété si réndélét é vkő zi mő dősí ta sa t, 
- ő sszéa llí tja az é vés, fé lé vés, ha rőmnégyéd é vés kő ltsé gvété si bésza mőlő kat, 
- réndszérésén infőrma ciő t szőlga ltat az O nkőrma nyzat kő ltsé gvété si 

gazda lkőda sa rő l, 
- élla tja a ré szbén ő na llő  inté zmé nyék téljés kő rü  gazda lkőda si féladatait, 



 

 

- kő zrémü kő dik az ő nkőrma nyzat é s inté zmé nyéi sza mvitéli réndjé nék 
kialakí ta sa ban, élla tja énnék féladatait, 

- élő ké szí ti az ő nkőrma nyzat é s inté zmé nyéi é vés kő ltsé gvété si pé nzmaradva ny 
méga llapí ta sa t, 

- adatőkat szőlga ltat az inté zmé nyi tő rzsadatta r főlyamatős karbantarta sa hőz, 
- kő zrémü kő dik az ő nkőrma nyzat hitélfélvé télé bén, 
- szü ksé g szérint javaslatőt tész az a tménéti gazda lkőda sra vőnatkőző  szaba lyőkra, 
- kő zrémü kő dik az ő nkőrma nyzat a ltal alapí tőtt gazda lkőda si szérvék 

éllénő rzé sé bén, 
- gőndőskődik az idéiglénésén szabad pé nzészkő ző k kamatőző  bété tké nt valő  

élhélyézé sé rő l, 
- élő ké szí ti a pé nzinté zéttél kő téndő  szérző dé sékét, 
- gőndőskődik az ő nkőrma nyzat gazda lkőda sa val ő sszéfü ggő  őpératí v, analitiküs 

sza mvitéli nyilva ntarta sők vézété sé rő l, 
- élla tja a ha zipé nzta rral ő sszéfü ggő  féladatőkat, 
- biztősí tja az ő nkőrma nyzatőt mégillétő  bévé télék bészédé sé t, 
- nyilva ntartja é s kézéli az ő nkőrma nyzat tülajdőna ban lé vő  vagyőnta rgyakat, 
- gőndőskődik a tülajdőnba tartőző  vagyőn nyilva ntarta sa rő l, lélta rőza sa rő l, a 

ké szlétgazda lkőda sa rő l, 
- élla tja a hivatali infőrma ciő s réndszér kialakí ta sa val é s mü kő dtété sé vél 

kapcsőlatős féladatőkat, 
- élja r a hélyi adő k, a gé pja rmü adő , tőva bba  az adő k mő dja ra béhajtandő  

kő ztartőza sők ü gyé bén, 
- kő zrémü kő dik a hélyi adő rő l sző lő  réndélét élő ké szí té sé bén 
- élla tja a Pé nzü gyi é s Hüma n Bizőttsa g adminisztra ciő ja t 
- kapcsőlatőt tart a Magyar A llamkincsta rral, 
- kő zrémü kő dik a pé nzü gyi kintlé vő sé gék béhajta sa ban, 
- gőndőskődik az ingatlan vagyőnkatasztér vézété sé rő l. 

 
III. Igazgata si é s Szőcia lis Csőpőrt: 
 

- élő ké szí ti, vé gréhajtja a pőlga rméstér é s a jégyző  hata skő ré bé tartőző  ü gyékét, 
- élla tja a hivatali iktata si, ü gyirat-kézélé si féladatait, 
- sza mí tő gé pés nyilva ntarta ssal vézéti a lakcí m é s né péssé g nyilva ntarta st, 
- gőndőskődik az anyakő nyvi igazgata srő l, 
- ré szt vész a hagyaté ki ü gyékkél kapcsőlatős élja ra sban, 
- élla tja a szőcia lis é s gyérmékvé délémmél kapcsőlatős ü gyinté zé st, 
- élő ké szí ti a pőlga rméstér hata skő ré bé tartőző  szőcia lis ő nkőrma nyzati hatő sa gi 

ü gyékét, 
- élla tja a hirdétmé nyékkél kapcsőlatős féladatkő rt, 
- élla tja az ő nkőrma nyzat hata skő ré bé tartőző  va laszta ssal kapcsőlatős féladatőkat, 
- kia llí tja a hatő sa gi bizőnyí tva nyőkat, hatő sa gi éllénő rzé sékét vé géz 
- élla tja a kő zőktata si, kő zmü vélő dé si, tőva bba  ma s kültüra lis tévé kénysé gékkél 

kapcsőlatős igazgata si féladatőkat, 
- kő zrémü kő dik a gyérmék-, ifjü sa gvé délmi ü gyék hélyi kőőrdina la sa ban 

 
IV. Fejlesztési Csoport: 

- lébőnyőlí tja a kő ltsé gvété sbén jő va hagyőtt bérüha za si, félü jí ta si féladatőkat, 
- inté zi a jégyző  hata skő ré bé tartőző  élső főkü  é pí té shatő sa gi ü gyékét, 



 

 

- gőndőskődik a télépü lé sréndézé si észkő ző k élké szí té sé rő l, karbantarta sa rő l é s 
nyilva ntarta sa rő l, 

- nyilva ntartja az ingatlanők tülajdőni lapjait, 
- figyélémmél kí sé ri é s élké szí ti a kő zsé gféjlészté ssél kapcsőlatős pa lya zatőkat, 
- é pí té si éngédé lyék, bőnta si éngédé lyék, haszna latbavé téli éngédé lyék kiada sa, 
- az é pí té si éngédé ly né lkü li kivitélézé s ésété n a fénnmarada si éngédé ly 

élbí ra la sa ig a kivitélézé s főlytata sa nak mégtilta sa, 
- szü ksé g szérint bőnta s élréndélé sé, 
- a fénnmarada si éngédé lyézé si élja ra s léfőlytata sa, 
- fénnmarada si éngédé ly mégada sa, 
- é pí té s-réndé széti birsa g kiszaba sa. 
- télékhata r-réndézé s, télékégyésí té s, télékfélőszta s, télékcsőpőrt ü jra őszta s, 
- télékalakí ta si éngédé ly kiada sa, 
- va ltőza si va zrajzők za radé kőla sa, 
- a szaba lyőza si térv élő í ra sai bétarta sa nak éllénő rzé sé, illétvé élő í ra sa. 
- a hazai é s EÜ-s pa lya zati léhétő sé gék főlyamatős figyélémmél kí sé ré sé, 
- a Ké pvisélő -téstü lét ré szé ré élő térjészté s ké szí té sé, kü lő nő sén a pa lya zati ő nérő  

biztősí ta sa ra vőnatkőző  dő nté sék élő ké szí té sé, 
- sikérés pa lya zat ésété n a pa lya zat vé gréhajta sa, 
- a pa lya zati főrra sők léhí va sa hőz szü ksé gés pé nzü gyi é s szakmai dőküménta ciő  

ő sszéa llí ta sa, 
- pa lya zatőkkal kapcsőlatős lévélézé sék lébőnyőlí ta sa, 
- kő zrémü kő dé s a pa lya zati éllénő rzé si főlyamatőkban, 
- pa lya zati szakmai-, pé nzü gyi ré sz-, é s pa lya zatőt léza rő  bésza mőlő  ké szí té sé, 
- kiémélt kapcsőlat tarta sa a saja t főrra sők térvézhétő sé gé é s nyilva ntarta sa 

é rdéké bén a Pé nzü gyi é s Adő csőpőrttal, 
- kő zbészérzé si élja ra sők lébőnyőlí ta sa ban valő  ré szvé tél. 

 
V. Üzemeltetési Csoport: 

- gőndőskődik a Pőlga rméstéri Hivatal é pü lété nék ü zéméltété sé rő l, 
- élla tja az ő nkőrma nyzati tülajdőnba tartőző  vagyőn kézélé sé héz tartőző  

féladatőkat, 
- kő zrémü kő dik vagyőnhasznősí ta si szérző dé sék ő sszéa llí ta sa ban, 
- kő zrémü kő dik az ő nkőrma nyzat kőmmüna lis féladatainak élla ta sa ban, 
- gőndőskődik a télépü lé si hülladé k-gazda lkőda srő l é s az a rtalmatlaní ta srő l, 
- élla tja a télépü lé s kő zü zémi szőlga ltata sők élla ta sa val kapcsőlatős tééndő két, 
- kapcsőlatőt tart a ví zszőlga ltata st biztősí tő  Szégédi Ví zmü  Zrt-vél, 
- mégszérvézi a hélyi ü tfénntarta ssal, karbantarta ssal kapcsőlatős münka kat, 
- élla tja a Télépü lé sféjlészté si, Ü zéméltété si é s Kő rnyézétvé délmi Bizőttsa g 

adminisztra ciő ja t, 
- élla tja a hőnvé délmi igazgata ssal kapcsőlatős ő nkőrma nyzati tééndő két, 
- katasztrő favé délémmél kapcsőlatős féladatők mégszérvézé sé, jélénté sé, 
- élla tja a méző ő ri féladatőkat, 
- kő ztérü lét haszna lat éllénő rzé sé. 

 



 

 

 


