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 igazgatási csoport
Igazgatási
csop.vez
igazgatási
Csapó Sándor
ügyint.I.
igazgatásiügyin Kalmár Ágnes
t.II
igazgatási
Csajbók Imréné
ügyint III.
igazgatási
Kocsis Zsoltné
ügyint.IV.
igazgatási
Ugari Béláné
ügyint.V.
igazgatási
Szajda Lajosné
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igazgatási
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Trencsényi Lászlóné .
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Juhászné Dr.Jankó
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Gabr.

A polgármesteri hivatal szervezeti felépítése
Ellátott feladatok
hivatal vezetése, törvényességi ell.
önk. döntés előkészítés, végrehajtás szervezése
állig. hatósági hatáskör gyakorl.
jegyző általános.helyettesít.
jegyző által.meghat. feladatok elvégz.

kt. munkakapcs
polgármester
alpolgármesterek
bizottságok
polgármester
alpolgármesterek
bizottságok
OMIS
belügyi igazgatás, adóigazgatás
Szociális Bizottság
anyakönyvezés, hagyatéki eljárás, gyámügy,
népességnyilvántartás, építésügy, népjóléti igazgatás, vállalkozói Településfejlesztési és
ügyint. fogyasztóvédelem, választások, információ, kommunális KörnyezetvédelmiB koordin:
- Fehérné, Sinkó Gy
igazgatás, területfejlesztéssel összefüggő feladatok,,
- Kalmár Ágnes
környezetvédelem, közterület felhasználás.
- Szekeres Adrienn
- Csapó Sándor
- Thury Gábor

 pénzügyi csoport
pénzügyi
Péter Zoltánné
csoportvez
Pénzügyi
Barics József
ügyint VI
pénzügyi
Bíró Jolán
ügyint.II.
pénzügyi
Csendom Mariann
ügyint.III.
pénzügyi
Kalik Csabáné
ügyint.IV.
pénzügyi
Janikné F.Éva
ügyint.V.
 titkársági csoport
titkársági
Sinkó György
csop.vez.
Titkársági
Thury Gábor
tanácsos
titkársági
Sebestyén Jánosné
ügyint.I.
titkársági
Homa Ibolya
ügyint.II.
titkársági
Kovács Mihályné
ügyint.III.
titkársági
Kovácsné Kovalik
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Gazdálkodással kapcs.feladatok, költségvetési gazdálkodás,
címzett- és céltámogatások, helyi díjak beszedése, munkaügyi
feladatok

Pénzügyi Jogi Ügyrendi és
Vagyon Bizottság
Vagyongazd. Bizottság koordin:
-

Péterné
Fehérné

ügyvitelkezelés, intézményi kapcsolattartás honvédelem, polgári
védelem fel, statisztikai adatszolg., eü, ifjúsági és sport igazgat.,
pályázatfigyelés, művelődés, közoktatás, vagyongazdálkodás,
ügyvitelszervezés, iktató, irattár, telefon, kézbesítés
ügyfélszolgálat, településfejlesztés, kommunális tevékenység,
környezetvédelem

A csoportok élén álló, felsőfokú végzettségű csoportvezetők a (Ktv-ben meghatározott: osztályvezetői besorolás alá tartoznak) A vezetők
egységesen, valamennyi vezetőre kiterjedően 10%-os vezetői illetménypótlékban részesülnek, a képviselő-testület tárgyévre vonatkozó döntése
alapján.
A felsőfokú végzettségű köztisztviselők 10%-os képzettségi pótlékban részesülnek.
A képviselő-testülettel való kapcsolattartást a jegyző jelöli ki.
A csoportvezetők megbízásának (visszavonásának) jogát – a polgármester egyetértési joga mellett – a jegyző gyakorolja.
A kiadmányozás rendjét a jegyző írásbeli utasításban szabályozza.
A szervezeti egységet: jegyző, aljegyző, csoportvezetők, ügyintézők, ügykezelők, alkotják.
Vargáné
Rajna Ágnes jegyző

