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Jegyzői irányítás alatt
Ügyfajták:
Birtokvédelmi ügyek
Jogi ügyek, szerződések
Szervezési és képviselőtestületi ügyek
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Koordinációs és Hatósági Osztály
Ügyfajták:
Anyakönyvi ügyek
Állampolgársági eskütétel
Anyakönyvi kivonat
Apai elismerő nyilatkozat
Halotti anyakönyvezés
Házassági névviselés megváltoztatása
Házasságkötésre bejelentkezés
Külföldön történt születés, házasság és haláleset hazai anyakönyvezése
Másodszori születési névváltoztatás
Születési névváltozási kérelmek
Újszülött anyakönyvezése
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Igazgatási ügyek
Hagyatéki ügyek
Címnyilvántartás
Hirdetmények kifüggesztése
Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés
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Vállalkozási ügyek
Hatósági bizonyítványok kiadása
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Kereskedelmi tevékenység folytatásának bejelentése, működési engedély, kereskedelmi
tevékenység módosítása
Üzletműködési kérelem, megszűnés bejelentése
Rendezvénytartási engedély
Szálláshely-üzemeltetési engedély, megszűnés bejelentése:
Telepengedély:
Vásár-, piacüzemeltetési engedély
Ebekkel kapcsolatos ügyintézés
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 Szociális ügyek
o Egészségüggyel kapcsolatos ügyek
o Szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek
o Szociális támogatásokkal kapcsolatos ügyek




Szervezési és bizottsági ügyek
Központi iktatással kapcsolatos ügyek
Kulturális, sport, esélyegyenlőségi:





Városfejlesztési Osztály
Ügyfajták:
Közterület használati engedélyek kiadása
Települési jelképek, névhasználat engedélyezése
Építésügyi szolgáltatási feladatok
Helyi termelői piac üzemeltetése
Fakivágások engedélyezése
Kútfúrás engedélyezése
Termőfölddel kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlása
Hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyek
Útvonalengedélyek kiadása;
Közútkezelői hozzájárulás kiadása;
Földrendezési eljárásokban közreműködés
Behajtási engedélyek kiállítása,
Elővétellel és előbérlettel kapcsolatos hirdetmények közzététele,
Földrajzi nevek megállapításával kapcsolatos döntés-előkészítő eljárás,
településüzemeltetéssel kapcsolatos lakossági bejelentések kivizsgálása, észrevételek
jelzése a szolgáltató felé
Parkfenntartás, köztisztaság, játszóterek, kaszálás
Utca névtáblák kihelyezése, pótlása
Mezőgazdasági haszonbérleti ügyek
Telekbérbeadás, értékesítés
Tulajdonosi döntési ügyek
Tulajdonosi hozzájárulás helyiségek esetében
Út, járda fenntartás, karbantartás, út, járda, parkoló építés, akadálymentesítés
Közlekedés, forgalomtechnika
Lakossági közműfejlesztés
Út és járda ellenőrzés, útfelügyelet
Közterülettel kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás, közútkezelői hozzájárulás,
munkakezdési (burkolatbontás) hozzájárulás
Önkormányzati intézmények beruházásainak, fejlesztésének előkészítése, pályáztatása,
bonyolítása
Közbeszerzések
EU pályázati ügyek, pályáztatások
Közbiztonsági ügyek














Pénzügyi Osztály
Ügyfajták:
Gépjárműadó
Építmény- és telekadó
Iparűzési adó
Idegenforgalmi adó
Kommunális adó
Méltányossági részletfizetési kérelmek
Köztartozással kapcsolatos kérelmek:
Adóigazolások kiadása
Adó- és értékbizonyítvány
Költségvetési ügyek
Számviteli ügyek
Desztilláló berendezések tulajdonjog bejelentése





























