
 

3. melléklet a 3/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelethez1 

 

Az önkormányzati tanácsnokok és feladatkörük 

 

1. Gazdasági tanácsnok  

1.1. közpénzügyek, költségvetés ellenőrzése, 

1.2. fürdő-, fűtőművek felügyelete, 

1.3. szociális és iskolai étkeztetés felügyelete, 

1.4. kistérségi társulás ügyeinek figyelemmel kísérése, 

1.5. kapcsolattartás civil fórumokkal, egyházakkal, 

1.6. kapcsolattartás a helyi gazdaság szereplőivel, 

1.7. energetikai feladatok ellátásának felügyelete. 

1.8. a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöki feladatainak ellátása. 

 

2. Kulturális és humánügyek vezető tanácsnoka 

2.1. a Cervinus Teátrum Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai felügyelete, 

2.2. a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum vezetése, 

2.3. szabadidős, kulturális rendezvények figyelemmel kísérése. 

 

3. Oktatási és közművelődési tanácsnok 

3.1. intézményfelügyeleti feladatok ellátása (köznevelés, közművelődés, múzeum, könyvtár), 

3.2. óvodák, óvodai nevelés felügyelete, 

3.3. a városi oktatási, képzési feladatok komplex áttekintése, 

3.4. az Oktatási és Közművelődési Bizottság elnöki feladatainak ellátása. 

 

4. Turisztikai és környezetvédelmi tanácsnok 

4.1. a közrenddel, közbiztonsággal kapcsolatos feladatok ellátásának felügyelete, 

4.2. városi turisztikai tevékenység figyelemmel kísérése, 

4.3. környezet- és vízvédelmi feladatok ellátása, 

4.4. mezőgazdasági, földhasznosítási, területgazdálkodási feladatok ellátásának felügyelete, 

4.5. közbeszerzés felügyelete, 

4.6. ügyrendi feladatok ellátása, 

4.7. az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság elnöki 

feladatainak ellátása. 

 

5. Ifjúsági és sport ügyekkel foglalkozó vezető tanácsnok 

5.1. önkormányzati sportlétesítmények felügyelete, kapcsolattartás a sportegyesületekkel, 

5.2. ifjúságpolitikai feladatok ellátása, 

5.3. fiatalok helybentartása, 

5.4. gyermekvédelmi feladatok ellátásának figyelemmel kísérése, 

5.5. diáksport, 

5.6. az Ifjúsági és Sportbizottság elnöki feladatainak ellátása. 

 

6. Szociális, család- és idősügyi és nemzetiségi ügyekkel foglalkozó vezető tanácsnok 

6.1. szociális és lakásügyek ellátásának felügyelete, 

6.2. idősgondozás irányítása, felügyelete, 

6.3. komplex egészségügyi ellátás felügyelete, 
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6.4. védőnői szolgálat felügyelete, 

6.5. a Szociális, Családügyi, Egészségügyi és Nemzetiségi Bizottság elnöki feladatainak 

ellátása, 

6.6. kapcsolattartás és együttműködés a nemzetiségi önkormányzatokkal. 

 

7. Gyermekjóléti és egészségnevelési tanácsnok 

7.1. családpolitikai, otthonteremtési feladatok ellátásának figyelemmel kísérése, 

7.2. családvédelmi feladatok ellátásának figyelemmel kísérése, 

7.3. családsegítő szolgálat felügyelete, 

7.4. bölcsődei feladatok ellátásának felügyelete, 

7.5. egészségnevelési, egészségvédelmi és betegségmegelőzési feladatok ellátásának 

felügyelete. 


