Községi Önkormányzat Döbörhegy
Képviselőtestületi tagok és önkormányzati megbízottak feladat és
hatáskörei.
Polgármester:
1.

Bartók László

a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a hivatalt;

2.
a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat
munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában;

3.

dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, és egyes

hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja
4.
a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti
tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására;

5.
6.

a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;
gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyző és az önkormányzati

intézményvezetők tekintetében

.

7.

Elkészíti és előkészíti az aktuális pályázatokat

8.

Tartja az egyházak képviselőivel a kapcsolatot

Alpolgármester:

Nagy János

1.

helyettesíti a polgármestert és az átadott jogköröket gyakorolja

2.

felügyeli a közmunkát

3.

irányítja a falugondnok és azon személyek munkáját akik az önkormányzat alkalmazásában álnak

4.

tartja az informális kapcsolatot a körjegyzőséggel

5.

irányítja, koordinálja és segíti az önkormányzati megbízottak munkáját

6.

Információs és koordinációs kapcsolatot tart a képviselőkkel

7.

Felügyeli a pályázati és egyéb beruházások menetét

8.

Irányítja és felügyeli a község sportrendezvényeit

Lengyelné Vincze Etelka képviselő
1.

szociális, egészségügyi, jóléti és kulturális ügyeket szervezi és koordinálja

2.

Kapcsolatot tart a helyi alapítvánnyal, segíti a kultúrház, múzeum és ifjúsági-, és nyugdíjas közösség
tevékenységét

3.

Koordinálja és segíti az ünnepek, falunapok és más mozgalmak (pl. virágos Döbörhegy, virágos porta,
stb) programjait

4.

Kapcsolatot tart a sajtóval (pl. Vas Népe, Körmend Rádió, stb.)

Hajmási Árpád képviselő:
1.

Felméri, szervezi és irányítja a közterületek, kommunális munkálatait, irányítja teljes hatáskörben a
közmunkásokat.

2.

Felügyeli a közbiztonságot, tartja az informális és formális kapcsolatot a rendőrség, tűzoltóság,
katasztrófavédelem képviselőivel

3.

segíti és koordinálja a polgárőrség megszervezését, valamint segíti munkájukat

4.

Felméri és felügyeli a közművek állapotát

Mizda József képviselő
1.

Felügyeli és koordinálja a községi tulajdonban lévő kataszteri állapotát.

2.
3.

Felügyeli és javaslatot tesz működési eszközök beszerzésére
Felügyeli a már meglévő eszközök, gépek, berendezések állapotát

Önkormányzati megbízottak
Németh László önkormányzati megbízott (Hajmási Árpád képviselő kapcsolata)
1. szervezi és segíti a polgárőrség munkáját
2.

javaslatokat tesz a közbiztonság javítására

3.

segíti a közbiztonságért felelős munkáját

Tímár Éva önkormányzati megbízott (Az alpolgármester, mint képviselő kapcsolata)
1. segíti a szociális ügyekért felelős képviselő munkáját
2. segít szervezni a népjóléti és közösségi programokat
3. Javaslatokat tesz szociális és egészségügyi támogatásokra

László Krisztina önkormányzati megbízott (A polgármester, mint képviselő kapcsolata)
1. Segíti az alapítvány tevékenységét
2. tanácsokat ad az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatban
3. segíti a kulturális programok anyagi fedezetének biztosítását

Somogyi Mária önkormányzati megbízott (Lengyelné Vincze Etelka kapcsolata)
1. Segíti a kultúrház programjainak létrejöttét.
2. segíti a falumúzeum és emlékház működését
3. segíti az ifjúsági klub tevékenységét
Ezen feladatokat a megnevezettek elfogadták és aláírásukkal hitelesítették!

Döbörhegy, 2010. 10. 15.
Bartók László
polgármester

