
 

 

K I V O N A T 
 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2019. szeptember 26-ai soros 

nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
242/2019. (IX. 26.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „A Keszthelyi 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása” c. előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 
1/360/2014. számú szervezeti és működési szabályzata Mellékletét 2019. október 1. napjával 
a Melléklet szerint módosítja.  
A szervezeti és működési szabályzat jelen határozattal nem érintett részei változatlan 
tartalommal érvényben maradnak.    
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  Ruzsics Ferenc polgármester 
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Skoda Lilla osztályvezető) 
 
 
 
 

Dr. Horváth Teréz sk.   Ruzsics Ferenc sk. 
           jegyző        polgármester  

 
A kivonat hiteles: 
 
Tóth Ibolya 
testületi referens 
  



 

Melléklet 

Osztály Munkakör 

  

Hivatalvezető Jegyző (1 fő) 

 Belső ellenőr (1 fő) 

Jogi és Szervezési Osztály (13 fő) Osztályvezető (1 fő) 

 Testületi referens (1 fő) 

 Törvényességi referens (1 fő) 

 Társulási ügyintéző (1 fő) 

 Humánpolitikai ügyintéző (1 fő) 

 Informatikus (1 fő) 

 Marketing- és kommunikációs referens (1 fő) 

 Személyi asszisztens (1 fő) 

 Ügykezelő (3 fő) 

 Gépkocsivezető (1 fő) 

 Portás (1 fő)  

  
Közgazdasági Osztály (12 fő) Osztályvezető (1 fő) 

 Vagyongazdálkodási ügyintéző (1 fő) 

 Vagyonkezelő és adminisztrációs ügyintéző (1 fő) 

Költségvetési Csoport (4 fő) Költségvetési csoportvezető (1 fő) 

 Költségvetési ügyintéző (1 fő) 

 Könyvelő (2 fő) 
Adócsoport (5 fő) Adóügyi csoportvezető (1 fő) 

 Adóügyi ügyintéző (4 fő) 

  

Igazgatási Osztály (6 fő) Osztályvezető (1 fő) 

 Anyakönyvvezető (1 fő) 

 Igazgatási ügyintéző (4 fő) 

  
Városüzemeltetési Osztály (20 fő) Osztályvezető (1 fő) 

 Ügykezelő (1 fő) 
Építésügyi csoport (4 fő) Építésügyi csoportvezető (1 fő) 

 Építésügyi ügyintéző (3 fő) 

Városüzemeltetési csoport (9 fő) Városüzemeltetési ügyintéző (5 fő) 

 Pályázati referens (4 fő)1 

Közterület-felügyelet (5 fő) Közterület-felügyelő (5 fő) 

  

Főépítészi Iroda (2 fő) Főépítész (1 fő) 

 Főépítészi asszisztens (1 fő) 

Összesen 55 fő 

 
 

                                                      
1 A képviselő-testület 281/2017. (XI. 2.) számú határozata alapján 1 fő pályázati referens határozott 

idejű jogviszonya 2020. december 31-ig tart. 


