
 

Részletes munkaköri leírás 

műszaki ügyintéző 

 
 
Hatósági feladatok: 

- közterülettel kapcsolatos feladatok (felszólítások kiküldése, ellenőrzés lefolytatása, eljárás 
lezárása stb.) 

- közterület használati engedélyek kiállítása 

- fakivágások és ültetések engedélyezése, előírt pótlások helyszíni ellenőrzése 

- helyi rendeletek betartásának ellenőrzése, trágyatárolás, legeltetés, kóbor kutyák; 

- az első fokú hatósági feladatok ellátása, első fokú környezetvédelmi hatóság, hulladékok 

illegális elhelyezése magánterületen és közterületen, kerti hulladék égetése, gumiégetés 
télen; 

- szomszédjogi vitákkal kapcsolatos szemlék lefolytatása, 

- hatóságokkal közös szemléken részvétel  

- hatósági tanúi feladatok ellátása (pl: villany, és víz szolgáltatás kikötésénél részvétel stb.) 

- hatósági ellenőrzéseken az önkormányzat (mint ellenőrzött fél) képviselete (pl: tűzvédelmi, 

munkavédelmi, katasztrófavédelmi ellenőrzés stb.) 

- szakhatósági hozzájárulások kiállítása 

- ügyfelezés (lakossági panaszok ügyintézése stb.) 

- külterületi közutak állapotának nyomonkövetése, karbantartás megszervezése 

- önkormányzati munkavállalók munkájának megszervezése (pl: közmunka stb.) 

- belvízzel vagy más katasztrófavédelmi helyzettel kapcsolatos intézkedések, jelentések 

megtétele, védekezés megszervezése határozatok elkészítése 

- fotodokumentációk készítése 

- adó- és értékbizonyítványok készítése 

- méhek vándoroltatásával kapcsolatos hatósági feladatok ellátása, értesítések kiküldése 

- hatósági szúnyoggyérítéssel kapcsolatos feladatok ellátása, a gyérítésen való részvétel 

- KCR adategyeztetés; 

- házszámtáblák ellenőrzése, intézkedés kezdeményezése. 

 
Önkormányzati feladatok: 

- pályázatok elékészítésében való részvétel 

- egyszerű beszerzések lefolytatása 

- közbeszerzésekben való részvétel 

- szerződéskötésekben adatszolgáltatás 

- árajánlatok bekérése 

- műszaki leírások elkészítése 

- műszaki ellenőrrel kapcsolattartás 

- beruházások helyszíni ellenőrzése, műszaki ellenőrzés saját forrásos beruházásoknál 

- építési, kivitelezési engedélyek beszerzése 



- használatbavételi engedélyek beszerzése 

- átadási és garanciális bejárások megszervezése, részvétel 

- számlák műszaki teljesítésének igazolása, a teljesítés ellenőrzése; 

- önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos karbantartások, felújítások, építések, bővítések 

megszervezése koordinálása (pl: nyári meszelés, épület bővítés stb.) 

- képviselő-testületi, polgármesteri és jegyzői döntések szakmai előkészítése, előterjesztések 

elkészítése, döntés végrehajtása 

- tanulmányok készítése 

- pályázati elszámolások összeállításában, fenntartási jelentésekben részvétel  

- önkormányzati gép- és eszközvásárlások lefolytatása 

- tulajdonosi vagy kezelői hozzájárulások beszerzése 

- ingatlan adás-vétellel kapcsolatos feladatok, szerződéskötések elősegítése 

- tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok ellátása 

- szabályzatok felülvizsgálata elkészítése (pl: munkavédelmi-, tűzvédelmi szabályzat stb.) 

- tanúsítványok, bemérési jegyzőkönyvek beszerzése, érvényességük figyelemmel kísérése 
(pl:érintésvédelmi, villámvédelmi bemérés, tűzvédelmi jegyzőkönyvek, kémények 

bevizsgálása és ellenőrzése stb.) 

- fűtés előtti felülvizsgálatok megszervezése, gáz szakszervízekkel kapcsolattartás 

- szolgálati lakáskiadásával és visszavételével kapcsolatos ügyek (pl: bérlőkijelölési jog 
megkérése, mérőóra állások ellenőrzése, képviselő-testületi előterjesztés készítése stb) 

- riasztó és tűzjelző rendszerek karbantartásának ellenőrzése, kapcsolattartás 

- engedélyekkel, beruházásokkal kapcsolatos kapcsolattartás tervezőkkel, elkészült tervek, 

műszaki leírások ellenőrzése 

- kapcsolattartás szolgáltatókkal az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal és a települést 

érintő ügyekkel kapcsolatban (pl: közvilágítási hibák bejelentése, csőtörések bejelentése, 
javítással kapcsolatos lakossági tájékoztatások megszervezése stb.)  

- hirdetmények megjelentetésének koordinálása a település honlapján és a kábeltelevízióban 

- lakossági közmű rákötések koordinálása, szennyvízbekötések leegyeztetése szolgáltatóval; 

- önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos hatósági engedélyek beszerzése, tervek 

elkészítése 

- rendezvények biztosításának megszervezése, irányítása, abban aktív részvétel 


