3.2. ÜZEMELTETÉSI ÉS BERUHÁZÁSI CSOPORT


Közúttal, közterülettel kapcsolatos műszaki ügyintézés (Gondoskodik az utak, járdák
karbantartásáról, felújításáról (korszerűsítéséről), a közüzemi hibaelhárítások utáni
helyreállításról):
 téli síkosság-mentesítési feladatok ellátására vonatkozó szerződés előkészítése,
kapcsolattartás a szolgáltatóval,
 a közutak tavaszi javítási munkáinak biztosítása: kátyúzási feladatok meghatározása,
teljesítés ellenőrzése,
 útburkolati jelek éves karbantartási munkáinak szervezése: felújítandó jelek összeírása,
kivitelezés pályáztatása, kapcsolattartás a kivitelezővel, teljesítés ellenőrzése, igazolása,
 jogszabályban meghatározott esetekben közútkezelői állásfoglalások kiadása, az abban
foglalt feltételek teljesülésének ellenőrzése,
 utat érintő közműberuházásokhoz bontási engedély kiadása, az abban foglalt feltételek
teljesítésének ellenőrzése,
 közlekedési táblák állapotának ellenőrzése, intézkedés megtétele a sérült, kopott,
hiányzó táblák javítására, felújítására, pótlására,
 úthibák, járdahibák feltárása, intézkedés a balesetveszély elhárítására,
 útügyi hatósági engedélyköteles önkormányzati beruházások előkészítése, tervek,
engedélyek elkészítésének koordinálása, (útépítés, parkoló építés stb.)
 forgalomtechnikai feladatok műszaki ügyintézése,
 forgalomtechnikai felülvizsgálat javaslatainak végrehajtása,
 jogszabályban meghatározott útügyi nyilvántartás létrehozása, folyamatos
karbantartása,
 éves közutas statisztikai jelentés készítése,
 Közterület rendeltetéstől eltérő használatával kapcsolatos teendők ellátása (használatba
adás, hasznosítás, szerződéskötés)
 Közterületi fizető parkolóhelyek felülvizsgálatával, létesítésével kapcsolatos feladatok
 Forgalomszabályozással kapcsolatos feladatok, felülvizsgálat

 Belvíz-elvezetéssel, vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok ellátása:
 a városi csapadékvíz-elvezető hálózat állapotának ellenőrzése, karbantartása,
intézkedés a feltárt hibák kijavítására,
 közreműködés a belterületi ingatlanok kapubejáróinak kiépítésében: csőátereszek
biztosítása lakossági kérelemre,
 önkormányzati tulajdont érintő vízügyi hatósági eljárások ügyintézése,
 Közigazgatási területet érintő vízügyi hatósági határozatok nyilvántartása, vízjogi
engedélyezési eljárások lefolytatása,
 önkormányzati tulajdonú vízilétesítmények engedélyeinek nyilvántartása,
 vízügyi hatóság határozatában foglalt, önkormányzati tulajdont érintő kötelezések,
feladatok műszaki ügyintézése: monitoring rendszer létesítése, működtetése,
jelentések, adatszolgáltatások benyújtása,
 települési önkormányzat jegyzője hatáskörébe utalt vízügyi hatósági eljárások
lefolytatása,
 belvízvédekezéssel kapcsolatos éves adatszolgáltatás a TIVIZIG felé,
 közreműködés a Katasztrófavédelmi Igazgatósággal a belvízveszélyes területek
mentesítésével kapcsolatosan,



Környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok:
 Részt vesz a környezet– és természetvédelmi feladatok ellátásában, zaj és
rezgésvédelmi határértékek megállapításával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok
ellátásában, védelem alatt álló helyi értékek megóvásában, kapcsolatot tartva a
környezetvédelmi szervezetekkel.
 szakhatósági állásfoglalások kiadása más hatóság megkeresése alapján,
 a környezetvédelmi hatóság által megküldött hirdetmények kifüggesztése, majd az erről
szóló igazolás megküldése az érintett hatóság részére,
 helyi környezetvédelmi hatósági eljárások lefolytatása,
 környezetvédelmi ráfordításról szóló éves statisztikai jelentés készítése.



Közvilágítással kapcsolatos műszaki ügyintézés:
 a közvilágítási hálózat szükséges fejlesztésének koordinálása: a fejlesztés
meghatározása, kivitelezés pályáztatása, a teljesítés ellenőrzése, igazolása,
 kapcsolattartás a közvilágítás üzemeltetőjével: lakossági bejelentés alapján hibajelentés
az üzemeltető felé,
 karácsonyi díszkivilágítással kapcsolatos műszaki ügyintézés.



Lakossági bejelentésekkel, panaszokkal kapcsolatos műszaki ügyintézés:
 a bejelentés tárgyát képező kérelem, panasz műszaki megoldásának megvizsgálása, a
műszaki megoldás költségeinek meghatározása, és megvalósítása,



Egyéb hatósági ügyintézési feladatok:
 házszámrendezéssel kapcsolatos műszaki ügyintézés, földrajzi név elnevezés,
 lakcímigazolásokkal kapcsolatos feladatok ellátása,
 közterület-használati, vízügyi, mezőgazdasági és állategészségügyi hatósági eljárások
 Ellátja a földművelésügyi igazgatási körbe tartozó (nádégetés, tarlóégetés,
gyümölcstelepítés) hatósági feladatokat.
 Végezteti a közterületek tisztántartását.
 Ellenőrzi a szemétszállítást.
 Zöldterületek, dűlőutak, fasorok rendezése, mezőőrökkel való együttműködés,
 Éves jelentések készítése KSH felé, a közigazgatási területváltozásról,
 Városi rágcsálóirtással kapcsolatos feladatok ellátása,
 Méhészeti tevékenységgel kapcsolatos feladatok, nyilvántartásba vétel, évközbeni
vándoroltatással,
értékesítéssel
kapcsolatos
adatváltozások
folyamatos
nyilvántartásának vezetése és azok megküldése.
 Városi közterületek növényvédelmével, fásítás, fakivágással kapcsolatos feladatok,
fakivágások engedélyezése, kivágások megszervezése, megrendelése.
 Városi erdőgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, fásítási, erdő kivonási,
csereerdősítési, fabeszerzési, telepítési feladatok. A kivitelezést megelőző hatósági
eljárások intézése és az engedélyek beszerzése. Külterületen lévő fák kivágásának
erdészeti hatósághoz történő bejelentése.
 Közterületi játszóterek fenntartásával kapcsolatos feladatok, meglévő játszótéri elemek
állapotának felülvizsgálata, a szükséges intézkedések megtétele, fogyasztóvédelmi
hatósághoz jelentés megküldése. Az elemek negyed évenkénti felülvizsgálata, új
eszközök beszerzése.




Illegális hulladék elhelyezés ügyében bírság kivetése.
Közterületen meglévő fák bokrok közlekedésbiztonsági szempontból kifogásolt
eseteinek kivizsgálása intézkedések megtétele.

 Beruházási, felújítási feladatok:
 Az Önkormányzat közép- és rövid távú beruházási programjai, tervei elkészítésében
való közreműködés.
 Önkormányzati költségvetési intézményeknél felmerülő felújítási feladatok,
koordinálása, műszaki ellenőri tevékenységek munkájának összehangolása.
 Önkormányzati telkek kialakításában való közreműködés.
 A hatáskörbe tartozó beruházások, felújítások terveinek elkészíttetése (pályázatokhoz,
közbeszerzésekhez).
 A hatáskörbe tartozó feladatok műszaki ellenőrzésének koordinálása, műszaki
ellenőrök közreműködésével.
 Beruházási statisztikai jelentések készítése.
 Részt vesz komplex felügyeleti vizsgálatokban és eseti célvizsgálatokban.


Állategészségügyi feladatok ellátása.
 Az állattartással kapcsolatos állategészségügyi feladatok,

Felügyeli a gyepmesteri telep működését, ennek keretében a következő feladatokat
látja el:
 a telep üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat,
 Hajdúnánás város közigazgatási területén az elhullott állatok begyűjtését,
illetve a lakossági és vállalkozói hulladék gyűjtését, megfelelő tárolását, és az
arra jogosult szerve általi elszállíttatását,
 kóbor ebek és macskák befogását Hajdúnánás város közigazgatási területén,
 a Telepen elhelyezett állatok látogathatóságának biztosítását, az érdeklődők
számára tájékoztatását az örökbefogadással kapcsolatban,
 adatgyűjtés, adatszolgáltatás, nyilvántartások vezetését.
 Az állattartó telepet és kereskedelemi egységeket működtető vállalkozókkal évenkénti
szerződéskötések, továbbá a szolgáltatási díjak beszedésének koordinálása.
 MVH támogatás megigénylése, azok havonkénti elszámolásának előkészítése. A
jogszabályból adódó kötelezően vezetendő napi, havi negyed éves és éves
nyilvántartások bevezetése, alkalmazása és azok ellenőrzése, megsemmisítő cég felé
való továbbítása. Az elszállított hulladékok mérlegelésével járó adminisztrációs és
kifizetési munkák koordinálása.
 Állattartással kapcsolatos lakássági bejelentések dokumentálása, helyszíni szemléje és
intézkedések megtétele. Állatorvosi hivatallal való együttműködés közös helyszíni
szemléken való részvétel. Állatvédelmi hatósági ügyek elbírálása Kutyatartással, kóbor
kutyával kapcsolatos lakossági bejelentések rögzítése és intézkedések megtétele.
 Veszélyes eb tartásával kapcsolatos feladatok, veszélyes állat tartásával kapcsolatos
eljárások.
 Ebösszeírás.
 Marhalevél kiállítása, kezelése, nyomtatvány beszerzése.

