
5. számú függelék1 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK 
I N T É Z K E D É S E 

az alpolgármester feladatairól, munkamegosztásáról 
 

 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34.§./2/ bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az alpolgármester feladatait, ill. a polgármester  és alpolgármester 
közötti  munkamegosztást az alábbiak szerint szabályozom: 
 
 
Csach Gábor alpolgármester: 
 
a./ A polgármester tartós akadályoztatása, távolléte esetén gyakorolja a polgármestert 

megillető jogokat /általános helyettesítő jogkör/. 
 
b./ A polgármester megbízása alapján képviseli az önkormányzatot társadalmi, szakmai 

és egyéb rendezvényeken. 
 
c./ Közreműködik a települési önkormányzatokkal és a megyei önkormányzattal való 

kapcsolattartásban. 
 
d./ Kezdeményez, előkészít, véleményt cserél és koordinál, részt vesz a végrehajtás 

ellenőrzésében, a közoktatási /gyermek és ifjúsági/ feladatok ellátást végző 
intézmények tekintetében, melynek keretében koordinálja a képviselő-testületi 
döntések előkészítését, a végrehajtás megszervezését. 

 
e./ Operatív kapcsolatot tart fenn a képviselő-testület által alapított alábbi intézmények, 

gazdasági társaságok vezetőivel: 
 

- Óvodák 
- Általános iskolák 
- Középiskolák 
- Kollégium  
- Városüzemeltetési Kft.  
- Foglalkoztatási Kht.  
- Média Kht.  

 
f./ Figyelemmel kíséri a hivatalnak ezen intézményekkel, társaságokkal összefüggő 

tevékenységét, megállapításai alapján intézkedést kezdeményez a polgármesternél. 
 
g./ Kezdeményezi a polgármesternél a képviselő-testület, illetve a hatáskörébe tartozó, az 

érintett intézmények, társaságok  vezetőivel kapcsolatos munkáltatói döntéseket. 
 
h./ Feladatkörébe tartozóan vizsgálat elrendelését kezdeményezheti a polgármesternél. 
 
i./ Részt vesz és figyelemmel kíséri az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság, 

Közbeszerzési Bizottság, Pénzügyi Bizottság, valamint a Gazdasági, Városfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság munkáját. 

 
j./ Figyelemmel kíséri az Építészeti Tervtanács és Környezetvédelmi Tanács munkáját 

 
1 Módosította a 11/2007.(III.29.) rendelet 41. § (2) bekezdése. Hatályos 2007. április hó 01. napjától. 



 
k./ Kapcsolatot tart a városban közszolgáltatást végző szervezetekkel, szakhatóságokkal: 

Nógrád Volán Zrt., ÉMÁSZ, TIGÁZ, Magyar Közút Kht., Rendőrkapitányság, stb. 
 
l./ Koordinálja a Nógrád Volán Zrt. és a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-nek a Képviselő-

testület hatáskörébe tartozó előterjesztéseit. 
 
m./  Figyelemmel kíséri a sajtó és marketing tevékenységet. 
 
n./ Gyakorolja a kiadmányozási jogot a polgármester által meghatározott körben. 
 
o./ Rendszeresen tájékoztatja a polgármestert a munkamegosztásból származó feladatai 

ellátásáról. 
 
p./ Ellátja a polgármester által rábízott egyéb feladatokat, amelyek egyedileg kerülnek 

meghatározásra. 
 


