
 
                                                                    A Szabályzat 3. számú melléklete 

 
A polgármester feladat- és hatásköre 

 
1. Általános feladatai: 
 

a) A település fejlődésének elősegítése, 
b) az önkormányzat vagyonának megőrzése és gyarapítása, 
c) a demokratikus helyi hatalomgyakorlás és a közakarat érvényesítésének biztosítása, 
d) a nyilvánosság megteremtése, 
e) a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása, az együttműködés kialakítása, 
f) kapcsolattartás a helyi pártok vezetőivel. 

 
2. A képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatai: 
 

a) A települési képviselők munkájának segítése, 
b) előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi a döntések végrehajtásának ellenőrzését, 
c) összehívja és vezeti az ülést, 
d) képviseli az önkormányzatot, 
e) az önkormányzati rendeletek, határozatok, jegyzőkönyvek aláírása, 
f) ha a képviselő-testület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon 

ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását, a 
kezdeményezést az ülést követő 3 napon belül nyújthatja be, a képviselő-testület a 
benyújtás napjától számított 15 napon belül dönt. 

 
3. A bizottságok működésével összefüggő feladatai: 
 

a) Indítványára a bizottság ülését össze kell hívni, 
b) felfüggesztheti a bizottság működésének végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-

testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit, a felfüggesztett döntésről a 
képviselő-testület határoz. 

 
4. A polgármesteri hivatal irányításával összefüggő feladatai: 
 

a) A jegyző javaslatának figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az 
önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és 
végrehajtásában, 

b) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső 
szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási idejének 
meghatározására, 

c) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, 
d) egyetértési jogot gyakorol – általa meghatározott körben – a hivatal köztisztviselőinek 

kinevezéséhez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a vezetői megbízás visszavonásához, 
jutalmazáshoz. 

 
5. Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyző, az intézményvezetők, 1 

tekintetében. 
 
6. Az államigazgatással összefüggő feladatai: Ellátja a törvények által a polgármester hatáskörébe 

utalt államigazgatási feladatokat. 
 

 
1 A „valamint az önkormányzati tűzoltóság parancsnoka” szövegrészt hatályon kívül helyezte az 1/2012.(II.01.) 

önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012. február hó 01. napjától. 



7. Kommunális feladatok ellátása körében gondoskodik a helyi hulladékgazdálkodásról szóló 
rendeletben meghatározott feladatok ellátásáról. 

 
 
 
8. Dönt a képviselő-testület által átruházott hatáskörökben: 

a) a szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló, mindenkor hatályos 
1önkormányzati rendeletben meghatározott önkormányzati hatósági ügyekben, 

b) a város címere és jelképei használatáról, 
c) a Balassagyarmat név használatáról, 
d) az állattartás helyi szabályairól szóló rendeletben meghatározott önkormányzati hatósági 

ügyekben, 
e) 2 
f) átmenetileg szabad pénzeszközök állampapírban, vagy a számlavezető banknál történő 

lekötéséről, egyéb banki szolgáltatás igénybevételéről, 
g) az önkormányzatot megillető követelésről való lemondásról az alábbiak szerint: 

ga)  a költségvetési törvényben megállapított értékhatást el nem éri kis összegű követelés 
esetén 

gb)  az 5 éven túli behajthatatlan követelésről való lemondás esetében, ha annak egyedi 
értékhatára a 150.000.- Ft-ot nem haladja meg, 

gc)   méltányosságból, ha annak egyedi értékhatára az 50.000.- Ft-ot nem haladja meg, 
h) önkormányzati vagyoni ügyekben: 

ha)  10 millió Ft értékhatárt meg nem haladó – a forgalomképes vagyoni körbe tartozó – 
vagyoni ügyekben, 

hb)  10 millió Ft egyedi értékhatárig az elővásárlási és visszavásárlási jog tekintetében, 
hc)  10 millió Ft egyedi értékhatárig vagyontárgy ingyenes vagy kedvezményes 
megszerzéséről, 
hd)  a polgármesteri hivatal használatában lévő gépek, berendezések, járművek és 

készletek tekintetében 10 millió Ft egyedi értékhatárig, 
i) vételárhátralék fennállása esetén, az önkormányzattól megvásárolt lakás elidegenítéséhez 

hozzájárulás megadásáról, az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek 
elidegenítéséről szóló – a mindenkorban hatályban lévő – rendeletben foglaltak szerint, 

j) a nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel kapcsolatos bérbeadói jogok és kötelezettségek 
tekintetében, 

k) jelzálogjog törlése, illetve elidegenítési tilalom feloldása, 
l) a társasházi közgyűléseken az önkormányzat, mint tulajdonostárs képviseletében, 
m) az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló mindenkor hatályos önkormányzati2 

rendeletben meghatározott hatáskörökben, 
n) a helyi közútkezelői feladat- és hatáskörök ellátása során felmerülő kérdésekben3 

 
 
 

 
 
 

 
1 Módosította az 1/2012.(II.01.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2012. február hó 01. 

napjától. 
2 Hatályon kívül helyezte az 1/2012.(II:01.) önkormányzati rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012. 

február hó 01. napjától. 
3 Beiktatta a 13/2017.(IV.03.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. április hó 04. napjától. 


