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A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 

 

 

 

 

 

1. A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök: 

 

1.1.  a.) Az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a költségvetésben szerep- 

lő feladatokra, célokra – az esetenkénti szükségletnek megfelelően – finanszírozási, 

likviditási hitel felvétele, valamint az erre vonatkozó szerződések megkötése. 

 

b.) Az önkormányzati bevételek növelése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközök 

betétkénti elhelyezése, államilag garantált értékpapírok vásárlása. 

 

c.) A mindenkori költségvetésben a „Pályázati önrész” célú keretösszeg terhére kötele-

zettség vállalása. 

 

d.) 1.000.000 Ft értékhatárig szerződések kötése, kötelezettségvállalások, megállapodá-

sok aláírása. 

1.2. Gyakorolja a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott döntési hatásköröket 

az abban meghatározottak szerint. 

 

1.3. Önkormányzati költségvetési szerv vállalkozási tevékenységével kapcsolatos szabályzat 

jóváhagyása. 

 

1.4. A gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében 

tárgyalások folytatása, előzetes kötelezettségvállalás. 

 

1.5. Tulajdonosi jogok gyakorlása a hatályos vagyonrendeletben meghatározott összeghatárig 

és feltételekkel, tulajdonosi nyilatkozatok kiadása. 

 

1.6. Dönt az átszervezés vagy feladatváltozás miatt feleslegessé vált vagyontárgy hasznosítá-

sáról. 

 

1.7. Helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz- és belvízelvezetés. 

 

1.8. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendeletben meghatá-

rozott feladatok. 

 

1.9. Közterület-használati engedélyek kiadása. 

 

1.10. A közbeszerzési kiírások jóváhagyása, felülvizsgálata, és döntés a Közbeszerzési Sza-

bályzatban meghatározottak szerint. 
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1.11. A köznevelési intézménnyel kapcsolatos, fenntartó által benyújtott pályázatok támoga-

tási szerződéseinek, dokumentumainak aláírása az önkormányzat nevében. 

 

1.12. Megköti az önkormányzat nevében a mezőgazdasági rendeltetésű földterületekre vonat-

kozó haszonbérleti és adás-vételi szerződéseket. 

 

1.13. Gondoskodik a közút tisztántartásával, továbbá az út síkossága elleni védekezéssel kap-

csolatos feladatok ellátásáról. 

 

1.14. Intézkedik a közútkezelési kötelezettség megszegésével okozott kár megtérítéséről. 

 

1.15. Évenként tájékoztatja a település lakosságát a beszedett adó összegéről. 

 

1.16. Az SZMSZ 51. §-ában meghatározott ügyekben és feladatkörökben. 

 

1.17. A mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott döntési hatáskörök, az abban 

meghatározottak szerint. 

 

1.18. 1
dönt a köztemetési ügyekben és intézkedik a köztemetés költségeinek hagyatéki teher-

ként történő bejelentéséről, kötelezi az eltemettetésre kötelezett személyt a köztemetés 

költségeinek megtérítésére, illetve méltányosságból való elengedését kezdeményezheti a 

Képviselő-testületnél. 

 

 

1.19. Gondoskodik a 35/2012.(XI.30.) önkormányzati vagyonrendelettel átruházott feladatok 

ellátásáról. 

 

1.20. Ellátja az önkormányzati lakás és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésére vonat-

kozó 7/2006.(III.31.) önkormányzati rendelet szerint átruházott feladat- és hatásköröket. 

 

1.21. Simontornya város jelképeiről: a címer, a zászló, a pecsét és a polgármesteri lánc hasz-

nálatának rendjéről szóló 21/2009.(IX.29.) önkormányzati rendeletben meghatározott 

hatásköröket. 
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 Módosította a 4/2015.(IV.3.) számú rendelet 1.§. (2) bekezdése 


