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Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Jegyző Úr! 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak 
szerint az alpolgármester évente egy alkalommal (általában év végén) beszámol 
a képviselő-testületnek a végzett munkájáról.  
 
Alpolgármesteri feladatomat az önkormányzati törvény és az SZMSZ szerint a 
polgármester úr irányításával látom el társadalmi megbízatásban. Heti 
munkaidőm 20 óra és havonta egy fogadónap minden hónap harmadik szerdája.  
 
Az alpolgármester két alapvetően fontos feladata a polgármester helyettesítése 
és a polgármester munkájának segítése. 
 
Feladataim végzése során nincs jelentősége a jogszabály által megszabott 
munkaidőnek, annak mértékét a feladatok elvégzéséhez szükséges intervallum 
határozza meg.  
 
A fentieken túl fontos feladatom még: 
- az önkormányzat és szervei humánigazgatási, szakigazgatási feladatokban való 
részvétel, 
- a feladatkörrel összefüggő városi programok, rendezvények szervezésében 
való tevékenység, 
- nevelési, oktatási tevékenységek figyelemmel kísérése, segítése, 
- részvétel a város közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójának 
kialakításában és végrehajtásában, 
- a testvérvárosokkal való kapcsolattartás, 
- a polgárőrség munkájának segítése, ellenőrzése, 
- részvétel a város ünnepi, kulturális, kegyeleti megemlékezésein, 
- az önkormányzati beruházások figyelemmel kísérése, a felmerülő problémák 
megoldásában való közreműködés. 
 
Csak a legfontosabb és a leggyakoribb feladatokat és feladatformulákat 
említettem meg. 
 
A végzett feladatokról soron kívül beszámolok a polgármester úrnak, illetve ha 
szükséges előzetesen is átbeszéljük az adott feladat részleteit.  
 
Beszámolóm éves tevékenységről szól. 
 
Konkrét feladatokat a folyamatban lévő ügymenetek, események és beruházások 
határozzák meg.  
Igen fontos feladatom volt az értékelt időszakban a város bűnmegelőzési 
koncepciójának kidolgozása.  
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Fogadónapok, ügyfélforgalom 
 
Az értékelt időszakban 11 fogadónapot tartottam, ahol 16 ügyfél jelent meg.  
A fogadónapon kívüli ügyfelek száma 27 fő volt.  
 
Megjegyezni kívánom, hogy a lehetőségekhez képest sokat mozgok a város 
utcáin, a piacon, mely alkalmakkor igen sok állampolgárral találkozom, akikkel 
megállva beszélgetés során, adott esetben megbeszéljük felmerülő 
problémájukat.  
 
A rám szignált ügyekben legjobb tudomásom szerint eljárok, ha szükséges 
igénybe veszem a szakelőadók segítségét.  
 
Rendszeres kapcsolatot tartok a Pásztó Városi Rendőrkapitányság vezetőjével, 
tájékoztatva egymást az aktuális eseményekről, információkról.  
 
Ezen kívül témáktól függően kapcsolatot tartok a rendőrkapitányság 
osztályvezetőivel, illetve a bűnmegelőzési előadóval. 
 
Feladattól függően konzultálok a polgárőr szervezet tagjaival.  
 
Szakmai jellegű tevékenység, helyszíni bejárások 
 

- Karácsonyi programok előkészítésében való közreműködés, ezen belül 
elsősorban három jótékonysági főzés, melyeket a képviselő-testület 
finanszírozott.  

- Utak állapotának ellenőrzése visszatérően a Városüzemeltetési Osztály 
vezetőjével és Molnár Sándor városgazdával, (megjegyezni kívánom, 
hogy a terepen való ellenőrzések jelentős részét a fenti személyekkel, 
illetve szükség esetén az érintett szakelőadókkal végeztem) 

- Felkészülés, majd részvétel a közmunka programmal kapcsolatos 
belügyminisztériumi ellenőrzésen. 

- A pásztói sporttelepen uralkodó állapotok felmérése az érintettek 
részvételével.  

- Helyszíni bejárás a muzslai utakon, ellenőrizendő az útjelző táblák 
megléte, utak állapota, szeméttárolók helyzete.  

- Helyszíni bejárás a Kövicses patak tisztítását követően. 
- Helyszíni bejárás a Pásztó, Margit úton kialakítandó parkoló kijelölése 

végett.  
- Helyszíni bejárás a piaci rendezési terv előkészítésére. 
- Helyszíni bejárás a város utcáin levő nagyméretű fák megnyesése 

ügyében.  
- Helyszíni bejárás a város járdái állapotának felmérése, a javítási 

rangsorolások beütemezése végett. 
- Helyszíni bejárás a város területén folyó fűnyírások ellenőrzésére.  
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- Helyszíni bejárás a Pásztó, Berák közben lévő Csohány ház állapotának 
felmérése és a legsürgősebb javítási teendők megjelölése érdekében.  

- Helyszíni bejárás a Pásztó, Ady E. utcán folyó járda építpés menetének 
ellenőrzésére.  

- Helyszíni bejárás a vízkárok megállapítása végett a Muzsla, 
Mátrakeresztes, Hasznos, Kövicses patakmeder és Élgép ltp. területén.  

- Helyszíni bejárás a hasznosi sportpálya falunapi előkészítésének 
ellenőrzésére. 

- Helyszíni bejárás a mátrakeresztesi sportpálya falunapi előkészítése 
tárgyában.  

- Helyszíni bejárás a temetők rendjének ellenőrzése végett, tekintettel a 
közelgő Mindenszentek napjára. 

- Pályázaton nyert kamerarendszer elhelyezési pontjainak kijelölése, 
tervezésének előkészítése. 

- Helyszíni bejárás az utak kátyúzásának ellenőrzése céljából. 
- A Pásztón folyamatban lévő útépítések menetének visszatérő ellenőrzése.  

 
 
Meghívások, ünnepségek, rendezvények 
 

- Részt vettem és köszöntőt mondtam a Mikszáth Kálmán Gimnázium 
szalagavató ünnepségén. 

- Vállalkozói találkozó előkészítése, azon részvétel és főzés. 
- A Zsigmond napi rendezvények előkészítése, majd azon való részvétel és 

főzés. 
- „Cselekvő közösségek” konferenciájának megnyitása a könyvtár 

épületében. 
- Közfoglalkoztatottak új időszakának beindítása a művelődési házban. 
- Jótékonysági gálaest beteg gyermekek megsegítésére rendezvényen való 

részvétel.  
- Az önkormányzat által szervezett nőnapi ünnepségeken való részvétel.  
- A pásztói rendőrkapitányság éves beszámolóján való részvétel 

polgármester úrral. 
- Spanyol zeneiskolai küldöttség elhelyezésének, programjának 

előkészítése, majd kísérése. 
- Roma családi nap előkészítése, majd azon való részvétel, illetve a 

résztvevők számára főzés. 
- Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub 40. évfordulója alkalmából tartott 

rendezvényen való részvétel és köszöntés. 
- Részt vettem és köszöntő beszédet mondtam a pásztói zeneiskola 30. 

évfordulóján tartott ünnepi megemlékezésén. 
- Polgármester úrral fogadóórákat tartottunk Mátrakeresztesen és 

Hasznoson. 
- Polgármester úrral részt vettem a városi rendőrkapitányságon megtartott 

közbiztonsági fórumon.  
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- Részt vettem a Mikszáth Kálmán gimnáziumban a tanévzáró ünnepségen 
és búcsúztattam a nyugdíjba vonuló igazgató asszonyt. 

- Részvétel Béren a Palóc fesztiválon, ahol az önkormányzat színeiben és 
munkatársaival főztünk. 

- Polgármester úrral részt vettem a Szurdokpüspöki liba napi ünnepségen, a 
hasznosi és mátrakeresztesi falunapon.  

- Részt vettem az augusztus 20-i ünnepségen és az ünnepi díjátadáson.  
- Részvétel az Identitás napján és főzés a vendégeknek. 
- Részt vettem a gyermeknapi sportnap rendezvényén és az önkormányzat 

nevében főztünk. 
- Polgármester úrral részt vettem az Idősek világnapja alkalmából tartott 

ünnepségeken Pásztón, Hasznoson és Mátrakeresztesen.  
- Részt vettem a Művelődési házban megtartott vállalkozói fórumon. 
- Részt vettem 2019. október 4-én a Belügyminisztériumban megtartott 

eligazításon, a kamerarendszer építése ügyében. 
- Részvétel az október 6-i és október 23-i megemlékezéseken. 
 

Mindezeket a teljesség igénye nélkül soroltam fel.  
 
A napi munka során végeztem a különböző iratok, határozatok, levelek, 
szerződések, számlák, jegyzőkönyvek kiadmányozását és aláírását.  
 
Egyúttal megköszönöm polgármester és jegyző Uraknak, képviselőtársaimnak, 
Molnár Sándor városgazdának, de különösen az apparátus dolgozóinak segítő 
együttműködését és kérem, hogy ezt a jövőben sem tagadják meg tőlem.  
 
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester 2019. évben 
végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
Pásztó, 2019. december 02. 
   
          Bodrogi István  
          alpolgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 dr. Sándor Balázs  
  jegyző 
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