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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. 
 
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 három hónapi tevékenységről szól. 
 
Konkrét feladatok: 
Megválasztásomat követően végigjártam az irodákat, ismerkedtem a 
munkatársakkal, tájékozódtam a folyamatban lévő munkákról, leterheltségről, a 
legégetőbb feladatokról.  
Tanulmányoztam a munkámmal kapcsolatos jogszabályokat, a belső 
munkarendet.  
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Polgármester úrral bemutatkozó látogatást tettünk a Pásztói Rendőrkapitányság 
vezetőjénél, a Pásztói Járási Ügyészség vezetőjénél, a Pásztói Járásbíróság 
elnökénél és fogadtuk a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
vezetőjét.  
 
Fogadónapok, ügyfélforgalom 
Az értékelt időszakban három fogadónapot tartottam, melyeken nyolc 
állampolgár jelent meg. Ez nem nagy létszám, de a valósághoz tartozik, hogy 
megkeresés esetén nem ragaszkodtam a fogadónaphoz, ha a hivatalban voltam 
és vagyok, állok rendelkezésére az állampolgároknak. Az így megkeresők száma 
már jóval jelentősebb. 
 
Ide tartozik még az is, hogy ha időm engedi, kimegyek az utcára, a piacra, és 
beszélgetek az emberekkel. 
 
A rám szignált ügyekben legjobb tudomásom szerint eljárok, ha szükséges 
igénybe veszem a szakelőadók segítségét.  
 
Az aktuális feladatok kapcsán helyszíni bejárásokon vettem részt a 
szakelőadókkal, a városüzemeltetési osztály vezetőjével és Molnár Sándor 
városgazdával.  
Így: - a felújításra szoruló utak, járdák fontossági sorrendjének megállapítására 

- a tisztítandó, javítandó árkok vonatkozásában 
- a Kövicses patak medertisztítása ügyében 
- a Zsigmond Király általános iskola előtti parkoló és autóbusz parkoló 

kialakítása ügyében 
 
Az esetleges őszi árvizekre figyelemmel megrendeltük a szükséges mennyiségű 
homokzsákokat és fáklyákat. 
 
Több alkalommal konzultáltam a helyi Polgárőr Szervezet vezetőjével, és 
ellenőriztem tevékenységüket a rendezvény biztosítások és az általános iskolák 
előtti szolgálatvégzés közben. 
 
Rendszeres kapcsolatot tartok a Pásztó Városi Rendőrkapitányság vezetőjével, 
tájékoztatva egymást az aktuális eseményekről, információkról.  
 
Meghívások, ünnepségek, rendezvények: 
A polgármester úr felkérése és utasítása szerint több alkalommal képviseltem az 
önkormányzatot.  
- részt vettem és köszöntőt mondtam a Magyar Szentek Római Katolikus Iskola 
és a Mikszáth Kálmán Líceum tanévnyitóján, 
- jelen voltam az augusztus 20-i ünnepségen és elismerések átadásán, 
- képviseltem polgármester urat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási 
Társulás közgyűlésén, 
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- részt vettem a Pásztói Gondozási Központ lakógyűlésén, valamint ugyanitt az 
idősek világnapja alkalmából tartott ünnepségen, 
- ott voltam a Művelődési házban tartott idősek világnapja rendezvényen, 
valamint a Roma nemzetiségi találkozón és fórumon, 
- közreműködtem a kőrösfői és a Sarköy-i testvérváros küldötteinek fogadásán, 
kísérésén és a vendéglátásban, 
- jelen voltam Csohány Kálmán emlékére rendezett ünnepségen és 
koszorúzáson, 
- képviseltem polgármester urat a Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság épület 
átadási ünnepségén és a Nógrád Megyei Szabad Vállalkozási Zóna helyi 
foglalkoztatási paktum irányító bizottsági ülésén, 
- részt vettem az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából 
tartott megemlékezésen és koszorúzáson, 
- megnyitó beszédet mondtam a Művelődési házban tartott állásbörze, majd a 
könyvtár épületében megtartott Magyar Tudomány Nógrád Megyei Ünnepe 
rendezvényein. 
 
Mindezeket a teljesség igénye nélkül soroltam fel. 
 
A napi munka során végeztem a különböző iratok (határozatok, levelek, 
szerződések, számlák, jegyzőkönyvek) kiadmányozását, aláírását. 
 
Mivel ezen a munkaterületen új vagyok, tudom, hogy még tanulnom, 
tapasztalnom kell a jobb, eredményesebb munkavégzéshez. 
 
Egyúttal megköszönöm polgármester és jegyző Uraknak, képviselőtársaimnak, 
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 2018. évben 
végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Pásztó, 2018. december 01. 
   
          Bodrogi István  
         alpolgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 dr. Sándor Balázs  
  jegyző 
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