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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat és 

Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 12/2010. 

/V. 28./ önkormányzati rendelet /továbbiakban: SZMSZ/ 72. § /3/ bekezdése úgy 

rendelkezik, hogy  

 

 „/3/ Az alpolgármester/ek/ tevékenységéről/ükről/ rendszeresen  

 beszámolnak a polgármesternek és minden év utolsó testületi ülésén 

 a Képviselő-testületnek.” 

 

A közelgő Önkormányzati választásra tekintettel erre a beszámolóra a 2006-

2010 közötti ciklus utolsó rendes ülésén kerül sor. 

 

Feladataimat az előbb említett SZMSZ szerint a polgármester iránymutatásával 

láttam el, társadalmi megbízatású alpolgármesterként. Folyamatosan részt 

vettem a képviselő-testület és a polgármester döntéseinek előkészítésében; a 

döntés végrehajtás megszervezésében, ellenőrzésében. Munkám legfontosabb 

céljának azt tekintettem, hogy településünk fejlődését elősegítsem, illetve az 

önkormányzat vagyonát megőrizzük és gyarapítsuk. 

Kapott feladataim elvégzésével – annak eredményéről – azonnal beszámoltam a 

Polgármester Úrnak . 

Heti munkaidőm 20 óra és havonta egy szerdai fogadónap volt. 

Fogadónapjaimat rendszeresen megtartottam, sőt fogadónapokon kívül is 

szívesen álltam az állampolgárok rendelkezésére segítségnyújtás vagy 

tájékoztatás céljából 
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Az ügyfélforgalom és a fogadónapok adatait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Megnevezés  
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

Fogadónapok száma 4 20 12 12 9 

Ügyfelek száma 51 170 138 128 92 

49 162 134 
120 85 Ebből:  - Szoc. jellegű ügyben 

 
- Nem szoc. jellegű ügyben 
   /egyéb/ 

 
             

2 8 4 
 
8 

 
7 

 

A Polgármester Úr távolléte vagy akadályoztatása esetén többször átvettem a 

Képviselő-testület ülésének vezetését, illetve távolléte esetén a teljes ülést én 

vezettem. 

Munkaköri leírás szerint részt vettem: 
 
 -A Képviselő- testület üléstervében vagy a polgármester által  

meghatározott előterjesztések előkészítésében. 
 
-A polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyekben a  
polgármester akadályoztatása esetén- kiadmányozási jogkört gyakoroltam. 
 
-A polgármester akadályoztatása esetén aláírtam a Képviselő- testület 
 határozatait, rendeleteit. 
 
-Az erre vonatkozó szabályzat szerint kötelezettségvállalási és  
utalványozási feladatokat végeztem. 

 

Eljártam a képviselő-testület által rám bízott feladatok ellátásában. 

Ezen kívül a polgármester megbízása alapján képviseltem a város érdekeit az 

alábbi szervezetek előtt: 

 

- Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése; 

- Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács; 
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- Hulladékrekultivációs Tanács; 

- Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács ülésein.  

A testületi munkánk eredményessége érdekében partnerségre törekedtem 

mindazokkal, akik segítségüket ajánlották városunk előmenetelének 

elősegítéséhez. Partnerségre törekedtem a környező településekkel, gazdasági 

szervezetekkel, civil szervezetekkel. A politikától függetlenül törekedtem arra, 

hogy városunk gyarapodó, erősödő gazdasággal és szellemi arculattal 

rendelkezve nyújtson megélhetést mindazok számára, akik Pásztót választották 

lakóhelyükként.   

Alpolgármesteri munkámat csak a megválasztott képviselők és a Polgármesteri 

Hivatal támogatásával tudtam megvalósítani. Így ezen beszámoló részeként 

szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik partnereim voltak Pásztó 

Város szolgálatában.  

 

Határozati javaslat: 

 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester – Dr. Becsó 

Károly – 2010. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

Pásztó, 2010. szeptember 23.  

        

        dr. Becsó Károly 

        alpolgármester 

 

A határozati javaslat törvényes! 

 

Dr. Tasi Borbála 

címzetes főjegyző 

 


