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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.  
 
Beszámolóm tartalmában ez évben is nyomott hagyott a járványügyi megszorítások hatása.  
 
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. 
 
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.  
 
Az év eleji állapotot nehezítette, hogy polgármester úr beteg lett és több hétig távol volt.   
Szerencsére a jegyző úr, az osztályvezetők és az apparátus dolgozóinak jelentős része 
nagyon aktívan, felelősségteljesen végezte munkáját. Így Farkas Attila Úr visszaérkezéséig 
sikerült megfelelő módon levezényelnünk a megteendő intézkedéseket, feladatokat.  
 
Fogadónapok, ügyfélforgalom 
 
Az értékelt időszakban 11 fogadónapot tartottam, ahol 12 ügyfél jelent meg.  
A fogadónapon kívüli ügyfelek száma 41 fő volt.  
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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 
 

- Záportározó építésével kapcsolatos tervek átbeszélése, egyeztetése a tervezőkkel, 
Genyéné Batta Nikoletta osztályvezető asszonnyal. 

- Molnár Sándor városgazdával ellenőriztük a város területén lévő víz el- és átvezető 
helyeket, az utak állapotát (csúszásmentesítés szempontjából). 

- Molnár Sándor városgazdával megtekintettük a muzslai üdülőövezet útjait, az esővíz 
által történő rongálásokat. Javaslatot tettünk polgármester úr felé a pillanatnyi 
megoldásra.  

- A Muzsla, Somosbérci út javítási munkáinak beindítása, az elvégzendő munkák 
meghatározása. 

- Genyéné Batta Nikoletta osztályvezető asszonnyal helyszíni bejárást végeztünk a 
javítandó utak, járdák, vízelvezetők felmérésére és a várható költségek 
kalkulálására.  

- Osztályvezető asszonnyal Mátrakeresztesen az elektromos vezeték átépítésével 
kapcsolatban felmerülő problémák megbeszélése, tisztázása a kivitelezővel.  

- Részt vettem az északi iparület alapkő letételénél.  
- Osztályvezető asszonnyal részt vettem a Belügyminisztérium által a kamerarendszer 

telepítésünk egész napos helyszíni ellenőrzésén.  
- A zöldváros program Stromfeld udvar felújítási munkálatainak indításán való 

részvétel.  
- Osztályvezető asszonnyal és a városgazdával a Munkácsy utca szemlézése 

fekvőrendőr telepítése előkészítése végett.  
- Polgármester úrral a mátrakeresztesi sportpályán folyó építkezés megtekintése, 

készültségi fokának megállapítása.  
- A városi piac működésének folyamatos ellenőrzése.  
- Mátrakeresztesen polgármester úrral, osztályvezető asszonnyal és a városgazdával 

több helyszín bejárása – partoldal csúszás, patakmeder oldalfal felújítása, gabionfal 
készültségi fokának megállapítása végett -. 

- Polgármester úrral a kishegyen elkészült futókör megtekintése.  
- Pásztó, Damjanich úti vízelvezető rács állapotának ellenőrzése osztályvezető 

asszonnyal és intézkedés annak cseréjére. 
- Polgármester úrral részt vettem a Pásztói Rendőrkapitányságon megtartott 

közbiztonsági egyeztető fórumon. 
- Karácsonyfa keresés osztályvezető asszonnyal és a városgazdával az ünnepekre.  
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Meghívások, ünnepségek, rendezvények 
 

- Részt vettem a március 15-i koszorúzási ünnepségen. 
- Részt vettem a Béren tartandó Palóc fesztiválon, ahol az apparátus dolgozóival 

főztünk és vendégül láttuk az odalátogatókat. 
- Polgármester úrral részt vettem a Mikszáth Kálmán Gimnázium ballagási 

ünnepségén. 
- Részt vettem a hasznosi falunapon. 
- Részt vettem a mátrakeresztesi falunapon. 
- Részt vettem az augusztus 20-i ünnepségen.  
- Polgármester úrral részt vettem a katolikus iskola tanévnyitó ünnepségén. 
- Bartus László osztályvezető úrral részt vettem a Zsigmond Király általános iskola 

első osztályosainak tartott tanévnyitóján, átadva az iskolakezdést segítő csomagokat.  
- Részt vettem a megrendezésre kerülő szüreti ünnepségen. 
- Részt vettem a Mátrakeresztesen, Hasznoson és Pásztón megtartott tájékoztató 

fórumon. 
- Részt vettem a Kossuth Rádió által szervezett „országjáró szombat” rendezvényén, 

ahol az önkormányzat dolgozóival főztünk és megvendégeltük az odalátogatókat.  
- Polgármester úrral részt vettem az Idősek Otthonában az Idősek Napja alkalmából 

megtartott ünnepségen. 
- Részt vettem az Aradi vértanúk emlékére megtartott ünnepségen és koszorúzáson. 
- Részt vettem az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére megtartott 

ünnepségen és koszorúzáson. 
- Közreműködtem a városi kitüntetések átadása során a Művelődési Központban 

megtartott ünnepségen.  
 
 
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 se tagadják meg tőlem.  
 
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az alpolgármester 2021. 
évben végzett munkájáról szóló beszámolót és azt elfogadja. 
 
Pásztó, 2021. december 2.  
          Bodrogi István  
          alpolgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 dr. Sándor Balázs  
          jegyző 
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