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Tisztelt pásztói, hasznosi és mátrakeresztesi választópolgárok! 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
Előzmények az alpolgármesteri tisztség elvállalásával kapcsolatban: 
 
Farkas Attila főállású alpolgármester úr 2018. február 6-án bejelentette, hogy lemond 
tisztségéről.  
Pásztó Városi Önkormányzat 2018. március 21-i rendkívüli ülésen Dömsödi Gábor 
polgármester úr felhívta a képviselő-testület tagjait, hogy vállalja el valaki az 
alpolgármesteri feladatokat. Lehet betegség, baleset vagy bármilyen ok a 
távolmaradására, ne érje ezért hátrány a várost. Senki sem vállalta a feladatot. Miért? 
A polgármester mulasztásos törvénysértést követ el, ha a testület által jóváhagyott 
rendes üléseken nem kéri fel újra és újra a képviselő-testületet az alpolgármester 
választására. Ha a testület tagjai közül senki nem vállalja a feladatot, akkor a 
mulasztásért nemcsak a polgármester, hanem az egész testület a felelős. A 2018. 
április 12-én megtartott testületi ülésen Farkas Attila képviselő úr ügyrendben szót kért 
és felszólította Dömsödi Gábor polgármester urat, hogy ha nem tud együttműködni a 
testülettel, akkor mondjon le a tisztségéről az április 26-i ülésen. A polgármester úr 
válaszolt a felszólításra, hogy nem mond le. A testület jelenlévő tagjai felálltak és 
kivonultak a teremből (8 tagból 7 kivonult).  
2018. április 26-i testületi ülésen a képviselők név szerint szavaztak a testület 
feloszlatásáról. 
 
Az önkormányzat folyamatban lévő pályázatai kb. 2 – 2,5 milliárd forintot jelentettek 
a városnak. Ha a polgármester úr valamiért nem tud vagy nem akar, bár ilyen eset 
szerencsére nem állt elő – aláírni a rövid határidős hiánypótlásokat, akkor az elnyert 
összegeket sorra elbukhatjuk.  
 
2018. május 30. Ekkor már ismert volt a választás napja (2018.augusztus 12.) 
Dömsödi Gábor polgármester úr már harmadszor kért, hogy vállaljam el az 
alpolgármesteri jelölést. Tudtam, ha nem vállalja el valaki a testületből, akkor annak 
következményeit a város fogja viselni. Elvállaltam a jelölést, szülővárosom iránti 
szeretet és elkötelezettség miatt, valamint képviselői eskü is kötelezett erre a lépésre. 
A testület titkos szavazással egyhangúan megválasztott. 
Számomra nem volt ismeretlen a feladat, 2010-2014 között a város alpolgármestere 
voltam.  
 
Pásztó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint 
az alpolgármester évente egy alkalommal beszámol a képviselő-testületnek a végzett 
munkájáról.  
Legfontosabb feladata a polgármester helyettesítése, munkájának segítése. Elindult a 
munka, mivel rövid időre szólt a feladat ellátása, nem kaptam munkaköri beosztást, 
hanem eseti feladatokat láttam el.  
A társadalmi megbízatású alpolgármester munkaideje heti 20 óra és havi egyszeri 
fogadónap megtartása.  
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Képviseltem a várost a hulladékgazdálkodási és hulladékrekultivációs társulási 
üléseken, valamint az ÉRV Zrt. felügyelő bizottsági ülésén.  
Az állampolgárok fogadására mindig kész voltam és a kötelező időn kívül is 
segítettem őket, jegyzőkönyvet vettünk fel, stb.  
Jó kapcsolatom volt a Polgármesteri Hivatal munkatársaival, jórészt régi munkatársak 
voltak.  
Munkám fontos célja, hogy minél jobban megfeleljek azoknak az elvárásoknak, 
amelyet Pásztó, Hasznos és Mátrakeresztes választópolgárai igényeltek. 
Kiemelt feladatként kezeltem a hulladékgazdálkodást, a város rendjének tisztítását és 
javítását, környezet és természetvédelem ügyét. 
Az illegális hulladéklerakók elleni küzdelmet a Városgazdálkodási Kft. és a 
közmunkavezető részére emlékeztetőt készítettem a városban megrendezésre kerülő 
legfontosabb ünnepségekről, megemlékezésekről, rendezvényekről, ahol szükség lehet 
a közreműködésükre.  
Fontosnak tartottam az út és járdaépítés, javítás folytatását, ennek érdekében ugyan 
már többször végeztünk felmérést a városban az utak és járdák állapotáról, 
mindegyiken részt vettem. Plecskó Péter akkori képviselő úrral, Barnáné Ildikó 
képviselő asszonnyal, Budavári Valéria osztályvezetővel. A felmérés eredménye eltűnt 
a számítógépből.  
 
Alpolgármesterként újra kezdeményeztem a felmérést és Molnár Sándor és Genyéné 
Batta Nikoletta osztályvezető asszonnyal újra bejártuk a várost, feljegyeztük újra az 
utak és járdák állapotát.  
 
A választási kampány hevében egyre inkább romlott a viszony polgármester úrral, ami 
ellenérdekű kampány miatt várható volt, mely nem szolgálta sem a város, sem a 
hivatal érdekeit. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester 2018. évben 
végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Pásztó, 2019. január 24. 
         Volek György 
          
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 dr. Sándor Balázs  
          jegyző 
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