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Tisztelt Képviselő-testület!  
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának egyes kérdéseiről a Magyarország 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban Mötv.) 53.§ (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján rendelkezik az alpolgármesterekről.  

72.§ (1) A képviselő-testület – legalább 1 főt** saját tagjai közül – a polgármester javaslatára, 
titkos szavazással a képviselő-testület megbízatásának időtartamára a polgármester 
helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármester(ek)et választ, és a választáskor dönt 
arról, hogy a tisztség foglalkoztatási jogviszonyban, vagy társadalmi megbízatásban kerül 
betöltésre. A társadalmi megbízatású alpolgármester munkaideje heti 20 óra és havi egyszeri 
fogadónap. 

(2) Az alpolgármester(ek) a polgármester irányításával látja(ák) el feladatokat. Az 
alpolgármester(ek) közötti feladat- és munkamegosztást és a polgármester helyettesítésének 
rendjét a polgármester állapítja meg. 

(3) Az alpolgármester(ek) tevékenységéről(ükről) rendszeresen beszámol(nak) a 
polgármesternek és minden év utolsó testületi ülésén a képviselő-testületnek. A közelgő 
önkormányzati választásokra tekintettel erre a beszámolóra a 2010-2014 közötti ciklus utolsó 
rendes képviselő-testületi ülésén kerül sor. 

Az alpolgármesteri feladatokat a fent említett önkormányzati törvény és az SZMSZ szerint a 
Polgármester Úr irányításával látom el 2010. október 15-től társadalmi megbízatású 
alpolgármesterként. A heti munkaidőm 20 óra és havonta egy szerdai (minden hónap 3. 
szerdáján) fogadónap. 

A munkaidőm tekintetében igyekszem minden nap a hivatali időben az ügyfelek 
rendelkezésére állni, tehát a törvény által előírtnál lényegesen több időt töltök önkormányzati 
munkával. Szombaton és vasárnap, valamint ünnepnapokon lehetőség szerint igyekszem 
minden meghívásnak eleget tenni, legyen az kulturális, sport, civil társadalmi vagy politikai 
rendezvény.  

Munkám legfontosabb célja, hogy minél jobban megfeleljek mindazoknak az elvárásoknak, 
melyet Pásztó, Hasznos és Mátrakeresztes választópolgárai igényelnek. Kiemelt feladatként 
kezelem településünkön a hulladékgazdálkodás és a hulladék-rekultivációs pályázatokban 
megjelölt céljaink sikeres megvalósítását, településünk fejlődését, a város rendjének, 
tisztaságának javítását, a környezet- és a természetvédelem ügyét. 

Fontosnak tartom a közfoglalkoztatás bővítését, továbbfejlesztését, a megfelelő érdekeltségi 
ösztönző elemek közbeiktatásával. Szükséges a szociális ellátórendszer működőképességének 
erősítése, az oktatás-nevelés színvonalának megőrzése és a közvagyon védelme és 
gyarapítása, melyre munkám során megkülönböztetett figyelmet fordítottam. 

A mindennapok gyakorlatában a polgármester helyettesítésére a távolléte, szabadsága idején 
merül fel, illetve az időben egybeeső meghívások és tárgyalások esetén szükséges.  

A polgármesteri munka segítése, a különböző iratok (határozatok, levelek, szerződések, 
jegyzőkönyvek, stb.) kiadmányozásában a pénzügyi gazdálkodási jogkörök – pénzfelvétel, 
utalványozás, átutalás engedélyezés – esetén is megjelenik. 

Mindezek mellett a Polgármester Úr által meghatározott konkrét ügyekben eljártam – s annak 
eredményéről – beszámoltam a lehető legrövidebb időn belül. Testületi döntés alapján 
tevékenykedtem a Városgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottságában (FEB elnökeként). Az év 
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folyamán 3 FEB ülést tartottunk, ahol a hatékony és eredményes gazdálkodás érdekében 
fejtettem ki a véleményemet.  

Képviselő-testületi döntés alapján kerültem be tagként a Mikszáth Kálmán Líceumban 
megalakult Intézményi Tanácsba. Az év folyamán 3 összejövetelen vettem részt.  

 

I. Fogadónapok, ügyfélforgalom 
A 2014-as évben 8 fogadónapot tartottam. Eddig 296 választópolgár keresett meg, főleg 
fogadónapokon, de a fogadónapokon kívül más időpontokban is készségesen meghallgattam 
az állampolgárokat. A megkeresések döntő többségében (241 esetben, 81%) szociális jellegű 
ügyek domináltak. A többi ügyfél közül igen jelentős számban a munkahely utáni érdeklődés 
(közmunka és esetleg egyéb munkahely), segítségkérés szerepelt. Az általánosabban 
felmerülő problémák között szerepeltek köztartozások: gáz, villany, víz stb. visszafizetésével 
kapcsolatos kérdések.  

A figyelemfelhívást mindig megköszönjük, amennyiben a probléma orvosolható minél 
hamarabb rendezzük. A jó szó a segítőkészség a hivatali dolgozók pozitív hozzáállása az 
ügyek intézéséhez megnyugtatják általában az állampolgárokat. 

Ügyfelek száma 296 fő 

Fogadónapok 8 

Fogadónapokon megjelentek 234 fő 

Fogadónapokon kívüli megkeresések 62 fő 

Szociális jellegű ügyek 241 

 

II. Ügyfélforgalom 2014-ben 
Főszámon iktatott ügyiratok száma: 7 

Gyűjtőszámon iktatott ügyiratok száma: 35 

Az ügyiratokban foglalt ügyekkel kapcsolatban a szükséges feladatokat, intézkedéseket 
minden esetben határidőben teljesítettem. 

 

III. Meghívások, képviseletében (ülések, rendezvények, ünnepségek…) a teljesség igénye 
nélkül 
2014. január 1-től 17 testületi ülésen voltam jelen. (7 rendes ülés és 10 rendkívüli). A testületi 
üléseket előkészítő bizottsági ülésekről csak akkor hiányoztam, ha más hivatali 
elfoglaltságom volt.  

Részt vettem 9 Ügyrendi Bizottsági ülésen, 17 Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági 
ülésen, 12 Intézményirányítási és Szociális Bizottsági ülésen, valamint 2 Roma Nemzetiségi 
Bizottsági ülésen.  

A városban rendezett ünnepségeken szinte minden alkalommal megjelentem.  

A jótékonysági- és sportbáloknak, intézményi farsangi báloknak aktív részese voltam.  
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A városi intézmények, civil szervezetek, sportszervezetek rendezvényein minden esetben 
igyekeztem megjelenni Polgármester Úrral együtt vagy a feladatokat megosztva külön-külön. 

A Karácsonyváró ünnepségeken a város minden intézényében megjelentünk. A „Mikszáth 
Napok” ünnepi megemlékezésén a város nevében koszorút helyeztem el a Mikszáth Líceum 
parkjában.  

A Kelet-Nógrádi Hulladékgazdálkodási Társulás ülésein 6 alkalommal, míg a Kelet-Nógrádi 
Hulladékrelkultivációs Társulás ülésein 5 alkalommal képviseltem a várost polgármesteri 
meghatalmazással.  

Rész vettem a Mikszáth Kálmán Líceum Rákóczi úti épületében Csohány Kálmán bronz 
domborművének avatásán. 

Dr. Rajeczky Benjamin kiállításának megnyitóján köszöntőt mondtam 2014. március 21-én ( 
hittan-, sí-, és zenetanár, legkedvesebb atya, zenetudós, professzor, legendás 
cserkészparancsnok, Béni Bácsi). 

A VIII. Múltidéző Zsigmod Nap aktív részese voltam 2014. április 27-én.  

Részt vettem a ZAVIT Intézőbizottsági ülésein 3 alkalommal.  

Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub fennállásának 35. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen 
vettem részt.  

A Pásztói Általános Iskola ballagási, majd évzáró ünnepségén vettem részt.  

Lehoczky Endre evangélikus lelkész nyugdíjba vonulása alkalmából bemutatott ünnepi 
istentiszteleten vettem részt.  

A Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola Rajeczky Benjamin Tagintézmény 
fennállásának 25. évfordulója alkalmából rendezett hangversenyen vettünk részt. A 92 éves 
korában elhunyt egykori pásztói gimnáziumi testnevelő tanár, ’56-os nemzetőr parancsnok, 
Csaba Gábor temetésén vettünk részt Szarvason Illés Rudolf úrral. 

A Holokauszt pásztói áldozatainak emlékére koszorúztunk az izraelita temetőben és 
emlékhelyeken.  

2014. július 10-17-ig a testvérvárosi kapcsolatok ápolásának jegyében francia meghívásra 
Ruffecbe hét fős delegációt vezettem. Csodálatos élményt nyújtó tartalmas programokon, 
kirándulásokon vettünk részt. A szívélyes vendéglátásról, a programokról, a sok látnivalóról 
CD felvételek készültek. 

2014. augusztus 16-án Budapesten a Fasori Evangélikus Gimnáziumban tartottam előadást a 
Nagypalugyai és Turóczdivéki Platthy-nemzetség világtalálkozóján. Pásztó múltja a város és 
környék értékeit, a Platthyak Pásztón címmel. (Az anyag összeállításáért és a szép fotókért 
szeretném köszönetemet kifejezni Faragó Zoltán Úrnak.) 

Segítettem a Start Közmunkaprogram (151 fő, hagyományos közfoglalkoztatás 12 fő) 
adminisztrációs feladatainak bonyolítását. A munkatársak elismerést érdemelnek a sok 
problémával, gonddal járó feladatok sikeres megoldásáért.  

Nagyon fontosnak tartom a téli képzéssel kombinálit átmeneti közfoglalkoztatást, a nem 
foglalkoztatott munkanélküliek, új álláskeresők nagyobb létszámú bevonását a 
közfoglalkoztatás rendszerébe. A közel 300 fő foglalkoztatása érezhető a város kereskedelmi 
forgalmában is. Önkormányzatunk 13 diákmunkást is foglalkoztatott 2014. 07. 01-
2014.08.31. között napi hat órában. Pásztó Városi Önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott 
be és nyert el a belvízelvezető rendszerek karbantartására 251 főre 2014.09.08 és 2014. 12.31. 
között 100 %-os állami finanszírozás mellett közel 100 millió forint összegben.  
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Közreműködésünkkel a Samsung gyár Jászfényszarura Pásztóról, Tarról, Szurdokpüspökiről 
szállít dolgozókat egyre nagyobb létszámban.  

 
IV. Egyebek 
Alapító tagja vagyok a Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapítványnak, jelenleg a 
kuratórium tagjaként segítem őket. Tevékenyen részt veszek a Magyarok Világszövetsége 
Pásztói Csoportjában és a Rákóczi Szövetség Pásztói Szervezetének munkájában. 

Fontosnak tartom a hivatal munkatársaival a jó kapcsolat megtartását, a szakmai információk 
összegyűjtését. Partnerségre törekedtem mindenkivel, az alpolgármesteri és a testületi munka 
eredményessége érdekében, akik segítséget ajánlottak a város fejlődéséhez, szépítéséhez, a 
gazdasági, kulturális és sportolási lehetőségeink bővítéséhez.  

Ezúton is szeretném megköszönni minden együttműködő állampolgárnak, a képviselő-
társaimnak, a civil szerveknek, sportszervezeteknek és az intézmények vezetőinek, a 
polgármesteri hivatal minden munkatársának a maximális segítőszándékot, tanácsokat, a 
támogatást a városunk érdekében végzett munkámban.  

 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester - Volek György – 2014. 
évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
Pásztó, 2014. szeptember 19. 
 
 
 

Volek György 
alpolgármester 
 
 

A határozati javaslat törvényes! 
 
 

  Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 
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