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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 kissé rendhagyó, tekintettel arra, hogy a 2020. év eleje és vége is a 
járványügyi megszorítások jegyében telt.  
 
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.  
 



 3 

Az év eleji rendkívüli állapot sajnos úgy ért bennünket, hogy a polgármester úr 
külföldön tartózkodott.  
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 15 ügyfél jelent meg.  
A fogadónapon kívüli ügyfelek száma 33 fő volt.  
 
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 
 

- Bűnmegelőzési referens szerződésének előkészítése, megkötése. Szígyártó 
Marianna nyugalmazott rendőr alezredes végezte ezt a munkát, igen jó 
eredménnyel. Azonban a járványügyi helyzetre tekintettel ez a tevékenység 
csak március végéig tartott és azóta is szünetel.  

- Balassagyarmaton konzultáció a Nógrád megyei polgárőr parancsnokkal, 
polgármester úr részvételével.  

- Részt vettem a Kézmű Ipari Vállalat vezetőjével történő megbeszélésen, 
mely a cég bővítéséhez szükséges terület vételéről szólt, polgármester Úr 
és a városüzemeltetési osztály vezetőjével egyetemben. 

- Kövicses patakmeder szennyezettségének felmérése és a tisztítás 
elrendelése osztályvezető asszonnyal és a városgondnokkal. Megjegyezni 
kívánom, hogy az ellenőrzések jelentős részét a két személy 
valamelyikével, vagy pedig hármasban végeztük.  
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- A kishegyi térség szemrevételezése, az emlékhely további kialakításának 
megbeszélése, osztályvezető asszonnyal és Illés Rudolffal. 

- Részt vettem Salgótarjánban a hulladékgazdálkodási értekezleten.  
- Konzultációt folytattam a városi rendőrkapitány asszonnyal és az új 

bűnügyi osztályvezetővel. 
- A Pásztó, Cserhát lakónegyeden történő útépítés ellenőrzése osztályvezető 

asszonnyal.  
- A piac működésének folyamatos ellenőrzése. 
- A kamerarendszer kiépítésével kapcsolatban ismételt helyszíni bejárás. 
- Visszatérő ellenőrzések a városgondnokkal a fűnyírások ellenőrzésére.  
- Pásztó városi temető ravatalozójának ellenőrzése, szükséges javítások 

végrehajtásának elrendelése osztályvezető asszonnyal.  
- Hasznosi Művelődési Ház megtekintése bizottságilag, majd a 

mátrakeresztesi Művelődési Ház épületének műszaki átadásán való 
részvétel.  

- Képviselő-testületi találkozó, polgármester úrral tájékoztatást adtunk a 
testületi tagoknak a rendkívüli időszak történéseiről.  

- Helyszín megtekintése a Kövicses patakmeder javításának kezdéséről, a 
piactér építési munkáiról, valamint a sportpályán épített kondirészleg 
kerítésének építéséről, osztályvezető asszonnyal. 

- A piac területén bekövetkezett viharkár felszámolására intézkedés.  
- A város területén a nagymérvű esőzések miatt bekövetkezett károk 

felmérése és intézkedések azok megszüntetésére, osztályvezető 
asszonnyal.  

- Az utakra kihelyezett tiltótáblák hatályosulásának ellenőrzése, átirat a 
rendőrség felé a fokozott ellenőrzés kérésére.  

- Pásztó, Mátyás király úti rács megrongálásának vizsgálata, a javítás 
elrendelése osztályvezető asszonnyal és a városgondnokkal.  

- Helyszín bejárás az EGYMI oktatási intézmény épülete körüli parkolási 
gondok megszüntetésére osztályvezető asszonnyal és a városgondnokkal.  

- Karácsonyfa keresés az ünnepekre osztályvezető asszonnyal és a 
városgondnokkal.  

 
 
Meghívások, ünnepségek, rendezvények 
 

- Mikszáth Kálmán Gimnáziumnál polgármester úrral részt vettünk a 
Mikszáth Napok alkalmából tartott koszorúzási ünnepségen.  

- Polgármester úrral látogatást tettünk a Nógrád Megyei 
Rendőrfőkapitányság vezetőjénél.  

- Részt vettem a Százszorszép Óvoda farsangi rendezvényén. 
- Részt vettem a Salgótarján Megyeházán megtartott bűnmegelőzési 

konferencián.  
- A hivatalban és az önkormányzati intézményekben nőnapi köszöntés. 
- A mátrakeresztes és a hasznosi városrészekben nőnapi köszöntés. 
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- Pásztó Művelődési Házban a város hölgy tagjai részére nőnapi köszöntés. 
- Részt vettem a Pásztói Rendőrkapitányság éves értékelőjén. 
- Részt vettem a kishegy Trianoni emlékpark területén történő 

megemlékezésen (Trianon 100 éves évfordulója). 
- Közreműködtem a Köztisztviselők Napja alkalmából szervezett 

rendezvényen. 
- Koszorúzás a Vértanuk emlékére. 
- Közreműködtem a városi kitüntetések átadása során a Művelődési Házban 

megtartott ünnepség keretében.  
- Koszorúzás az 56-os emlékműnél. 

 
 
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 Város Polgármestere az alpolgármester 2020. évben végzett munkájáról 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
Pásztó, 2020. december 2. 
   
          Bodrogi István  
          alpolgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 dr. Sándor Balázs  
  jegyző 
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