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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 helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 
felhatalmazása alapján rendelkezik az alpolgármester(ek)ről. 
 
72. § (1) A Képviselő-testület - legalább l főt** a saját tagjai közül – a 
polgármester javaslatára, titkos szavazással a Képviselő-testület megbízatásának 
időtartamára a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére 
alpolgármester(eke)t 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 egy 
szerdai fogadónap. 

(2) Az alpolgármester(ek) a polgármester irányításával látja(ák) el a 
feladatokat. Az alpolgármesterek közötti feladat- és munkamegosztást és a 
polgármester helyettesítése 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. 
 
Alpolgármesteri feladataimat a fent említett önkormányzati törvény és az 
SZMSZ szerint a Polgármester Úr irányításával láttam el, társadalmi 
megbízatású alpolgármesterként. 
Heti munkaidőm 20 óra és havonta egy szerdai fogadónap. 
A munkaidő tekintetében igyekszem minden nap a hivatali időben az ügyfelek 
rendelkezésre állni, tehát a törvény  által előírt kötelező munkaidőnél lényegesen 
több időt töltök önkormányzati munkával. 
Szombaton és vasárnap pedig lehetőség szerint igyekszem minden meghívásnak 
eleget tenni, legyen a kulturális, sport, civil, társadalmi vagy politikai 
rendezvény. 
Munkám legfontosabb célja, hogy minél jobban megfeleljek mindazoknak az 
elvárásoknak, melyeket a választópolgárok igényelnek. 
Kiemelt feladatként kezelem településünk fejlődését, a város rendjének, 
tisztaságának javítását, a szociális ellátórendszer működőképességének 
megtartását, az oktatás- nevelés színvonalának megőrzését, a közvagyon 
gyarapítását. 
A mindennapok gyakorlatában a polgármester helyettesítése, a távolléte, 
szabadsága idején merül fel, illetve az időben egybeeső különböző meghívások 
és tárgyalások esetén szükséges. 
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A polgármesteri munka segítése, a különböző iratok (határozatok, levelek, 
szerződés, jegyzőkönyv 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 eredményeiről - beszámoltam lehető legrövidebb időn belül.  
Testületi döntés alapján tevékenykedtem a Városgazdálkodási Kft felügyelő 
bizottságában (a FEB elnökeként). 5 alkalommal tartottunk FEB ülést, egy 
alkalommal kértük az előterjesztés átdolgozását, melyet határidőre teljesítettek.  
Szintén képviselő-testületi döntés alapján kerültem be a Pásztó Városi 
Önkormányzat Általános Iskolája Iskolaszékébe tagként, a fenntartó 
képviseletében. (2010. november 26-án) 
Aktívan véleményt nyilvánítottam a Pásztó Város Általános Iskolája igazgatói 
pályázatával kapcsolatos közalkalmazotti és tantestületi értekezleteket előkészítő 
megbeszéléseken. 
Az előterjesztés további részében rövid utalást teszek tevékenységem főbb 
területeire, 2010. október 15-től mai napig terjedő időszakra vonatkozóan. 
 
1. Fogadónapok, ügyfélforgalom 
 
Alpolgármesterré választásom óta eltelt időszak alatt minden fogadónapot (15) 
megtartottam.  
409 állampolgár keresett meg, főleg a fogadónapokon, de a fogadónapokon 
kívül is hivatali időben vagy más időpontokban.  
A Civil Tanácsnok Asszonnyal együtt megtartott fogadóórákon, Hasznoson és 
Mátrakeresztesen a segítségkérés mellett véleményt nyilvánítottak az 
állampolgárok. 
A megkeresések döntő többségében (296 esetben, 72 %-ban) – szociális jellegű 
ügyek voltak, átmeneti szociális segély 187 esetben, rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás ügyében 109 alkalommal. A többi ügyfél közül – ez 113 – igen 
jelentős számban a munkahely utáni érdeklődés, segítség kérés szerepel (57). 
Ezen kívül felmerültek a köztartozások, villany, víz, gáz, lakbér, közös költség, 
szemétdíj, és a kölcsönök törlesztésével kapcsolatos problémák. 
Példaként említek néhány bejelentést, ami szintén jellemző volt. 
Birtokháborítás, szennyvíz-elvezetés, illegális szemétlerakás, útrongálás, útjelző 
táblák hiánya, közlekedést segítő tükör elhelyezése,  csőtörés, 
csúszásmentesítés, a város-rehabilitációs munkálatokkal kapcsolatos 
észrevételezés, ároktisztítás, belvizes lakások, pincék, esti világítással 
kapcsolatos bejelentések, stb. 
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A polgárok több esetben jelezték a kóbor ebektől való félelmet, felhívták a 
figyelmet a hajléktalanokra, tűzifa és élelmiszercsomagot kérték az elesett 
emberek megsegítése érdekében. Igyekeztem az ilyen jellegű bejelentéseknél 
minél hamarabb intézkedni, amennyiben a probléma orvosolható volt. A 
megnyugtató szavak, a segítőkészség felismerése, a hivatali dolgozók pozitív 
hozzáállása az ügyek intézésében legtöbbször megnyugtatták az elkeseredett 
állampolgárokat. 
 
 Ügyfelek száma 409 
 Fogadónapok száma 15 
 Fogadónapokon megjelent ügyfelek 321 
 Szociális jellegű ügyek 296 
   Ebből átmeneti szociális segély kérelem 187 
             rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kérelme 109 
 Fogadónapon kívüli ügyfelek 88 
 Álláskereséssel kapcsolatos ügyek 57 
 
2. Ügyiratforgalom 2010. október 15-től 2011. végéig 
 
Főszámon iktatott ügyiratok száma 16 
Gyűjtőszámon iktatott ügyiratok száma 68 
Az ügyiratokban foglalt ügyekkel kapcsolatban szükséges feladatokat, 
intézkedéseket minden esetben határidőben teljesítettem. 
 
3. Meghívások, képviselet (ülések, rendezvények, ünnepségek …) a teljesség 
igénye nélkül 
 
2010. október 15-től 2010. december 31-ig 8 képviselő-testületi ülésen vettem 
részt 
2011. január 1-től az év végéig 20 területi ülésen voltam jelen. 
A testületi üléseket előkészítő bizottsági ülésekről csak néhány esetben 
hiányoztam, más hivatali elfoglaltságom miatt. A Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésén 3 alkalommal vettem részt. A Pásztói Kistérségi 
Társulás ülésein is 5 esetben jelen voltam. 
Két alkalommal vettem részt vettem a Pásztói Rendőrkapitányság állomány-
gyűlésén. 
Polgárőrök ülésein is rendszeresen megjelenek, az egyik alkalommal a civil 
Tanácsnok Asszonnyal közösen képviseltük az önkormányzatot.  
2010. december 4-én a Mikszáth Kálmán Gimnázium és Postaforgalmi 
Szakközépiskola és Kollégium szalagavató ünnepségén köszöntő beszéddel 
képviseltem az önkormányzatot. 
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Magyar- Francia Önkormányzati Találkozón vettem részt a Francia 
Nagykövetségen, Budapesten. A Testvérvárosi Kapcsolatok Tanácsa tagságának 
megújításában, a Ruffec-i kapcsolatok továbbfejlesztésében, a francia vendégek 
fogadásában tevékenyen részt vettem. 
Minden állami ünnepségen jelen voltam városunkban. 
A holocaust megemlékezésen részt vettem és koszorúztam a „Pásztói Izraelita” 
temetőben 2011. június 5-én. 
Jótékonysági báloknak, néptánc-fesztiváloknak aktív részese voltam. 
A városi intézmények, civil szervezetek és sport szervezetek rendezvényein 
szinte mindegyik esetben megjelentünk a Polgármester Úrral együtt, vagy a 
feladatokat megosztva külön. 
A „TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM” emlékére rendezett figyelemfelhívó 
megemlékezések előkészítésében, szervezésében vettem részt. 
Megemlékeztünk 1956 hőseiről, a pásztói áldozatokról (emléktábla-kihelyezés a 
város több pontján), koszorúkat helyeztünk el az áldozatok sírjánál. 
Pásztói Margit Kórház Semmelweis Napi ünnepségén köszöntöttem a kórház 
dolgozóit. 
Gaál István emlékszoba és kiállítás megnyitására illetve a III. Gaál István 
Filmnapok rendezvényére szervezett ünnepségen Gaál István Kossuth-díjas 
filmrendező pásztói kötődését felelevenítő köszöntő beszédet mondtam.  
Az önkormányzatot a Polgármester Úr megbízásából képviseltem a KRF Észak 
Magyarországi Regionális Fejlesztési ZRT három taggyűlésein addig, amíg a 
tulajdonrészünket nem értékesítettük.  
A Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. taggyűlésein megbízólevél útján 
képviseltem a város érdekeit Mászáros Sándor Úrral 7 esetben. 
A Zagyvavölgyi Vízgazdálkodási Társulás küldöttgyűlésein, taggyűlésein 5 
alkalommal vettem részt megbízólevéllel. 
A Kelet-Nógrád Hulladék Rekultivációs Társulás ülésein 6 alkalommal, a Kelet- 
Nógrád Hulladékgazdálkodási Társulás munkájában pedig 11 alkalommal 
képviseltem városunkat, polgármesteri meghatalmazással. 
A bezárt pásztói szeméttelep térségi rekultivációjához szükséges 015/50 
helyrajzi számú terület önkormányzati tulajdonjogának megszerzésével 
kapcsolatos feladatok megoldásában részt vettem.  
A Kövicses patak mederrendezése meder és part találkozási vonalának 
megállapítása ügyében vettem részt tárgyalásokon.  
Narconon Életjobbító Központ Klátyik-tanya (Garáb) – megnyitó ünnepségén 
vettem részt. 
Honvédségi inkurrens anyagok térítésmentes tulajdonba adása ügyében 
Kalocsán jártunk Csépe Zsolt tűzoltó alezredes úrral. 
Pásztó Klpaka-köz alatti lakóház bontása során talált fegyvergyűjteményről a 
jegyzőkönyv felvételénél jelen voltam, a fegyverek hatástalanításán és múzeumi 
kiállításának lehetővé tételén dolgozunk. 
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4. Egyebek 
 
Alapító tagja vagyok a „Tehetséges Pásztói Gyermekekért” alapítványnak, 
jelenleg a kuratórium tagjaként segítem a munkájukat. A Pásztói Szabadidő 
Sportegyesület elnökségi tagja vagyok.  
Tevékenyen részt veszek a „Magyarok Világszövetségének Pásztói 
Csoportjában és a Rákóczi Szövetség Pásztói Szervezetének munkájában. 
A mindennapi munkában jelentős időt igényel a soron következő feladatok 
megoldásának segítése, a hivatali dolgozókkal való kapcsolattartás, a szakmai 
információk gyűjtése. 
 
Az alpolgármesteri és testületi munka eredményessége érdekében politikai 
elkötelezettségtől függetlenül partnerségre törekedtem mindenkivel, akik 
segítséget ajánlottak a város fejlődéséhez, szépítéséhez, gazdasági, kulturális és 
sportolási lehetőségeinek bővítéséhez. 
Ezúton is megköszönöm minden együttműködő pásztói polgárnak, a képviselő 
társaimnak, a civil szervezetek és intézmények vezetőinek, a Polgármesteri 
Hivatal minden munkatársának a maximális segítő szándékot, a megértő 
támogatást a városunk érdekében végzett munkámban. 
 

Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester – Volek 
György – 2010. október 15-től végzett munkájáról szóló beszámolót 
megtárgyalta és elfogadta. 
 
 
 
Pásztó, 2011. december 15. 
 
 
 
 Volek György 
 alpolgármester 
A határozati javaslat törvényes:  
 
 
 
 

 Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 

 
 


