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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 önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. Törvény felhatalmazása alapján 
rendelkezik az alpolgármester(ek)ről. 
72. § (1) A Képviselő testület – legalább 1 főt ** a saját tagjai közül – a polgármester 
javaslatára, titkos szavazással a Képviselő-testület megbízásának 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 irányítás látja(ák) el a 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. 
 
Alpolgármesteri feladataimat a fent említett önkormányzati törvény és az SZMSZ 
szerint a Polgármester Úr irányításával látom el 2010. október 15-től társadalmi 
megbízatású alpolgármesterként. Heti munkaidőm 20 óra és havonta egy szerdai 
fogadónap. A munkaidő tekintetében igyekszem minden nap a hivatali időben az  
ügyfelek rendelkezésére állni, tehát a törvény által előírt munkaidőnél lényegesen 
több időt töltök önkormányzati munkával. Szombaton és vasárnap, valamint 
ünnepnapokon lehetőség szerint 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 településünk fejlődését, a város rendjének, tisztaságának 
javítását, környezet és a természetvédelem ügyét. Fontosnak tartom a 
közfoglalkoztatás továbbfejlesztését, a szociális ellátórendszer működőképességének 
megtartását, az oktatás-nevelés színvonalának megőrzését, a közvagyon védelmét és 
gyarapítását. A mindennapok gyakorlatában a polgármester helyettesítése a távolléte 
szabadsága idején merül fel, illetve az időben egybeeső különböző 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 alapját tevékenykedtem a Városgazdálkodási Kft. felügyelő bizottságában ( 



FEB elnökeként). Az év folyamán 8 FEB ülést tartottunk, ahol a hatékony és 
eredményes gazdálkodás érdekében fejtettük ki véleményünket.  
 
Szintén képviselő-testületi döntés alapján kerültem be a Pásztó Városi Önkormányzat 
Általános Iskolája Iskolaszékébe tagként, a fenntartó képviseletében, ahol minden 
tárgyalásra került témában véleményt nyilvánítottam. 
 
Az előterjesztés további részében rövid utalást teszek tevékenységem főbb területeire. 
 
I. Fogadónapok, ügyfélforgalom 
 
A 2012-es évben is megtartottam minden fogadónapot (12).  
358 választópolgár keresett meg, főleg a fogadónapokon, de a fogadónapokon kívül is 
más időpontban készségesen meghallgattam az állampolgárokat. A megkeresések 
döntő többségében (259 esetben, 72 %) - szociális jellegű ügyek voltak, átmeneti 
segély 180 esetben, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ügyében 59 alkalommal. A 
többi ügyfél közül (99) igen jelentős számban a munkahely utáni érdeklődés, 
segítségkérés szerepel (53). Felmerültek a köztartozások gáz, villany, víz, közös 
költség, lakbér, szemétdíj, és a kölcsönök törlesztésével kapcsolatot kérések. 
Előfordult birtokháborítás, szennyvízelvezetés, útrongálás, csúszásmentesítés, 
járdajavítás, útjavítás, ároktisztítás, esti villanyvilágítás, gyalogos-átkelőhely 
kijelöléséhez, felfestéséhez segítség kérés, valamint a városi illemhely létesítésének 
igénye is. Több esetben jelezték a polgárok, hogy figyeljünk a hajléktalanokra, az 
elesett emberekre, tűzifa és élelmiszercsomagot kértek megsegítésükre. Igyekeztünk a 
szociális osztály dolgozóival az ilyen bejelentéseket minél hamarabb rendezni, 
amennyiben a probléma orvosolható volt. A figyelemfelhívást mindig megköszöntük, 
a megnyugtató szavak, a segítőkészség felismerése a hivatali dolgozók pozitív 
hozzáállása az ügyek intézéséhez legtöbbször megnyugtatták az állampolgárokat.  
 
Ügyfelek száma:  358 
Fogadónapok száma: 12 
Fogadónapon megjelent: 288 
Szociális jellegű ügyek: 239 

Ebből átmeneti szociális segélyben részesült: 180 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesült családok száma:   59 

Fogadónapokon kívüli megkeresések: 70 
Álláskereséssel kapcsolatos ügyek: 53 
 
 
 
 
II. Ügyiratforgalom 2012-ben 
 
Főszámon iktatott ügyiratok száma: 14 



Gyűjtőszámon iktatott iratok száma: 65 
Az ügyiratokban foglalt ügyekkel kapcsolatban szükséges feladatokat, intézkedéseket 
minden esetben, határidőben teljesítettem.  
 
III. Meghívások, képviseletében (ülések, rendezvények, ünnepek ...) a teljesség 
igénye nélkül 
 
A 2012. január l-től év végéig 22 testületi ülésen voltam jelen. A testületi üléseket 
előkészítő bizottsági ülésekről csak akkor hiányoztam, ha más hivatali elfoglaltságom 
volt. 
Részt vettem 14 ügyrendi bizottsági ülésen, 19 pénzügyi bizottsági ülésen, 15 
intézményirányítási bizottsági ülésen, 3 Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén, 5 
alkalommal pedig a Pásztói Kistérségi Társulási ülésen. 
A polgárőrség a rendőrség állományülésén felhívtam a figyelmet az állampolgárok 
jogos igényére, a még több gyalogos járőr utcai jelenlétére.  
Szinte minden állami ünnepségen jelen voltam a városban. A testvérvárosi Ruffec-i 
kapcsolatok ápolásában, továbbfejlesztésében a francia vendégek fogadásában 
aktívan részt vettem (Bér, Pásztó). Jótékonysági báloknak, sportbáloknak néptánc-
fesztiváloknak segítő részese voltam. A városi intézmények, civil szervezetek és 
sportszervezetek rendezvényein szinte mindegyik esetben igyekeztünk megjelenni 
Polgármester Úrral együtt, vagy a feladatokat megosztva külön-külön. A nőnapi 
ünnepségen köszöntöttem a kultúrházban megjelent hölgyeket.  
A „TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM” emlékére rendezett figyelemfelhívó 
megemlékezés előkészítésében és szervezésében vettem részt.  
A „HOLOCAUST” megemlékezésen koszorúztam a „Pásztói Izraelita” temetőben és 
az emlékhelyeken.  
Megemlékeztünk 1956 hőseiről, a pásztói áldozatokról, koszorúkat helyeztünk el a 
sírjaikra és a vasúti hídra. 
A Cserhátalja LEADER Kft. taggyűlésein megbízólevél útján képviseltem a város 
érdekeit Mészáros Sándor Úrral 4 alkalommal. 
A Zagyvavölgyi Vízgazdálkodási Társulás küldöttgyűlésein, taggyűlésein 5 
alkalommal vettem részt. A cégtől térítésmentesen kaptunk 28 m3 tűzifát szociális 
célra, amit a napokban az erdőből elszállítottunk.  
Kelet-Nógrád Hulladékgazdálkodási Társulás ülésein 10 alkalommal képviseltem a 
várost polgármesteri meghatalmazással. 
A Kelet-Nógrád Hulladék-rekultivációs Társulás ülésein szintén polgármesteri 
meghatalmazással, 5 alkalommal vettem részt. A pásztói szeméttelep rekultivációjára 
a megyei közös pályázatban 519 millió forintos összeg biztosított. A kormánydöntés 
megtörtént, bízunk a kedvező folytatásban, hogy a megye megkapja mind a 2,8 
milliárd forintot a telepek rekultivációjára.  
 
A honvédségi inkurrens anyagok elszállítása Kalocsáról megtörtént, és a 
szerződésnek megfelelően intézményeknek, civil szervezeteknek ingyenes 
használatba adása megvalósult. 



A Pásztó, Klapka közi ház bontása során talált fegyverek múzeumi kiállításának 
lehetővé tétele folyamatban van. 
A Nógrád Megyei Önkormányzat 2010-2014 évi megújított gazdasági programjának 
véleményezésére készült anyag kidolgozásában részt vettem. 
A Nógrád-megyei Területfejlesztési koncepcióról tartott konferencián részt vettem 
Salgótarjánban, s elmondtam a véleményemet a várost, valamint a közvetlen térséget 
érintő témákról a legsürgetőbb gondjainkról.  
A 118 főt foglalkoztató közmunka program bonyolult adminisztrációs munkáját 
segítettem, a hetenkénti bérfizetések nagyon leterhelték a munkatársakat. 
A Magyar Pedagógiai Társaság meghívására részt vettem a „Zöld Óvodák” 
tapasztalatait összegző beszélgetésen, Budapesten a Vajdahunyad Várban - Sárik 
Jánosné óvodavezetővel együtt abból az alkalomból, hogy Pásztó minden tagóvodája 
harmadszor is elnyerte a „Zöld Óvoda” megtisztelő címet.  
A Zagyva-projekt néven megismert Szolnok – Salgótarján kerékpárút 
megvalósításával kapcsolatban különböző helyeken (Szurdokpüspöki, Jánoshida) 
több összejövetelen vettem részt. 
Nem rajtunk múlott, hogy az ügy megállt. 
Végre sikerült a Tanposta udvarán tárolt térköveket ígéretünknek megfelelően lerakni 
a postai hátsó kapu és a zöldséges üzlet közötti területen. 
 
IV. Egyebek 
 
Tevékenyen részt veszek a Magyarok Világszövetségének Pásztói Csoportjában és a 
Rákóczi Szövetség Pásztói Szervezetének munkájában. 
Alapító tagja vagyok a Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapítványnak, jelenleg a 
kuratórium tagjaként segítem a munkájukat. Munkámban fontosnak tartom a hivatali 
dolgozókkal való jó kapcsolattartást, a szakmai információk összegyűjtését. 
Partnerségre törekedtem mindenkivel, az alpolgármesteri és testületi munka 
eredményessége érdekében, akik segítséget ajánlottak a város fejlődéséhez, 
szépítéséhez, a gazdasági, kulturális és sportolási lehetőségeink bővítéséhez. 
Ezúton is szeretném megköszönni minden együttműködő pásztói, hasznosi és 
mátrakeresztesi polgárnak, a képviselő társaimnak, a civil szervezetek és intézmények 
vezetőinek, a polgármesteri hivatal minden munkatársának a maximális 
segítőszándékot, a támogatást a városunk érdekében végzett munkámban. 
 
 
 
 
 
 
 
Határozati javaslat 
 
 



 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester – Volek György – 
2012. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 
 
 
 
Pásztó, 2012. december 18. 
 
 
 
  Volek György 
 alpolgármester 
 
 
 
A határozati javaslat törvényes: 
 
 
 
  dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 


