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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 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.  

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 hulladékrekultivációs 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 
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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 

folyamán 6 FEB ülést tartottunk, ahol a hatékony és eredményes gazdálkodás érdekében 

fejtettem ki a véleményemet.  

Szintén képviselő-testületi döntés alapján kerültem be a Pásztó Városi Önkormányzat 

Általános Iskolája Iskolaszékébe tagként, a fenntartó képviseletében, ahol minden ülésen a 

tárgyalásra került témákban kifejtettem a véleményemet. Az iskolaszék megszűnésével Pásztó 

Városi Önkormányzat a Miksztáth Kálmán Líceumban létrehozandó Intézményi Tanácsba 

delegált a (2013. XI. 08.) határozatával. Az előterjesztés további részében rövid utalást teszek 

tevékenységem főbb területeire.  

 

I. Fogadónapok, ügyfélforgalom 

 

A 2013-as évben 11 fogadónapot tartottam, a következő december 18-én lesz. Eddig 376 

választópolgár keresett meg, főleg fogadónapokon, de a fogadónapokon kívüli más 

időpontokban is készségesen meghallgattam az állampolgárokat. A megkeresések döntő 

többségében (268 esetben, 71%) szociális jellegű ügyek voltak, átmeneti segély 196 esetben, a 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ügyében 72 alkalommal. 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, közösköltség, lakbér, szemétdíj, deviza hitelek 

visszafizetésével kapcsolatos kérdések.  

Előfordult birtokháborítás, villanyvilágítás, út- és járdaépítés kérése, gyalogátkelőhely 

kijelölése, fakivágás, csúszásmentesítés, hóeltakarítás, csendháborítás, vízelvezetés, városi 

illemhely létesítésének kérése stb. 
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Több esetben érdeklődnek tüzifa és élelmiszercsomagok iránt, igényüket szeretnék 

bejelenteni, kérik, hogy figyeljünk a hajléktalanokra.  

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 376 fő 

Fogadónapok 11 

Fogadónapokon megjelentek 301 fő 

Fogadónapokon kívüli megkeresések 75 fő 

Szociális jellegű ügyek 268 

Ebből átmeneti szociális segélyben részesült 196 fő 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 

részesült 

72 fő 

 

II. Ügyfélforgalom 2013-ban 

 

Főszámon iktatott ügyiratok száma: 6 

Gyűjtőszámon iktatott ügyiratok száma: 70 

 

Az ügyiratokban foglalt ügyekkel kapcsolatban a szükséges feladatokat, intézkedéseket 

minden esetben határidőben teljesítettem. 

 

III. Meghívások, képviseletében (ülések, rendezvények, ünnepségek…) a teljesség igénye 

nélkül 

 

2013. január 1-től 17 testületi ülésen voltam jelen. A testületi üléseket előkészítő bizottsági 

ülésekről csak akkor hiányoztam, ha más hivatali elfoglaltságom volt.  

Részt vettem 12 Ügyrendi Bizottsági ülésen, 19 Pénzügyi Bizottsági ülésen, 12 

Intézményirányítási és Szociális Bizottsági ülésen, valamint 3 Roma Nemzetiségi Bizottsági 

ülésen.  

A Pásztói Kistérségi Társulási ülésen 2013. június 30-ig mind a 6 alkalommal jelen voltam.  

A városban rendezett ünnepségeken szinte minden alkalommal megjelentem.  
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„ÉRTED! Hogy megértsd! Fejleszd magad a pásztói tudástárban!”projektnyitó rendezvényen 

köszöntőt mondtam. A jótékonysági- és sportbáloknak aktív részese voltam.  

A városi intézmények, civil szervezetek, sportszervezetek rendezvényein minden esetben 

igyekeztem megjelenni Polgármester Úrral együtt vagy a feladatokat megosztva külön-külön. 

A „Mikszáth Napok” ünnepi megemlékezésén a város nevében koszorút helyeztünk el a 

Mikszáth Líceum parkjában.  

A testvérvárosi Ruffec-i kapcsolatok ápolásában, továbbfejlesztésében, a francia vendégek 

fogadásában aktívan részt vettem.  

A „Csohány Kálmán Kerámiái” című kiállítás megnyitóján köszöntöttem a művész családját 

és a megjelenteket.  

A Kelet-Nógrádi Hulladékgazdálkodási Társulás ülésein 9 alkalommal, míg a Kelet-Nógrádi 

Hulladékrelkultivációs Társulás ülésein 7 alkalommal képviseltem a várost polgármesteri 

meghatalmazással.  

A Cserhátalja LEADERKft. taggyűlésein megbízólevéllel képviseltem a város érdekeit 3 

alkalommal Mészáros Sándor Úrral. 

A Nógrád Megyei Önkormányzat 2014-2020 évi új gazdasági programjainak kialakításával 

kapcsolatos konferencián részt vettem, szóltam a Pásztó és térségét érintő fontosabb 

fejlesztési elképzelésekről. 

Polgármesteri meghatalmazással rész vettem a NEOGRADIESIS Régió Egyesület 2013. évi 

Elnökségi ülésén és közgyűlésén.  

„Tervezzük Együtt a Jövőt!”fórumsorozat Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciójának 

társadalmi egyeztetéséhez program keretén belül Pásztón megnyitó előadást tartottam „Pásztó 

térségének aktuális problémái, fejlesztési elképzelései” címmel. Az előadás anyagának 

összeállításáért szeretném köszönetemet kifejezni Mészáros Sándor úrnak. 

A „Váci Egyházmegyei Találkozó - Pásztó” megrendezését segítettem.  

Október 6-án, a nemzeti gyásznapunkon a városi megemlékezésen beszédet mondtam.  

A Pásztói Sport Klub történetének 100. évfordulóján rendezett nagyszabású ünnepségen, 

sportnapon megnyitó beszédet mondtam a „Száz év foci a Mátraalján” c. könyv megjelenését 

is méltattam az ifjúsági csapatok tornája előtt.  

A II. Tittel Pál Kupa FIDE értékszámszerző szakversenyen köszöntöttem a résztvevőket, majd 

a 4 napos verseny végén a megye egyéni sakkbajnokának és a helyezetteknek átadtam a 

díjakat.  

Megemlékeztünk 1956 hőseiről, a pásztói áldozatokról, koszorút helyeztünk el a sírjaikra és a 

vasúti hídra. Az eseményeket felidéző film előkészületében segítettem.  
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Segítettem a Start-Közmunkaprogram és a Téli Közmunkprogram adminisztrációs 

feladatainak bonyolítását. A munkatársak elismerést érdemelnek a sok problémával, gonddal 

járó feladat sikeres megoldásáért.  

 

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 – 2013. 

évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 

 
Pásztó, 2013. december 12. 
 

Volek György 
alpolgármester 

A határozati javaslat törvényes! 
 
 

  Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 

 


