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1. A

TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2020. márciusától – augusztus végéig, továbbá október 28-i Testületi
ülés óta eltelt időszakban a Képviselő-testület folyamatos tájékoztatása
mellett, testületi ülés megtartása nélkül – a 478/2020. (XI.03.) Korm.
rendelet és a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet rendelkezései alapján határozatok formájában a Polgármester döntött a település folyamatban
lévő ügyeiben.
Az elmúlt évben a Képviselő – testület a pandémiás időszak kivételével
érdemi döntéseket nem hozott és a megszavazott munkarend szerinti
feladatokat a rendkívüli helyzet miatt nem végzett.
Nem lehet eleget ismételni a védekezésben résztvevők felé a köszönet
nyilvánítást, a kitartó munkájukat. A képviselő – testület tagjai
egyöntetűen döntöttek arról, hogy három havi tiszteletdíjukat felajánlják
a védekezés számára! Ez Magyarországon egyedülálló felajánlás volt,
köszönet érte!
Alpolgármesteri beszámoló 2020. évről
A rendhagyó 2021. évi Képviselő-testületi munkatervének megfelelően,
Önök elé terjesztem a 2020. évi alpolgármesteri tevékenységről szóló
beszámolót.

Az előző évek alpolgármesteri beszámolójához hasonlóan dátumozott
részre bontottam fel az elmúlt évben végzett munkám beszámolóját.
Kötelező feladatok
Testületi-üléseken való részvétel 4-ből 4, 100%-os jelenlét! Polgármester
Úr helyettesítése szabadság, betegség esetén. Helyi szervezetek és az
intézmények közötti kapcsolattartás. Havi egy fogadóóra megtartása a
Hivatal tanácstermében, ameddig a jogszabályi keretek engedték!
Önként vállalt feladatok
A Bizottsági üléseken való részvételeim. Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság 4-ből 4, a Kulturális, Környezetvédelmi és Sport Bizottság 4-ből
3, a Humánügyi Bizottság 4-ből 2 alkalommal voltam jelen!
Részt vettem a Gödör Óvoda statikai problémáit feltáró egyeztetéseken,
helyszíni szemléken.
A GAMESZ igazgatói állás pályázatán meghallgattam a jelentkezőket.
A Kálvária domb fejlesztése kapcsán a befektető 2020. év végén
kezdeményezett
egyeztetéseket
a
területtel
kapcsolatban.
Az
egyeztetéseken szót ejtettünk többek között a vállalkozó műszaki
kötelezettségeiről, közműbevezetésről, csapadékvíz elvezetésről, szilárd
útburkolat építéséről.
2020. december 5-én Dr. Szűcs Ferenc Professzor úrtól az őrszentmiklósi
temetőben végső búcsút vettünk.
Az év során több ízben hallgattunk meg közvilágítási projekt cégeket a
lehetséges fejlesztések tájékoztatása ügyében, mely során kitértünk a
közbeszerzési eljárások lebonyolítására és a műszaki megvalósításokra.
Városunkban több helyen próba lámpatesteket szereltek fel az új technika
bemutatása miatt.
A Hírmondó újság szerkesztő bizottsági ülésein is részt vettem.
Részt vettem a Gyár utca önkormányzati ingatlanjainak eladásával,
fejlesztési lehetőségeivel kapcsolatos megbeszélésen.
2020. szeptember 20-án részt vettem az új Egészségház megnyitó
ünnepségén, melyen Rétvári Bence országgyűlési képviselő mondta el
megnyitó beszédét.
2020. augusztus 29-én a Kismókus Óvoda meglévő épület tetőterének
elkészült beépítésének ünnepélyes átadásán vettem részt.
A 2020. augusztus 20-i ünnepség a járványügyi korlátozások betartásával
megrendezésre került, ahol az ünnepi beszédet mondtam.
A Sportpálya klubhelyiségének kiadása miatt egyeztetésen vettem részt a
tanácsteremben, majd a helyszínen is.
Az új iskola helyszínének kijelölése, tervezői bejárása és az ezzel
kapcsolatos műszaki egyezetetésen történő részvétel!

A Harang utca és a Petőfi Sándor utcai útfelújításoknál részt vettem a
műszaki egyeztetéseken, mind a tanácsteremben, mind a helyszínen!
Mindezeken felül Őrbottyán településfejlesztésével kapcsolatos feladatait,
folyó beruházásainak ügyeit rendszeresen figyelemmel kísérem, az ezzel
kapcsolatos egyeztetéseken szakmai szempontból is jelen vagyok. A
rendszeresített vezetői értekezleteken igyekszem megjelenni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi alpolgármesteri
beszámolómat fogadja el!
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
3. JOGSZABÁLYI

HIVATKOZÁSOK

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (X. 31.)
önkormányzati rendelete Őrbottyán Város Önkormányzatának szervezeti
és működési szabályzatáról 11. § (3) bekezdése
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK,

ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ

KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE

Költségkihatása nincs.
5. AZ

ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

Humánügyi bizottság véleménye:
Kulturális Környezetvédelmi és Sport bizottság véleménye
Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság véleménye:

6. HATÁROZATI

JAVASLAT

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselőtestületének …/2021. (VII. ...) határozata az
alpolgármester 2020. évi beszámolójáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az alpolgármester 2020. évi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő:
azonnal
Felelős: alpolgármester
Őrbottyán, 2021. július 16.

előterjesztő:
megvizsgáltam:

Lévai Dávid
alpolgármester

az előterjesztést törvényességi szempontból

Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

