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A tárgyalandó témakör tárgya:
Az alpolgármester 2018. évi beszámolója
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!
Alpolgármesteri beszámoló 2018. évről
A 2019. évi Képviselő-testületi munkatervének megfelelően, Önök elé terjesztem a 2018. évi
alpolgármesteri tevékenységről szóló beszámolót.
Az előző évek alpolgármesteri beszámolójához hasonlóan több részre bontottam fel az elmúlt évben
végzett munkám ismertetőjét.
Kötelező feladatok
Testületi-üléseken való részvétel 17-ből 17, 100%-os jelenlét! Polgármester Úr helyettesítése
szabadság, betegség esetén. Helyi szervezetek és az intézmények közötti kapcsolattartás. Havi egy
fogadóóra megtartása a Hivatal tanácstermében. A közmeghallgatáson (2018.szeptember 14-én) –
törvényi előírásnak megfelelően – beszámoltam az előző évi munkámról.
Önként vállalt feladatok
A Bizottsági üléseken való részvétel, Testületi-ülésenként 3 alkalom. Ügyrendi Bizottság 9-ből 8, a
Pénzügyi Bizottság 18-ből 18, a Humánügyi Bizottság 10-ből 6 alkalommal voltam jelen!
2018. január 20.

Magyar Kultúra Napja előadáson való megjelenés (Székelységek)

2018. január 25.

Helpynet prezentáció megszervezése a Hivatalban.

2018.február 3.

Kvassay Jenő Klub éves beszámolóján való részvétel a Klubházban
(Polgármester Úr helyettesítése).

2018. február 6.

ITET ülés (Polgármester Úr helyettesítése).

2018. február 24.

Kommunista Diktatúra Áldozatainak Világnapja alkalmából beszédet
mondtam a Művelődési Házban, majd az érdeklődőkkel együtt
megtekintettük Cserhalmi Sára, Drága besúgott barátaim című filmjét.

2018. február 28.

Eurotrade – Gépbeszerzési megbeszélés (kotró-rakodógép).

2018. március 1.

SPAR megbeszélés a Hivatalban és területbejárás.

2018. március 8.

Polgármester Úrral együtt – a nemzetközi Nőnap alkalmával – végig jártuk
az intézményeket és bonbonnal köszöntöttük az intézményekben dolgozó
Hölgyeket.

2018. március 15.

1848–49-es Forradalom és Szabadságharc emlékére koszorúzásokon
vettem részt a Hősök Terén.

2018. március 17.

Püspökszilágyi
városunkat.

Hivatal

épületének
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2018. március 23-án

megrendezett Várospolitikai Fórumon is részt vettem.

2018. március 26.

Bűnmegelőzési Fórum (Zaklatás I.) megszervezése az általános iskolában.

2018. április 16.

A Művelődési Házban szervezett Holokauszt megemlékezésen is részt
vettem.

2018. május 18.

Drogmaraton népszerűsítése, szervezése Őrbottyánban.

2018. május 26.

Városi Gyereknapon való aktív részvétel – fánksütés a gyerekeknek.

2018. május 28.

Bűnmegelőzési Fórum (Zaklatás II.) megszervezése.

2018. június 2.

Sós-árok bozótirtás II. civilekkel.

2018. június 4.

Nemzeti Összetartozás Napja koszorúzás és a Hungarica Együttes
koncertjén való részvétel.

2018. június 8.

Kvassay Nap érkező vendégek fogadása a Művelődési Házban, a Kvassay
Jenő Általános Iskola megemlékező műsora és koszorúzás a miklósi
temetőben.

2018. július 14.

Harangok Napja 600 adag székelykáposzta elkészítésében és tálalásában
segédkeztem.

2018. július 14.

Kossuth Lajos utca és a Radnóti Miklós utca útátadó és Települési Értéktár
vándorkiállítás megnyitóján való részvétel (Tájház Rákóczi utca 220.).

2018. augusztus 17.

Szent István Napi megemlékezésen való megjelenés.

2018. szeptember 3.

Tanévnyitó ünnepségen való megjelenés.

2018. szeptember 7.

gazszedés az iskola előtti téren civilekkel, Benedek Éva szervezésében.

2018. szeptember 14.

Közmeghallgatáson való részvétel – kötelező képviselői beszámoló a
lakosságnak a 2017. szeptemberétől 2018. szeptemberéig tartó időszakról.

2018. szeptember 15.

Látogatás és koszorúzás Recsken Fogolytáborban.

2018. szeptember 22.

Veszélyes hulladék és elektronikai hulladék begyűjtésének megszervezése
Őrbottyánban – az Önkormányzat anyagi támogatásával.

2018. szeptember 24.

Ismételten meghirdettem az összevont fogadóórát a polgárőrség vezetőjével
közösen, a Polgárőrség épületében. (havi 1 alkalom a bottyáni település
részen).

2018. szeptember 26.

ITET Ellenőrző Csoportjának tagjaként terület bejárás a Püspökszilágyi telepen. (a
fejlesztések megtekintése, majd cikk a Hírmondóban a lakosság tájékoztatása).

2018. október 5.

Gyertyagyújtással emlékeztünk a Hősök terén.

2018. október 10.

Az iskolai Intézményi Tanács Tagjaként személyes találkozó szülőkkel, az
iskola igazgatójának kérésére.

2018. október 19.

A Hősök terén és a Vácbottyáni temetőben megemlékező beszédek
megtartása és koszorúzás.

2018. november 6.

Bűnmegelőzési Fórum (Hétköznapi függőségek) megszervezése

2018. december 2.

Adventi gyertyagyújtás alkalmával beszédet mondtam a város Főterén, majd
az utána lévő Karácsonyi koncerten is megjelentem.

2018. december 7.

Önkormányzati fejlesztések összevont átadó ünnepsége, a Kvassay
Nyugdíjas Klubban.

2018. december 15.

Adomány kiszállításban való részvétel a településen. A civilek szervezése az
ŐKCS-n és a civil szervezeteken keresztül.

2018. december 23-án

részvétel az Adventi gyertyagyújtáson a város Főterén.
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2018-ban is aktívan segítettem a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepció évente kötelező
felülvizsgálatát és a 2019–2024. évi új Koncepció megalkotásában is részt vettem. Továbbra is a
Koncepció végrehajtásának felelőse maradtam. Hírmondó újság szerkesztői bizottságában való részvétel
– azon belül a civil szervezetek cikkeinek továbbítása és javaslatok a lapszámok tartalommal megtöltésére
–. Az Őrbottyán Közösségéért Csoport vezetése, (évente két Csoport ülés megszervezése – két körzet
vezetése 9 fővel). Rengeteg társadalmi munkát végzett a kis csapat a településen. Sós-árok takarítások, 6
t tüzifa feldolgozása és kiosztása a rászorultak számára, szemétszedések megszervezése-végrehajtása,
zöldhulladék begyűjtése a város területéről, fenyőfa kivágása és kiosztása a Karácsonyi ünnepek előtt,,
karitatív gyűjtések kezdeményezése, végrehajtása, karácsonyi csomagok kihordása. Az Önkormányzat
delegáltjaként veszek részt a Kvassay Jenő Általános Iskola Intézményi Tanácsában.
A felsorolt tevékenységek azok, amelyeket jelentősebbnek ítéltem. Több olyan találkozón vettem részt
vagy szerveztem, amelyekből sajnos, érdemi eredmény nem született. Elvégzett munkámat a lakosság
testközelből is megismerhette – sok időt töltöttem el a lakosság körében – vagy a helyi médián keresztül –
cikkek, beszámolókból – tájékozódhattak munkámról. Az ITET Ellenőrző Csoportjában vállalt tájékoztató
és ellenőrző feladataimat 2018. évben is maradéktalanul elláttam. Az alpolgármesteri megbizatásom előtti
időszakban vállalt társadalmi munkáimat, – Egyesület vezetése, 2018. évben is aktív Polgárőr tagság (52
alkalommal, 146 szolgálatban töltött óra) iskolai Szülői Közösségben vállalt feladataimat – továbbra is
aktívan végzem.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. 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 16/2013. (X. 1.) önkormányzati rendelete
Őrbottyán Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról 10. § (3)
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
Költségkihatása nincs.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
A Humánügyi bizottság, a Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság, az Ügyrendi bizottság az
előterjesztést elfogadásra javasolta.
6. HATÁROZATI JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
alpolgármester 2018. évi beszámolójáról

…/2019.

(II.27.)

határozata

az

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős:

alpolgármester

Őrbottyán, 2019. február 13.
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