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A tárgyalandó témakör tárgya:
Az alpolgármester 2015. évi beszámolója
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2016. évi Képviselő-testületi munkatervének megfelelően, Önök elé terjesztem a 2015. évi
alpolgármesteri tevékenységről szóló beszámolót.
A 2015. szeptemberi közmeghallgatáson elhangzottakhoz hasonlóan szeretném több különálló részre
bontani az elmúlt évben végzett munkám ismertetőjét.
Kötelező feladatok
Testületi-üléseken való részvétel gyakorlatilag 100%-os jelenlét mellett! Polgármester Úr
helyettesítése szabadság (március 9–14., május 16–23., december 29.–2016. január 02-ig) betegség
esetén. Helyi szervezetek és az intézmények közötti kapcsolattartás. Havi egy fogadóóra megtartása.
A közmeghallgatáson – törvényi előírásnak megfelelően – beszámoltam az előző évi munkámról.
Önként vállalt feladatok
A bizottsági üléseken való részvétel – ami testületi-ülésenként 4 alkalom - gyakorlatilag 90%-os
jelenlét mellett!
A Település vácbottyáni részén megtartott fogadóóra minden hó második szerdáján (2015-ben 8
alkalommal).
A Kvassay Jenő Általános Iskola Intézményi Tanácsában az Önkormányzat delegáltja vagyok.
Települési rendezvényeken való részvétel, esetenként azok szervezése is. pl. a Kommunista Diktatúra
Áldozatainak Világnapja alkalmából rendezett vagy Mosolyka őrbottyáni programja. Történelmi
megemlékezéseken jelenlét, koszorúzás gyakorlatilag 100%-os részvétel mellett. Főzés a Harangok
Napja alkalmából, 1200 adag étel elkészítésének ötlete és levezénylése a központi konyha és civilek
segítségével.
Az új Hírmondó újság szerkesztői bizottságában való részvétel – azon belül a civil szervezetek
cikkeinek továbbítása és javaslatok a lapszámok tartalommal megtöltésére – a sport-kulturális
rendezvények szervezése (a megbeszéléseken való részvétel 95%-os részvétellel). Civil szervezetek
és önkormányzatok pályázati lehetőségeiről tartott előadáson való részvétel, az ott elhangzottakról
beszámolás a testület tagjainak.
A Bűnmegelőzési Fórum 2015-ben szeptember 25-én került megszervezésre, Közlekedj okosan
címmel. A Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepció végrehajtásának egyik felelőse lettem.
Polgármester Úrral szeptember 12-én Őrbottyán Város nevében koszorúztunk a Recski
Kényszermunkatáborban megtartott kormány által szervezett megemlékezésen.
Februárban részt vettem a Rendőrőrs új autójának átadási ceremóniáján.

Októberben az új őrsparancsnok érkezésekor elkísértem a Hivatal vezetését a Rendőrség épületének
bejárására, melynek célja a hiányosságok feltárása volt. Néhány nappal később megszerveztem egy
személyes találkozót Vikor István őrsparancsnok és a Polgárőrség vezetője között, melyet a két
szervezet közötti szakmai munka jegyében tartottunk meg.
Június 20-án Komlón az Országos Polgárőr Napon képviseltem a településünket, ahol az Országos
Polgárőr Szövetség a Polgárőr Város kitüntető címet adományozta városunknak.
Az október 10-i városi lomtalanítás koordinálásában is kivettem a részemet. November 3-án
Budapesten vettem részt a Humusz Szövetség által szervezett Nulla Hulladék konferencián, amelyről
a soron következő testületi-ülésen röviden beszámoltam és tájékoztató anyagot adtam át a
Polgármester Úrnak.
November 29-én beszédet mondtam az első Adventi Gyertyagyújtásnál. Mind a négy vasárnap
megjelentem a helyszínen. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületében találkoztak a civil
szervezetek, egyházak és intézményvezetők a karácsonyi csomagok címzett-listája összeállításának
céljából. December 4-én a Mikulás érkezésekor, Kiss László képviselő úrral és a Polgárőrség tagjaival
közösen osztottunk kakaót és kalácsot a Fő téren.
December 30-án Kisnémedin, ITT ülés vettem részt. Az új Társulásba – ITET – vállaltam ellenőrzőtájékoztató feladatot, Polgármester Úr felkérésére.
Újszerű javaslataim és feladatvállalásaim
Várospolitikai Fórumok megszervezése és azokon való 100%-os megjelenés. Vállalkozói Fórum
megszervezése és azon való megjelenés. Vásárfia rendezvénysorozat kezdeményezése, szervezése
és támogatása. Tömegközlekedési Fórum (Volán Fórum) szervezése és azon való részvétel. A Nyitott
Iskolaudvar kezdeményezése, megszervezése. A Városháza épületénél lévő kennel építés
megkezdése (alap beton elkészítése társadalmi munkában). A bontásra ítélt ház tetőbontása
társadalmi munkában. A szociálisan rászorulóknak szánt fa kiszállításában való részvétel (fa
lepakolása a teherautóról, társadalmi munkában). Szakmai tanulmányi utak kezdeményezése és
azokon való részvétel (ágdaráló gép és energia erdő helyszíni megtekintése).
Polgármester Úrral közösen végig jártuk a település intézményeit a Nőnap alkalmából és személyesen
köszöntöttük a Hölgyeket.
Az Utcabizalmi Rendszer létrehozása a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepcióban vállalt (2015.
12. 31.) időpontig. A 2015. 11. 14-én megalakuló civil kezdeményezés az Őrbottyán Közösségéért
Csoport nevet választotta a magának, a tagság az Önkéntes Kapcsolattartók nevet választotta.
Érzésem szerint ennek a tettre kész csapatnak a megszervezése és elindítása nagy lendületet adhat
a közeljövőben a település életében.
A felsorolt tevékenységek azok, amelyeket jelentősebbnek ítéltem. Több olyan találkozón vettem részt
vagy szerveztem, amelyekből érdemi eredmény nem született. Elvégzett munkámat a lakosság
testközelből is megismerhette – sok időt töltöttem el a lakosság körében – vagy a helyi médián
keresztül – cikkekből, beszámolókból – tájékozódhattak munkámról.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015. 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
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6. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2016. (III.
alpolgármester 2015. évi beszámolójáról

02.)

határozata az

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.
Őrbottyán, 2016. február 10.
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