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A tárgyalandó témakör tárgya:
Az alpolgármester 2016. évi beszámolója
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!
Alpolgármesteri éves beszámoló 2016. évről
A 2017. évi Képviselő-testületi munkatervének megfelelően, Önök elé terjesztem a 2016. évi
alpolgármesteri tevékenységről szóló beszámolót.
A 2016. szeptemberi közmeghallgatáson elhangzottakhoz hasonlóan szeretném két részre bontani az
elmúlt évben végzett munkám ismertetőjét.
Kötelező feladatok
Testületi-üléseken való részvétel gyakorlatilag 100%-os jelenlét mellett! Polgármester Úr
helyettesítése szabadság, 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, Testületi-ülésenként 2016. júliusáig 4 alkalom, 2016.
augusztusától 3 alkalom, gyakorlatilag 90%-os jelenlét mellett! A Kvassay Jenő Általános Iskola
Intézményi Tanácsában az Önkormányzat delegáltja vagyok. Települési rendezvényeken való
részvétel, esetenként azok szervezése is. A Kommunista Diktatúra Áldozatainak Világnapja
alkalmából beszédet mondtam és megszerveztem a programot. Polgármester Úrral a nemzetközi
Nőnap alkalmával végig jártuk az intézményeket és virággal köszöntöttük a Hölgyeket. A 2016.
március 18-án megrendezett Várospolitikai Fórumon is részt vettem. Az ITET parkban lévő játszótér
felújításában és az április 30-i ünnepélyes átadásnál is megjelentem. A TE Szedd országos
szemétgyűjtő akció Őrbottyáni megszervezésében segédkeztem és szemetet is szedtem. A DROG
Maraton elnevezésű országos kezdeményezést népszerűsítettem és részt vettem rajta május 20-án.
Budapesten a Közösségi Megújuló Energiákról szóló előadás zárónapjának programját hallgattam
meg. Tapasztalataimról röviden tájékoztattam a Képviselő-Testület tagjait is.
A múlt évben is aktívan segítettem a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepció évente kötelező
felülvizsgálatát. Továbbra is a Koncepció végrehajtásának felelőse maradtam. A „Nyitott Iskolaudvar”
elnevezésű nyári program sorozat főszervezője voltam. A gyermekek szórakoztatására öt héten
keresztül szerveződött - együttműködés a civil szervezetekkel és az intézményekkel - az értelmes
nyári időtöltés jegyében . A történelmi megemlékezések túlnyomó többségén jelen voltam. A
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). A Nemzeti Összetartozás
Napján beszédet mondtam a városi rendezvényen és megszerveztem a koszorúzást követő koncertet.
A „ Civil Kerekasztal” elnevezésű kezdeményezést azért szerveztem meg, mert őszinte párbeszédet
szerettem volna kezdeményezni a település közéleti szereplői között a múltról, jelenünkről és
Őrbottyán jövőjéről. A tavalyi évben -első alkalommal- testvértelepülésünkre is ellátogathattam. A
Harangok Napján képviselő társaimmal együtt a vendégeink kiszolgálásában tevékenykedtem. A
Bűnmegelőzési Fórum 2016-ban szeptember 28-án került megszervezésre, erről tájékoztató cikket
írtam a Hírmondóba.

Polgármester Úrral szeptember 10-én Őrbottyán Város nevében koszorúztunk, a Recski
Kényszermunkatáborban megtartott kormány által szervezett megemlékezésen. November 15-én a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületében találkoztak a civil szervezetek, egyházak és
intézményvezetők a Karácsonyi csomagok címzettjeinek listájának összeállításának céljából.
December 4-én a Télköszöntőn a Mikulás érkezésekor, Kiss László képviselő Úrral kakaót és kalácsot
osztottunk a Fő téren. Az új Társulásba – ITET – vállaltam ellenőrző-tájékoztató feladatot,
Polgármester Úr felkérésére. Az Ellenőrző Csoport feladatairól a Hírmondóban tájékoztattam a
lakosságot. November 8-án ITET közmeghallgatáson – Kisnémedin, majd november 16-án,
Püspökszilágyon hasadóanyag beszállítás ellenőrzésén vettem részt. A szociálisan rászorulóknak
szánt fabrikett kiszállításában és lepakolásában segítettem a GAMESZ dolgozójának. Az Őrbottyán
Közösségéért Csoport vezetése, / évente két Csoport ülés megszervezése – kér körzet vezetése 11
fővel- /Sok társadalmi munkát végzett a kis csapat a település életében. Garázsvásár megszervezése,
karitatív gyűjtések kezdeményezése, végrehajtása, aszfaltozás, karácsonyi csomagok kihordása.A
Váci Viziközmű-társulat Ellenőrző Bizottságának tagja vagyok. A beosztásal járó feladataimat
maradéktalanul teljesítettem./ megjelentem az EB ülésein és a Társulás ülésein is /
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 – cikkek, beszámolókból – tájékozódhattak munkámról. Az alpolgármesteri megbizatásom
előtti időszakban vállalt társadalmi munkáimat,- Egyesület vezetése, Polgárőr tagság, iskolai Szülői
Közösségben vállalt feladataimat - továbbra is aktívan végzem.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. 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
Humánügyi Bizottság véleménye: a bizottság a beszámolót a képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja
Pénzügyi Bizottság véleménye: a bizottság a beszámolót a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja
Ügyrendi Bizottság véleménye: a bizottság a beszámolót a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja
6. HATÁROZATI JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2017. (III.
alpolgármester 2016. évi beszámolójáról

01.)

határozata az

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester 2016. évi tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadja.

Őrbottyán, 2017. február 15.
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