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Az alpolgármester 2019. évi beszámolója
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!
Alpolgármesteri beszámoló 2019. évről
A 2020. évi Képviselő-testületi munkatervének megfelelően, Önök elé terjesztem a 2019. 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 3-ból 3, 100%-os jelenlét! Polgármester Úr helyettesítése
szabadság, betegség esetén. Helyi szervezetek és az intézmények közötti kapcsolattartás. Havi egy
fogadóóra megtartása a Hivatal tanácstermében.
Önként vállalt feladatok
A Bizottsági üléseken való részvételeim. Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 3-ból 2, a
Kulturális, Környezetvédelmi és Sport Bizottság 3-ból 2, a Humánügyi Bizottság 3-ból 2
alkalommal voltam jelen!
2019. október 23 – alkalmával a Hősök terén és a Bottyáni temetőben megrendezésre került
ünnepségen vettem részt, mint megválasztott képviselő.
2019. november 03-án hálaadó Istentiszteleten vettem részt az Őrszentmiklósi Református
Egyháznál, ahol az energetikai korszerűsítésen résztvevő parókia épület felújításáért adtunk hálát.
Az eseményen az egyházközségünk tagjain és más őrbottyáni felekezet hívein túl részt vettek a

Pest Megyei Egyházmegye Esperese és Gondnoka, a környező települések református lelkészei,
valamint a pályázat kiíró és felügyelő államtitkárságától Dr. Fürjes Zoltán helyettes államtitkár Úr
és személyi titkára, továbbá városunk polgármestere.
2019. november 12 határidővel 2019 a vagyonnyilatkozati tétel kötelességének eleget tettem.
Részt vettem:
- 2019. november 19-én a Művelődési Ház és Könyvtár 2020 rendezvénynaptár megbeszélésen,
- 2019. november 19-én a Wienerberger téglagyár igazgatójával és jogi képviselőjével adó és más
ügyek vonatkozásában történt egyeztető megbeszélésen,
- 2019. november 20-án Polgármester úr más egyéb elfoglaltsága miatt a polgármesterek és
közbiztonsági referensek komplex védelmi igazgatási felkészítő konferenciáján. A konferencián
szó esett a védelmi igazgatás általános rendszeréről, a katonai igazgatási rendszeréről és
feladatairól, a katasztrófavédelmi igazgatás rendszeréről és feladatairól, a migráció okozta
biztonsági kihívásokról és kezelésükről,
- 2019. november 27-én az Őrbottyáni Hírmondó szerkesztői bizottsági ülésén,
- 2019. december 2-án a Kvassay Jenő Általános Iskola Intézményi Tanácsának alakuló ülésén.
Az Adventi gyertyagyújtások alkalmain is részt vettem, a 3. gyertyagyújtásnál az ünnepi, ádventi
gondolatokról beszédet mondtam.
Forrás utca tulajdonjogviszonyi ügye egy évtizedre nyúlik vissza. Amikor köztisztviselő voltam,
még magam is készítettem az ügyben előterjesztést, képviselőként sem tudtunk arról dönteni,
hogy önkormányzati tulajdonba kerüljön, s előfordult olyan is, hogy polgármesteri szinten
megoldás nélkül halogatták a döntést. Mint református egyházmegyei tanácsos, és mint
alpolgármester kezdeményeztem a Forrás utca tulajdonosának képviselőjével egy megbeszélést a
Forrás utca tulajdonának a helyzet megnyugtató rendezése ügyében. A Magyar Református
Egyház egyik gazdasági társaságának vezetőjével történt egyeztetésen az álláspontjaink a közös
megegyezés irányában azonos volt álláspontunk, s ezen felül az általa vázolt Juhász Zsófia
Református Szeretetotthon fejlesztési elképzeléseinek jövőbeli közös együttműködést sem zártuk
ki, örömmel fogadtuk.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnökével Győri Dani Lajos Alelnök Úrral felvettem a
kapcsolatot. A szeretetszolgálat ingatlanvásárlásáról és tevékenységéről informális megbeszélést
kezdeményeztem.
Megismerkedtem egy őrbottyáni lakossal, aki az EON Zrt-nél dolgozik. Beszélgetésünk
alkalmával vázolt egy elképzelést a közvilágítás fejlesztése ügyében, s abban állapodtunk meg első
lépésként, hogy a fejlesztési elképzelésről egy informális megbeszélést folytatunk.
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 2019. 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 Képviselő-testületének
…/2020. (II.26.) határozata az alpolgármester 2019. évi
beszámolójáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
alpolgármester tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester
Őrbottyán, 2020. február 13.

előterjesztő:

Lévai Dávid
alpolgármester

az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:

Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

