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A tárgyalandó témakör tárgya:
Az alpolgármester 2021. évi beszámolója
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!
Alpolgármesteri beszámoló 2021. évről
A 2022. évi Képviselő-testületi munkatervének megfelelően, Önök elé terjesztem a 2021. évi
alpolgármesteri tevékenységről szóló beszámolót.
A Képviselő-testület 2021.09.29-i ülésén a polgármester javaslatára választott alpolgármesternek, a
beszámoló ettől az időponttól készült.
Kötelező feladatok
Testületi-üléseken való részvétel 100%-os jelenlét! Polgármester Úr helyettesítése szabadság esetén.
Önként vállalt feladatok
A nyílt Bizottsági üléseken való részvételeim szintén 100% volt.
-A folyamatban lévő beruházásokkal kapcsolatban a kivitelezőkkel való egyeztetésen részt vettem
többször a Hivatalban illetve Gödöllőn a kivitelező telephelyén.
-A heti rendszerességgel megtartott hivatali vezetői értekezleteken vettem részt.
-Bekapcsolódtam a Hírmondó újság szerkesztői bizottságának munkájába, a testületi ülések
összefoglalóját elkészítettem.
- Mobil kormányablak átadó
- Heti rendszerességgel egyeztetünk a GAMESZ vezetőjével a folyamatban lévő ügyekről.

- Beszédet mondtam Advent 1. vasárnapján, illetve részt vettem az összes gyertyagyújtáson.
- Őrbottyán településfejlesztésével kapcsolatos feladatait, folyó beruházásainak ügyeit rendszeresen
figyelemmel kísérem, az ezzel kapcsolatos egyeztetéseken jelen vagyok.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2021. 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
…/2022. (II.23.) határozata az alpolgármester 2021. évi
beszámolójáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
alpolgármester tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester
Őrbottyán, 2022. február 08.
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