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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésére 

 

Tárgy:   Tájékoztató a polgármester elmúlt félévben végzett munkájáról. 

Előterjesztő:  Tóth József polgármester 

Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

  Kiss Balázsné személyügyi előadó 

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

Ügyiratszám: 5698 /2015. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. február 26-i ülésén a 26/2015. (II. 

26.) sz. határozat 2./ b.) pontjában döntést hozott arról, hogy a polgármestertől félévente 

tájékoztatást kér az általa végzett munkáról. Az első tájékoztatás határideje a 2015. június havi 

testületi ülés. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A polgármester legfontosabb feladatait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény, illetve helyi szinten Polgár Város Ön kormányzata Képviselő-

testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 27.) önkormányzati 

rendelete határozza meg.  

A fenti jogszabályok értelmében a 2015. január 1-től a 2015. június 20-ig terjedő időszakban 

végzett munkámról az alábbi tájékoztatást adom: 

I. Képviselő-testület és bizottságaival kapcsolatos tevékenységek 

 a. Testületi ülések 

  -munkaterv szerinti: 5 

  -Az Önkormányzat feladatainak folyamatos ellátása érdekében pénzügyi, 

  gazdasági döntéseket    hoztam, amelyekről a Képviselő-testületet a  

  jogszabályoknak megfelelően  utólagosan tájékoztattam. 

 

 b. Előterjesztések 

  A beszámolási időszakban 65 előterjesztés készült, mindegyiknél ellenőrzési  

  feladatokat láttam el. 

 

 c. Határozatok végrehajtása 

  A határozatokban megfogalmazott, a polgármesterre vonatkozó feladatokat  

  teljesítettem.  

 

 d. Bizottságok: 

  A bizottságok munkájában részt vettem, illetve azt folyamatosan figyelemmel  

  kísértem.  

 

II. Polgármesteri fogadóóra 

 A fogadóórákon a városlakók által jelzett problémákat ügyintézésre továbbítottam az  

 illetékes munkatársak felé, a válaszok egyeztetése után a szükséges intézkedéseket  

 megtettem.  
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III. Tulajdonosi feladatok 

Közreműködője voltam az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi  

 üzleti terveinek és SzMSz módosításainak, a 2015. évi üzleti tervek előkészítésének, 

Önkormányzatunk érdekeit képviseltem. 

 

IV. Társulással kapcsolatos és egyéb tevékenység 

 Rendszeresen részt vettem a Hulladékgazdálkodási Társulás ülésein.  

 

V. Hatósági feladatok – átruházott jogkör 

A fenti időszakban a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben  

 hozott intézkedések:  Köztemetés megállapítása: 7 esetben történt 910.000 Ft 

összegben. Lakáscélú támogatásban 11 család részesült, melynek összege 3.400 eFt 

volt. 

 

VI. Polgári védelem, honvédelem, katasztrófavédelem 

 Részt vettem a Helyi Védelmi Bizottság ülésén. 

 

VII. Munkáltatói jogkör gyakorlása 

A beszámolási időszakban egyéb munkáltatói jogkört gyakoroltam az önkormányzati 

intézmények vezetői, továbbá a Védőnői Szolgálat munkavállalói tekintetében. 

 

 2015. február 2. napjával - sikeres álláspályázati eljárást követően – határozott időre 

szóló szerződéssel, területi védőnői álláshelyre, 1 fő védőnő kinevezése megtörtént. 

 

A  Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői álláspályázat Képviselő-testület  

által történt elbírálását követően a vezetői megbízáshoz kapcsolódó feladatok ellátásáról 

gondoskodtam. A Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető kinevezése 2015. 

március 1-től megtörtént. 

Közérdekű munka 

2013. októberétől a közérdekű munkavégzésre kijelölhető foglalkoztatók közé 

csatlakozott Polgár Város Önkormányzata. 2014. évben 63 fő kiközvetítése valósult 

meg. 2015. első félévében idáig 28 fő kiközvetítése történt meg közérdekű 

munkavégzésre szabálysértési bírság miatt, azonban 2015. január 1.-től a bíróság által 

elítélt elítélteket is fogadnia kell Önkormányzatunknak, ennek következtében további 

30 fő kiközvetítése történt meg.  

Közfoglalkoztatás 

Program megnevezése Program időtartama Létszám 

2014-2015. évi téli közfoglalkoztatás 2014.12.01.-2015.03.31. 62 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2014.05.08.-2014.08.31. 

30 

  2014.06.04.-2014.07.31. 

  2014.08.01.-2014.08.31. 

  2014.09.01.-2014.10.31. 

Mezőgazdasági Startmunka Mintaprogram 2014.03.17.-2014.11.30 130 

Téli és egyéb értékteremtő f. (Virágos Polgár) 2014.05.12.-2014.09.30. 

36   2014.10.15.-2015.02.28. 

Közúthálózat karbantartása Startmunka Mintaprogram 2014.08.01.-2015.02.28. 33 

Mezőgazdasági földutak karbantartása S. M. 2014.08.01.-2015.02.28. 61 

ÖSSZESEN   614 
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2015.03.05.-2015.06.30. 16 fő foglalkoztatása hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

keretében  

2015.05.11.-2015.08.08.  2 fő foglalkoztatása TÁMOP program keretében  

2015. 03. 16-tól indult közfoglalkoztatási programok 

Közúthálózat karbantartása startmunka mintaprogram    15 fő 

Belvízelvezetési startmunka mintaprogram      15 fő 

Bio-és megújuló energiafelhasználásra irányuló startmunka mintaprogram  7 fő 

Mezőgazdasági földutak karbantartása startmunka mintaprogram   15 fő 

Illegális hulladéklerakó helyek felszámolására irányuló startmunka mintaprogram 15 fő 

Mezőgazdasági startmunka mintaprogram      120fő 

Helyi sajátosságra épülő startmunka mintaprogram     45 fő 

 

A közfoglalkoztatási programok sikeressége érdekében a polgármesteri hivatalon belül 

kialakításra került egy „szervezeti hierarchia”, mely csak a közfoglalkoztatási programok 

tekintetében érvényes. Valamennyi startmunka mintaprogramnak megvan a saját felelőse.  

Az irodavezetői üléseket közfoglalkoztatási résszel kezdjük, melyen valamennyi projektfelelős, 

közfoglalkoztatási programban érintett (hivatalon belüli) köztisztviselő részvételével 

 megbeszéljük az elmúlt hét történéseit,  

 a projektfelelősök beszámolnak a projektek munkafolyamatairól 

 az esetlegesen felmerülő problémákra keressük a megoldásokat 

 egyeztetjük a következő hét feladatait 

 közfoglalkoztatással kapcsolatos friss információk adunk át egymásnak 

Munkáltatói jogkör gyakorlójaként a projektfelelősökkel együtt ellenőrzéseket tartunk a 

munkaterületeken, illetve a programok kijelölt bázisain, ahol ellenőrizzük: 

 a jelenléti ívek, munkanapló pontos vezetését 

 dolgozók jelenlétét a munkaterületen 

 a dolgozók munkaképes állapotban történő munkavégzését szúrópróba szerűen 

 a munka-és védőfelszerelés meglétét 

 az elvégzett munkálatokat, melyekről fényképes dokumentációt és készítünk. 

 

VIII. Polgár Város Önkormányzatának képviselete 

 Aktív közreműködője voltam a városi rendezvényeknek és képviseltem a települést több  

 városon kívüli programon is, időrendi sorrendben az alábbiak szerint: 

Január hónapban: 

-  2015. január 1-jén újévköszöntő ünnepségen köszöntöttem a város lakosságát.  

- Január 8-án a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Államtitkárság munkatársát 

fogadtam.  

- Január 14-én a „Vízitársulások jövője” témában Hajdúnánáson tartott polgármesteri 

egyeztető megbeszélésen vettem részt.  
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- Január 17-én az InfoGroup évnyitó rendezvényén és egyben fennállásuk 25 éves 

jubileumi évfordulója alkalmából rendezett ünnepségén vettem részt.  

- Január 22-én Debrecenben volt az Országos Foglalkoztatási Alap által kezdeményezett 

konferencián vettem részt, ahol a szociális szövetkezetek továbbfejlesztése és a 

kormányzati programban való beillesztése volt a téma.  

- Január 24-én részt vettem a Kultúra Napja alkalmából rendezett helyi ünnepségen. 

- Január 26-án a Járóbeteg-szakellátó Központ támogatási pályázata keretében 

meghirdetett egészségfejlesztési nap programján vettem részt, amelynek célja a 

drogveszély és az ezzel kapcsolatos polgári tapasztalások kiértékelése volt.  

- Január 28-án a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóságán, Szilágyi Gábor igazgatóval 

értekeztem.  

- Január 30-án a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésén, valamint szintén 

ezen a napon a Polgári Városi Sportegyesület tisztújító közgyűlésén vettem részt.  

 

 

Február hónapban: 

- Február 4-én a Polgár Városért Alapítvány kuratóriumi ülését tartottam.  

- Február 5-én jelen voltam Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet közgyűlésén.  

- Február 10-én a Lajosmizsén megtartott TÖOSZ elnökségi ülésén vettem részt.  

- Február 14-én a Római Katolikus Egyház Kereszténybál rendezvényén vettem részt. 

- Február 17-én a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. vezetőivel folytattam egyeztető 

megbeszélést.  

- Február 18-án a Fonyódligeti Üdülő tulajdonosi megbeszélésén voltam jelen 

Tiszacsegén.   

- Február 19-én Tiszaújvárosban projektzáró ünnepségen vettem részt a Polgármesteri 

Hivatal és a Művelődési Központ néhány dolgozójával. Tiszaújváros konzorciumi 

partnereiként és gesztorságával egy szervezetfejlesztési pályázat elkészítésében vettünk 

részt, melyben közel 4 millió Ft-os résszel érintett Polgár.  

- Február 24-én a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének, Hajdú-Bihar 

megyei polgármesteri fórumán vettem részt. Az önkormányzati költségvetésről, 

valamint a működés aktuális kérdéseiről váltottunk szót, illetve tisztújítással is párosult 

ez az értekezlet. A megyei polgármestereket a TÖOSZ elnökségében továbbra is én 

képviselem, elnökségi tagnak és küldöttnek választottak.   

 
Március hónapban: 

- Március 5-én részt vettem a Budapesten rendezett VI. Országos Önkormányzati és 

Közigazgatási Konferencián. 

- Március 6-án a Nemzetközi Nőnap alkalmából köszöntöttem a Nyugdíjas Klubok hölgy 

tagjait és a városi nőnapi ünnepség résztvevőit. 

- Március 11-én a Kormányhivatal képviselőivel folytattunk helyszíni egyeztetést a 

kormányablak elhelyezésével kapcsolatban.  

- Március 12-én részt vettem a Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulás 

küldöttgyűlésén.  

- Március 13-án ünnepi beszédet mondtam az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc 

167. évfordulója alkalmából rendezett városi megemlékezésen.  

- Március 17-én a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. tulajdonosi 

közgyűlésén vettem részt. 

- Március 19-én a Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség regionális fórumán vettem 

rész, melynek helyszíne Polgár volt. Ezen a fórumon a szakellátási szövetség elnökségi 

ülése is megtörtént, valamint egy szakmai fórum került megrendezésre, amely az 

egészségügyi átalakulás keretében a járóbeteg szakellátás funkcióját tárgyaltam.  
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- Március 20-án összehívásra került a helyi közbiztonsági fórum melyen áttekintettük a 

város elmúlt időszakára vonatkozó közbiztonsági helyzetet. 

- Március 21-én a Hurka-pite fesztiválon vettem részt. 

- Március 23-án a Fonyódligeti üdülővel kapcsolatos egyeztetésen vettem részt 

Tiszacsegén.  

- Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testületet, hogy március hónapban, polgármesteri 

hatáskörben, beérkezett kérelem alapján, Badics Attila  polgári lakosnak, aki 

hosszútávfutóként részt vett az Athén-Spárta maratoni versenyen, 50 e Ft támogatást 

ítéltem oda. 

 
Április hónapban: 

- 2015. április 9-én a TÖOSZ országos tisztújító küldöttértekezletén vettem részt 

Monoron.  

- Április 11-én a Költészet Napja alkalmából rendezett versmondó versenyen a 

helyezettek részére a díjakat adtam át.  

Szintén ezen a napon Ungvári János: Egy Tisza menti gimnázium első évtizede 

könyvbemutatóján köszöntöttem a résztvevőket. 

- Április 14-15-16-án a közmunkaprogramok helyszínein szemlét tartottam. 

- Április 15-én a Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulattal kapcsolatban az érintett 

polgármesterek részvételével egyeztető megbeszélésen vettem részt Hajdúnánáson.  

- Április 16-án  a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola Tavaszi zsongás rendezvényén 

köszöntöttem a résztvevőket.  

- Április 17-én a József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola JAGSZI Napok 

rendezvényén nyújtottam át az elismeréseket, díjakat.  

- Április 19-én a Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület szervezésében megtartott 

„Demonstráció az oktatásért” rendezvényen vettem részt és mondtam el véleményem. 

- Április 21-én a Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség Polgárra kihelyezett elnökségi 

ülésén voltam jelen.  

- Április 22-én a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Zöld óvoda minősítés keretében rendezett 

táblaavató ünnepségen és programon vettem részt a Bessenyei és a Móra úti óvodában.  

- Április 23-án a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Pénzügyi Bizottsági ülésén, 

április 24-én pedig a közgyűlésén voltam, illetve ugyanezen a napon, Hajdúnánáson a 

Széchenyi program irodamegnyitó ünnepségen vettem részt.  

- Április 25-én a X. Polgári vállalkozói napon volt, melyen a város nevében köszöntöttem 

a rendezvény résztvevőit.  

- Április 27-28-29-én Strasbourgban jártam, az Európai parlamenti képviselő Molnár 

Csaba meghívására, aki az Európai parlament és Európa tanács munkájába engedett 

bepillantást.  

- Április 30-án a gimnázium ballagási ünnepségén köszöntöttem a diákokat és 

elismeréseket adtam át.   

- Polgármesteri hatáskörben meghozott döntésként, a József Attila Gimnázium és 

Szakképző iskola „JAGSZI Napok” rendezvényére, az iskolai alapítvány kérésére, a 

rendezvény megvalósítása érdekében 39 e Ft támogatásról döntöttem. 

 

Május hónapban: 

- Május 1-jén a BELAHAPI Fesztivál városi rendezvényen vettem részt. 

- Május 8-án a részt vettem a TÖOSZ és az Országos Polgárőr Szövetség együttes ülésén.  

- Május 11-én sajtótájékoztatót tartottam a „Szennyvízhálózat bővítése Polgáron” tárgyú 

projekt tervezési fázisának lezárása miatt. 

- Május 13-án a Református Egyházközösség Nevelőszülő hálózat Anyák napi 

rendezvényén köszöntöttem a résztvevőket.  

- Május 14-én részt vettem a Kulturális Kerekasztal egyeztető megbeszélésén.  
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- Május 15-én a Polgári Önkéntes Tűzoltó Egyesület közgyűlésén voltam jelen.  

- Május 18-án Budapesten részt vettem a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 

Programmal kapcsolatos szakmai napon.  

- Május 19-én a Korpusz 93’ Kft. közgyűlésén vettem részt. 

- Május 20-án részt vettem a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. közgyűlésén. 

- Május 16-án egy országos kezdeményezéshez kapcsolódóan a TE SZEDD akcióban 

vettem részt.  

- Május 22-én a közbiztonsági fórum ülésén vettem részt.  

- Május 27-én az Ovi-foci pálya ünnepélyes átadásán vettem részt, a tervezett program az 

időjárás miatt az intézmény tornatermében került megrendezésre. 

 

A beszámolási időszakban polgármesteri hatáskörben a kintlévőségek behajtására fizetési 

felszólítások formájában tett intézkedések az alábbiak voltak: 

 

- szociális kölcsön visszafizetése:    10 db 

- köztemetési költségek megtérítése:    87 db 

- szennyvíz csatlakozási hozzájárulás megfizetése:  13 db 

- mobiltelefon költségek megfizetése   11 db 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a féléves munkavégzésemről szóló tájékoztatót 

megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjen. 

Polgár, 2015. június 15. 

 

      Tisztelettel: 

          

Tóth   József 

         polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

…../2015.(VI.25.) sz. határozat 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a 

polgármester elmúlt félévben végzett munkájáról” előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

1./  A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja a polgármester elmúlt félévben végzett  

 munkájáról szóló tájékoztatót. 

 


