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Tisztelt Képviselő-testület! 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. február 18-i ülésén a  27/2016. 

(II. 18.) sz. határozat 1./ pontjában felkérte a polgármestert, hogy félévente tájékoztassa a 

Képviselő-testületet a végzett munkájáról. Az elmúlt félévről szóló tájékoztatás határideje a  

2016. június havi testületi ülés. 

A polgármester legfontosabb feladatait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

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

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

rendelete határozza meg.  

A fenti jogszabályok értelmében a 2015. december 17-től 2016. június 16-ig terjedő időszakban 

végzett munkámról az alábbi tájékoztatást adom: 

I. Képviselő-testület és bizottságaival kapcsolatos tevékenységek 

 a. Testületi ülések: 

Az Önkormányzat feladatainak folyamatos ellátása érdekében pénzügyi, 

gazdasági illetve személyi vonatkozású döntéseket is hoztam, amelyekről a 

Képviselő-   testületet jogszabályoknak megfelelően  utólagosan tájékoztattam. 

 

 b. Előterjesztések: 

  A beszámolási időszakban 66 db Képviselő-testületi előterjesztés készült,  

  amelyeknél előkészítői illetve előterjesztői feladatokat láttam el. 

 

 c. Határozatok végrehajtása: 

  A határozatokban megfogalmazott, a polgármesterre vonatkozó feladatokat  

  az előírt határidőre  teljesítettem.  

 

 d. Bizottságok: 

  A bizottságok ülésein részt vettem, azt ott folyó döntéshozatali, előkészítői  

  véleményezési és javaslattevői munkát folyamatosan figyelemmel  

  kísértem.  

 

II. Lakossági, helyi társadalmi és közéleti tevékenységek 

a. Polgármesteri fogadóóra: 

A fogadóórákon a városlakók által jelzett problémákat ügyintézésre továbbítottam 

az illetékes munkatársak felé, a válaszok egyeztetése után a szükséges 

intézkedéseket megtettem.  

 

b. Szépkorú honfitársaink köszöntésére 6 alkalommal került sor. 
 

c. Személyes részvétel az egyházak, a civil egyesületek és a cégek rendezvényein: 

Február 12-én a Városi Sportegyesület közgyűlésére kaptam meghívást, melyen az 

éves beszámoló került megtárgyalásra, illetve a vezetés tisztújítása történt meg.  
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d. Képviselet a társ és partner szervezek illetve a térségi önkormányzatok eseményein. 

Február 10-én a Tisza-tavi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás és a Hajdú-

Bihar Megyei Önkormányzat  kezdeményezésére a megye érintett települései egy 

fejlesztési elképzelésekről szóló egyeztetést tartottak, amelyen a Nemzetgazdasági 

Minisztérium kérésére 3 olyan projekt kimunkálására kértek lehetőséget, ami a 

településeknek fontos. Polgár, Újszentmargitával egyeztetve intézményenergetikai 

pályázatot készít elő. 

 

2016. január 13-án a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő 

Együttműködési Megállapodás ügyében egyeztetést folytattam az önkormányzat 

elnökével.  

 

Január 19-én, 20-án és 21-én a TÖOSZ-ban betöltött tisztségemnél fogva megyei 

fórumokon vettem részt, Bács-Kiskun megyében Lajosmizsén, Borsod-Abaúj-

Zemplén megyében Bőcsön és Heves megyében Lőrincziben képviseltem a 

szövetséget, ahol a megyei küldöttgyűlést előkészítő fórumok voltak. 

 

Január 22-én a Kultúra napján Kissné Áfra Mária amatőr festőművész kiállításának 

megnyitóján vettem részt, melyen köszöntőt mondtam. 

 

Január 25-én, a Vásárhelyi Pál Általános Iskola vezetőjének a meghívására a tanulói 

hiányzások csökkentése érdekében összehívott fórumon vettem részt.  

 

e. Kapcsolattartás Polgár Város Önkormányzatának testvérvárosaival.  

2016. január 13-án került sor Polgár és Tiszaújváros önkormányzati vezetői között, 

a kerékpárútépítéssel kapcsolatos megbeszélésre, melyen a pályázatok és a 

beruházások folyamatának feltérképezésére került sor. 

 

Február 29-én kétkörös egyeztetés volt Polgár és Tiszaújváros Önkormányzata 

között, ahol a kerékpárútfejlesztés terveinek egyeztetése történt.  

 

f. A Polgári Idősügyi Tanács az elmúlt fél év alatt, két alkalommal ülésezett, február 

és április hónapokban, amelyen részt vettem.  

 

g. A közbiztonsági fórum üléseit február és április hónapban hívtam össze. 

 

h. Személyes részvétel a Polgár Város Alapítványának kuratóriumi ülésein 5 

alkalommal. 

 

III. Tulajdonosi feladatok teljesítése: 

Az önkormányzat képviseletében közreműködtem a társulások, az önkormányzati 

tulajdonú gazdasági társaságok, valamint az önkormányzat alapítói tagságával létrejött 

szociális szövetkezet alapítói dokumentumainak, társasági szerződéseinek,  Szervezeti 

és Működési Szabályzatainak előkészítésében, valamint az Önkormányzatunk érdekeit 

képviselve részt vettem a 2015. évi beszámolóknak az elfogadásában és  a 2016. évi 

üzleti terveknek a kidolgozásában. 

 

IV. Hatósági feladatok – átruházott jogkör 

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

megtett intézkedések körében a köztemetések megállapításáról, a lakáscélú támogatások 
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odaítéléséről, valamint a fontos helyi ügyek, városi szintű események támogatásáról 

hoztam döntéseket. 

 

V. Polgári védelem, honvédelem, katasztrófavédelem 

 Részt vettem vagy képviseletet biztosítottam a Helyi Védelmi Bizottság ülésén. 

 

VI. Munkáltatói jogkör gyakorlása 

A beszámolási időszakban egyéb munkáltatói jogkört gyakoroltam az önkormányzati 

intézmények vezetői, továbbá a Védőnői Szolgálat és a Mezei Őrszolgálat 

munkavállalói tekintetében. 

 

VII. Közfoglakoztatással kapcsolatos feladatok foglalkoztatását, munkáltatói jogkör 

gyakorlását kellett ellátni az alábbi programokban: 

 

a. Hosszabb időtartamú  közfoglakoztatás                                                           56 fő 

b. Start-minta munkaprogram   
                    Önkormányzati Útőr program                                                                                        5 fő 

     Közúthálózat karbantartása startmunka mintaprogram                                     15 fő 

     Belvízelvezetési startmunka mintaprogram              15 fő 

     Mezőgazdasági földutak karbantartása startmunka mintaprogram           15 fő 
     Illegális hulladéklerakó helyek felszámolására irányuló startmunka mintaprogram    15  fő 

     Mezőgazdasági startmunka mintaprogram             131 fő 

     Helyi sajátosságokra épülő startmunka mintaprogram             54 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. 

 

c. Képzési-oktatási közmunkaprogram 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretén belül tanfolyammal 

                  összekapcsolt foglalkoztatás                       81 fő vesz részt. 
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d. Közérdekű munka 

 

2013. októberétől a közérdekű munkavégzésre kijelölhető foglalkoztatók közé 

csatlakozott Polgár Város Önkormányzata. 2016. első félévében idáig 59 fő 

kiközvetítése történt meg közérdekű munkavégzésre szabálysértési bírság miatt, 

azonban 2015. január 1.-től a bíróság által elítélt elítélteket is fogadnia kell 
  

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: 

December hónapban a 2015. december 17-től kezdődő időszak tekintetében: 

- 2015. december 18-án részt vettem a Polgári Szociális Központ évértékelő 

munkaértekezletén.  

- December 19-én a FUKU-DO Sportegyesület év végi bemutató rendezvényén 

vettem részt. 

- December 20-án a IV. Advent Karácsonyváró városi ünnepségen mondtam 

köszöntőt.  

- December 28-án Tiszaújváros Városi Televízió újévi műsorfelvételére kaptam 

meghívást.  

- December 29-én évértékelő fogadáson köszöntöttem a város közéletének 

képviselőit.  
 

Január hónapban: 

- 2016. január 1-jén újévköszöntő ünnepségen köszöntöttem a város lakosságát.  

- Január 12-én a TÖOSZ elnökségi ülésén vettem részt.  

- Január 16-án, a Napkori böllérversenyt látogattam meg. 

- Január 18-án és január 27-én, az Ítélőtáblára kaptam idézést, a hosszú évek óta 

húzódó bűnpártolási ügyben. Aki figyelemmel kísérte tudja, hogy 11 éve zajlik ez a 

folyamat, és még mindig nem fejeződött be, ugyanakkor nem elévülés, hanem 

bűncselekmény hiánya miatt van lehetőség arra, hogy a folyamat lezáródjon.  

-  Január 29-én a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat közgyűlésének kihelyezett 

ülésén vettem részt Balmazújvároson. 

 

Február hónapban: 

- Február 2-án a „Polgár Városért” Alapítvány kuratóriumi ülését vezettem.  

- Február 3-én a TÖOSZ megyei tagozatának polgármesteri fórumán vettem részt 

Nádudvaron.  

- Február 4-én az Ipari Park tulajdonosaival és befektetői partnereivel egyeztető 

tárgyalást folytattunk.  

- Február 5-én az Infogroup - Ingatlanfejlesztő cégcsoport évértékelő fogadásán 

vettem részt Budapesten.  

- Február 6-án a meghívásnak eleget téve részt vettem a helyi keresztény bálon. 

- Február 8-án az Ipari Park tulajdonosaival és befektetői partnereivel megbeszélést 

folytattunk.  

- Február 11-én, Budapesten a Francia intézet meghívására szakmai konferencián 

vettem részt, melyen az önkormányzati rendszer és állami befolyás volt a téma. 

- Február 16-án TÖOSZ elnökségi ülésen vettem részt, melyen a legnagyobb vitát a 

korábban titkosnak mondott önkormányzatot érintő tanulmány váltotta ki, ami a 

hatékony közigazgatás címet viselte. Olyan szándékokat, kezdeményezéseket lehet 

belőle kiolvasni, ami aggodalommal tölti el a köztisztviselők, közalkalmazottak, 

polgármesterek körét. A TÖOSZ nyílt levében kérte a kormányzatot, hogy ebbéli 

szándékát tegye egyértelművé. 



 
 

5 
 

- 2016. február 18-án a Hungexpon megrendezett FeHoVa szakmai kiállítást 

látogattam meg.  

- Február 23-án Nagykárolyban, testvérvárosunk polgármesterénél tettem látogatást a 

PÉTEGISZ Zrt. vezetőivel.  

- Február 24-én a Polgári Szociális Központ Gyermekjóléti Szolgálatának éves 

beszámolóján vettem részt.  

- Február 25-én a Közbiztonsági fórum tanácskozását és „Polgár Városért” 

Alapítvány Kuratóriumi ülését vezettem.  

- Február 27-én a Polgár és Környéki Települések Méhész Egyesületének bálján 

vettem részt.  

- Február 29-én fogadtam és megbeszélést tartottunk a Belügyminisztérium 

munkatársával, aki a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet tevékenységéről 

tájékozódott.  

 
Március hónapban: 

- Március 3-án az Ónodi vásárba tettem látogatást, a III. „Polgári Hurka-pite’ 

Fesztivál és húsvéti kirakodó vásár előkészítése érdekében.  

- Március 8-án az Ipari Park vezetőivel folytattunk egyeztetést TOP-os pályázati 

lehetőségekről.  

       -     Március 10-én a Hajdúvárosok szövetségének ülésén vettem részt.  

       -   Március 10-én a városi nőnapi ünnepség került megszervezésre, melyen ünnepi  

         köszöntőt mondtam.       

       -    Március 13-án a Hurka-pite Fesztiválra készülve megtekintettem az abádszalóki  

         rendezvényt.   

- A március 15-i nemzeti ünnepen nem voltam jelen, mert Nagykárolyban vettem 

részt az ottani ünnepségen a Pétegisz Nonprofit Zrt. teljes dolgozói kollektívájával. 

- 2016. március 19-én a III. „Polgári Hurka-pite” Fesztivál és Húsvéti Kirakodóvásár 

rendezvényt nyitottam meg és adtam át az elismeréseket.   

- Március 25-én részt vettem a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

Balmazújvárosra kihelyezett ülésén.  

- Március 30-án a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. tulajdonosi gyűlésén voltam 

jelen Hajdúböszörményben.  

 

Április hónapban: 

- Április 1-jén a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésén, valamint a  

Visegrádon megtartott TÖOSZ elnökségi ülésén vettem részt. 

- Április 6-án a Fonyódligeti Üdülő tulajdonosi egyeztető megbeszélésén vettem részt 

Tiszacsegén.  

- Április 8-án részt vettem dr. Zacher Gábor előadásán, mely a Művelődési 

Központban került megrendezésre, közel 400 fiatal vett részt a rendezvényen. 

- Április 9-én Vámosi Dezső 90 éves köszöntésén vettem részt.  

- Április 13-án a Vöröskereszt tisztújító közgyűlésén voltam jelen, ahol köszöntöttem 

a résztvevőket.  

- Soron kívüli képviselő-testületi ülés került összehívásra április 14-én, együttes 

bizottsági ülés után. A megüresedni látszó praxis kapcsán rendelkezni kellett, hogy 

ki legyen a megbízott helyettesítő orvos. A képviselő-testület úgy döntött, hogy dr. 

Borók Leventét bízza meg. Második napirendi pont keretében az EU-s pályázatok 

benyújtásáról döntöttek.  

- Április 15-én a Szakmák Éjszakája elnevezésű rendezvényre kaptam meghívást.  

- Április 16-án „Zárszó” címmel, Megyesi József hangoskönyv bemutatóján vettem 

részt. 
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- Április 21-én a TÖOSZ küldöttgyűlésen voltam jelen Veszprémben.  

- Április 22-én a Rendőrség napján Debrecenben vettem részt. Ezen az ünnepségen 

egy polgári rendőr, Tunner Norbert is elismerésben részesült, illetve másik polgári 

érdekeltség az volt, hogy Dobó Viktor a megyei labdarugó versenyen gólkirály lett. 

- Április 30-án a József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola ballagási ünnepségén 

vettem részt, ahol elismeréseket adtam át. 

- Szintén ezen a napon X. BELÁHAPI Fesztivál városi rendezvényt nyitottam meg és 

a programokon helyezést elértek részére adtam át a díjakat.   

 

Május hónapban: 

- Május 5-án az Ipari Park területén működő gumihasznosító erőműben tűzeset 

történt, ennek kapcsán a helyszínre mentem és tájékoztatást kértem az 

üzemvezetőtől. 

- Május 6-án a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésén vettem részt, majd 

a rendezvény fővédnökeként a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola Tavaszi 

zsongás programját nyitottam meg.  

- Május 7-én a meghívást elfogadva részt vettem a X. Zenés-Táncos Nyugdíjas 

Találkozón Görbeházán.  

- Május 8-án a Startmunka Mintaprogramban résztvevő édesanyák részére rendezett 

Anyák napi ünnepségen vettem részt.  

- Május 10-én a Polgári Szociális Központ által szervezett „Az Élet Labirintusa” 

drogprevenciós kiállítás résztvevőit köszöntöttem. 

- Május 11-én a TÖOSZ elnökségi ülésén vettem részt.  

 

A beszámolási időszakban polgármesteri hatáskörben a kintlévőségek behajtására fizetési 

felszólítások formájában tett intézkedések az alábbiak voltak: 

 

- szociális kölcsön visszafizetése:    8 db 

- köztemetési költségek megtérítése:   51 db 

- szennyvíz csatlakozási hozzájárulás megfizetése: 10 db 

 

 

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

megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2016. június 8. 

 

     Tisztelettel: 

          

Tóth József 

         polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

…../2016.(VI.16.) sz. határozat 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a 

polgármester elmúlt félévben végzett munkájáról” szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta: 

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

 munkájáról szóló tájékoztatót. 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző  


