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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2017.  december 14-ei ülésére 

 

Tárgy:   Tájékoztató a polgármester 2017. évben végzett tevékenységéről  

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:   8702 /2017. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. február 

18-i ülésén a  27/2016. (II. 18.) sz. határozat 1./ pontjában felkérte a polgármestert tájékoztassa 

a Képviselő-testületet a végzett munkájáról.  

A fenti jogszabályok értelmében a 2016. december 15-től 2017. november 22-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 tájékoztattam. 

 

 b. Előterjesztések: 

  A beszámolási időszakban 140 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 10 alkalommal került sor. 

 

c. Személyes részvétel az egyházak, a civil egyesületek és a cégek rendezvényein. 
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d. Képviselet a társ és partner szervezek, illetve a térségi önkormányzatok eseményein. 

  

e. Kapcsolattartás Polgár Város Önkormányzatának testvérvárosaival, Tiszaújváros és 

Nagykároly településekkel.  

 

f. A Polgári Idősügyi Tanács az elmúlt év alatt, négy alkalommal ülésezett, amelyeken 

részt vettem.  

 

g. A közbiztonsági fórum ülésein február, július és november hónapban részt vettem. 

 

h. Személyes részvétel a Polgár Város Alapítványának kuratóriumi ülésein 3 

alkalommal. 

 

III. Tulajdonosi feladatok teljesítése: 

Az önkormányzat képviseletében közreműködtem a társulások (HHG KFT. Vízi   

Közmű ZRT. és a LEADER Egyesület) az önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságok (Korpusz ’93.  KFT.,  PÉTEGISZ ZRT., Polgári Csemete Szövetkezet) 

munkájában. 

 

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 

odaítéléséről, valamint a fontos helyi ügyek, városi szintű események támogatásáról 

hoztam döntéseket. 

 

A beszámolási időszakban polgármesteri hatáskörben a kintlévőségek behajtására fizetési 

felszólítások formájában tett intézkedések az alábbiak voltak: 

- szociális kölcsön visszafizetése:              11 db 

- köztemetési költségek megtérítése:              68 db 

- szennyvíz csatlakozási hozzájárulás megfizetése:   10 db 

 

V. Polgári védelem, honvédelem, katasztrófavédelem 

 Részt vettem vagy képviseletet biztosítottam a Helyi Védelmi Bizottság ülésein és a  

 Polgáron megtartott katasztrófavédelmi gyakorlatokon. 

 

VI. Munkáltatói jogkör gyakorlása 

A beszámolási időszakban egyéb munkáltatói jogkört gyakoroltam az önkormányzati 

intézmények vezetői, továbbá a Védőnői Szolgálat és a Mezei Őrszolgálat, a Közmunka 

programok munkavállalói tekintetében. 

 

VII.     Közfoglakoztatással kapcsolatos feladatok teljesítése 

 

a. Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás                                                       43 fő 

b. Start-minta munkaprogram             

     Közúthálózat karbantartása startmunka program                                          25 fő 

     Belvízelvezetési startmunka program           15 fő 

     Mezőgazdasági földutak karbantartása startmunka program         15 fő 

     Illegális hulladéklerakó helyek felszámolására irányuló startmunka  program       15  fő 
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     Mezőgazdasági startmunka program             95 fő 

     Helyi sajátosságokra épülő startmunka program          41 fő 

c. Képzési-oktatási közmunkaprogram 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretén belül tanfolyammal 

                  összekapcsolt foglalkoztatás                                 78 fő 

 

d. Közérdekű munka 

 

2013. októberétől a közérdekű munkavégzésre kijelölhető foglalkoztatók közé  

 csatlakozott Polgár Város Önkormányzata. 2017. évben 131 fő  

 kiközvetítése történt meg közérdekű munkavégzésre szabálysértési bírság miatt. 

 2015. január 1.-től a bíróság által elítélt elítélteket is fogadnia kell, ez a létszám   2017.   

 évben 11 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 is 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: 

December 

- 2016. december 16-án a BSZC József Attila Gimnáziuma és Szakképző Iskolája 

szalagavató ünnepségén vettem részt.  

- December 17-18-án a Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület és a Vöröskereszt 

Helyi Szervezete közös adománygyűjtő programján vettem részt.  

- December 18-án a IV. Advent Karácsonyváró városi ünnepségen mondtam köszöntőt.  

- December 19-én a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ vezetőivel folytattam 

egyeztetést.  
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- December 20-án a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum igazgatóinak Polgáron tartott 

ülésén vettem részt. 

- December 23-án a Polgári Szociális Központ évértékelő munkaértekezletén vettem rész. 

- December 29-én évértékelő fogadáson köszöntöttem a város közéletének képviselőit.  
 

Január  

- Január 1-jén újévköszöntő ünnepségen köszöntöttem a város lakosságát.  

- Január 4-én a gumiabroncs tároló telepen történt tűzesetnél voltam jelen.  

- Január 5-án az Állami Számvevőszék hivatalunknál utóvizsgálatot végző munkacsoport 

tagjait fogadtam.  

- Január 6-án részt vettem a Városi Sportegyesület közgyűlésén. 

- Január 11-én a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. miskolci vezetőjével 

folytatottam megbeszélést. 

- Január 16-án az új járási hivatalvezetővel, dr. Kissné dr. Pósa Anitával folytattam 

megbeszélést.  

- Január 16-án a közmunkaprogram Kormányhivatali tervtárgyalásán vettem részt.  

- Január 17-én és 18-án a TÖOSZ kihelyezett elnökségi ülésen vett részt 

Balatonszemesen.  

- Január 19-én, a Debreceni Törvényszéken voltam a 12. éve húzódó bűnpártolási ügy 

újabb tárgyalásán.  

- Január 26-án a Polgármesteri Hivatal munkavállalói számára tartottunk apparátusi 

értekezletet. 

- Január 27-én a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésén vettem részt.  

 

Február 

- Február 3-án a Polgáriak Polgár város Közéletéért és Fejlődéséért Egyesület évértékelő 

összejövetelén vettem részt.  

- Február 2-án a Debreceni Bíróság II. fokú ítélet hirdetésén voltam jelen.  

- Február 13-án Mezőkövesden, az önkormányzati vezetők számára meghirdetett szakmai 

napon vettem rész. 

- Február 14-én a TÖOSZ elnökségi ülésen vettem részt. 

- Február 14-én a „Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek 

felújítása” elnevezésű pályázattal kapcsolatban helyszíni látogatás történt.  

- Február 17-én részt vettem a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége és az 

Országos Polgárőr Szövetség együttes elnökségi ülésén Budapesten. 

- Február 21-én a Belügyminisztérium által önkormányzati fejlesztések témában kiírt 

pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatón vettem részt Budapesten. Szintén ezen a 

napon a Polgári Szociális Központ Gyermekjóléti Szolgálatának éves beszámolóján 

köszöntöttem a jelenlévőket.  

- Február 22-én az „Ezüsthíd Tanoda” megnyitó programon vettem részt.  

- Február 23-án jelen voltam a Polgári CSEMETE Szolgáltató és Kereskedelmi Szociális 

Szövetkezet Felügyelő Bizottsági ülésén, valamint közgyűlésén.  

- Február 24-én a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésén vettem részt. 

- Február 25-én, a meghívásnak eleget téve részt vettem a Római Katolikus 

Egyházközség által szervezett Jótékonysági Keresztény Bálon.  

- Február 27-én a Közbiztonsági fórum tanácskozását vezettem. 
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Március 

- Március 2-án a Fonyódligeti Üdülővel kapcsolatos egyeztető megbeszélésen vettem 

részt Tiszacsegén. 

- Március 6-án részt vettem a „Polgár Városért” Alapítvány Kuratóriumi ülésén. 

- Március 7-én az Egerben megrendezett önkormányzati szakmai napon vettem részt.  

- Március 8-án, a Nemzetközi Nőnap alkalmából köszöntöttem a városi nőnapi 

ünnepség résztvevőit. 

- Március 15-én részt vettem az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulója 

alkalmából rendezett városi megemlékezésen.  

- Március 22-én a TÖOSZ elnökségi ülésén vett részt, amelyen olyan aktuális ügyeket 

taglaltak, melyek az önkormányzat számára is jelentőséggel bírnak. 

- Március 29-én a Belügyminisztérium „Önkormányzati fejlesztések figyelemmel 

kísérése II.” kutató munkacsoport ülésén vettem részt. 
 

- Március 30-án a CSOK + Polgár Lakásépítési Program programismertető fórumán 

vettem részt.  

- Március 31-én a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat közgyűlésen voltam 

Debrecenben.   

 

Április 

- Április 1-jén a IV. „Polgári Hurka-pite” Fesztivál és Húsvéti Kirakodóvásár 

rendezvényt nyitottam meg és adtam át az elismeréseket.   

- Április 12-én a szociális szövetkezet számára pályázatismertető fórumon vettek részt, 

ezzel a pályázattal foglalkoznak. 

- Április 3-án és 4-én a TÖOSZ megyei polgármesteri fórumain voltam jelen Újkígyós 

(Békés megye) és Balástya (Csongrád megye) településen.    

- Április 13-án a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat soron kívüli ülése volt, zárt ülés 

keretén belül véleményezték a Területi Operatív Programok pályázatait.  

- Április 18-án a TÖOSZ elnökségi ülésén vett részt, olyan aktuális ügyekkel is 

foglalkoztak, mint például a közfoglalkoztatás változásai, melyről a napirendi pont 

tárgyalásánál kiegészítéssel él majd.  

 

Május 

- Május 1-jén a XI. BELÁHAPI Fesztivál városi rendezvényt nyitottam meg és a 

programokon helyezést elértek részére adtam át a díjakat.   

- Május 2-án Tiszagyulaházán, a közmunkaprogram „Legjobb Önkormányzati 

Gyakorlatok” szakmai napján vettem részt.  

- Május 3-án jelen voltam a „Polgár Városért” Alapítvány kuratóriumi ülésén.  

- Május 5-én a BSZC József Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

ballagási ünnepségén vettem részt, ahol elismeréseket adtam át. 

- Május 9-én az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) ülésén az 

önkormányzati oldal TÖOSZ képviseletét láttam el.  

- Május 16-án a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat rendkívüli ülést tartott, a TOP 

pályázatok II. ütemében döntés is született. 

- Május 19-én a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének nyugdíjas szakszervezeti 

elnökségének felkérésére előadást tartottam Balatonszemesen.  

- Május 20-án a Hajdúnánáson megtartott Járási Polgárőr Napon vettem részt, ahol 

köszöntöttem a települések polgárőr szervezeteit.  
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- Május 23-án az első lakáshoz jutók támogatásának közzététele és a megállapodások 

aláírása történt a Városházán.  

- Május 25-én a Partnerségi Megállapodások Monitoring Bizottság ülésén vettem részt a 

Miniszterelnökségen.  

- Május 26-án jelen voltam és köszöntőt mondtam a műfüves pálya ünnepélyes avató 

rendezvényén, majd részt vettem a Tavaszi Zsongás programon, valamint a Tűzoltó 

Egyesület közgyűlésén.  

- Május 30-án a Pétegisz Nonprofit Zrt. közgyűlésén vettem részt.  

- Május 31-én a SONA gyáravató ünnepségén köszöntöttem a megjelenteket. Szintén 

ezen a napon részt vettem a Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulás közgyűlésén.  

 

Június 

- Június 1-jén a Start közmunkaprogram ellenőrzésén vettem részt a Belügyminisztérium 

területfelelős koordinátorával.  

- Június 2-6-ig ütemterv szerinti szabadságomat töltöttem. 

- Június 7-én köszöntöttem a Patika Nap és a Retro Véradás résztvevőit, valamint részt 

vettem Balmazújvárosban a Balmaz Hotel átadó ünnepségén.  

- Június 8-án a TÖOSZ országos küldöttértekezletén vettem részt.  

- Június 15-16-ig ütemterv szerinti szabadságomat töltöttem.  

- Június 17-én a Vásárhelyi Pál Általános Iskola ballagási ünnepségén vett részt, melyen 

az önkormányzat nevében elismeréseket adott át.  

- Június 20-án Budapesten, idősbarát gyakorlatok konferencián vett részt.  

- Június 20-án közbiztosági fórum ülés is volt, melyen a városban történt eseményeket 

beszélték át. 

 

Július 

- Július 1-jén részt vettem a hajdúnánási Hagyományos Aratók Találkozója 

rendezvényen.  

- Július 5-én szabadságomat töltöttem.  

- Július 6-án hivatalunkban fogadtam Létavértes Polgármesteri Hivatal apparátusát.  

- Július 7-én szabadságomat töltöttem.  

- Július 8-án a meghívásnak eleget téve részt vettem a Görbeházán megrendezett 

Falunapon, a balmazújvárosi motoros találkozó és az újszentmargitai Sokadalom 

programokon.  

- Július 12-én fogadtam a Virágos Magyarország pályázat zsűri képviselőit, akikkel 

helyszíni szemlét tartottunk.  

- Július 13-án részt vettem a Közalkalmazottak Nyugdíjas Klubjának rendezvényén. 

- Július 24-én a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet Közgyűlésén voltam jelen.  

- Július 26-án a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. Közgyűlésén vettem részt. 

- Július 30-án a Tiszagyulaházán megrendezett Gólya Fesztiválon vettem rész, ahol 

Polgár város közfoglalkoztatási programja is bemutatkozott.  

 

Augusztus 

- Augusztus 4-én a Hajdúnánáson megrendezett Hajdúk Világtalálkozója programon 

képviseltem az önkormányzatot.  

- Augusztus 11-én a Hajdúsági-Expo megnyitó rendezvényén vettem részt 

Hajdúböszörményben. 
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- Augusztus 12-én részt vettem a VII. Sárkányhajó Fesztivál és Vámpírok Éjszakája 

rendezvényen.  

- Augusztus 17-én a Farmer-Expo Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár 

megnyitó rendezvényén vettem részt Debrecenben.  

- Augusztus 18-án részt vettem Tiszaújvárosban a testvérvárosok találkozója 

rendezvényen, illetve 20-án a Szent István király állami ünnep keretében rendezett 

ünnepségen és koszorúzáson. 

- Augusztus 19-én Államalapító Szent István király és az Új Kenyér Ünnepe alkalmából 

rendezett városi megemlékezésen vettem részt.  

- Augusztus 25-én a Sziget Csárda fennállásának 20 éves jubileumi ünnepi rendezvényén 

vettem részt.  

- Augusztus 26-án a Hajdúdorogon megrendezett Slambucfőző verseny rendezvényen 

voltam jelen.  

- Augusztus 24-től szeptember 1-ig szabadságomat töltöttem.  

 

 

Szeptember  

- Szeptember 5-én a Belügyminisztérium közmunkaprogram ellenőrzését végző 

személye volt Polgáron és a Startmunka mintaprogram minden projektelemét 

ellenőrizte.  

- Szeptember 13-án a TÖOSZ elnökségi ülésén vett részt Budapesten.  

- Szeptember 16-án megnyitottam a Mobilitás Hét programsorozatot, valamint a Hajdúk 

a szigeten rendezvényen köszöntöttem a résztvevőket. 

- Szeptember 20-án részt vettem az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 

Kiállításon, melyen „A vidék élhetővé tétele a szociális szövetkezetek révén” témában 

tartottam előadást. 

- Szeptember 22-én a „Városkert” Sport- és szabadidőpark avatóünnepségén 

köszöntöttem a résztvevőket.  

- Szeptember 26-án a „Legjobb önkormányzati gyakorlatok” pályázat helyszíni 

vizsgálatát végezte a Bírálóbizottság.  

- Szeptember 27-én a Közművelődési és Közgyűjteményi Dolgozók Szakszervezete 

konferencián tartottam előadást a „Közfoglalkoztatás önkormányzati kihívásai” 

címmel.  

- Szeptember 28-án az első lakáshoz jutási támogatás II. fordulójának keretében újabb 34 

családdal kötöttünk megállapodást és nyújtottam át nekik a lakáscélú támogatásról szóló 

határozatot.   

- Szeptember 29-én az Önkormányzatok Napja alkalmából megrendezett köztisztviselők, 

közalkalmazottak ünnepségén köszöntöttem a jelenlévőket és átadtam az 

önkormányzati kitüntetéseket, díjakat.  

- Szeptember 30-án az Idősek Világnapja alkalmából rendezett városi ünnepségen 

köszöntöttem nyugdíjasainkat. 

 

Október  

- Október 4-én a Belügyminisztérium szociális szövetkezetek működésének ellenőrzését 

végző képviselőit fogadtam.  

- Október 5-én a Polgári Települési Értéktár Bizottság tagjaival jelen voltam a 

Balmazújvárosban megrendezett Dely Mátyás emlék-konferencián és kiállításon, ahol 

Polgár Város Önkormányzata részére adományozott emlékérmet vettem át. 
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- Október 10-én a megyei Agrárgazdasági Kamara helyi szakmai fórumán vett részt, ahol 

köszöntötte a résztvevőket, méltatta a falugazdász és az önkormányzat tevékenységét.   

- Október 12-én a Belügyminisztérium kutatási munkacsoportjának tagjaként az 

önkormányzati fejlesztések hatékonyságát vizsgáló munkacsoport kihelyezett ülésén 

Noszvajban vett részt. 

 

November  

- November 3-án részt vettem a Tiszaújvárosi Ipari Parban az Infogroup Ingatlanfejlesztő 

Cégcsoport alapkőletételi rendezvényén. 

- November 10-én a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. regionális irodavezetőjével folytattam 

megbeszélést.  

- November 13-án részt vettem a Polgár Városért Alapítvány Kuratóriumi ülésén. 

- November 14-én a TOP pályázatok finanszírozási lehetőségei témában tartott szakmai 

fórumon vettem részt Derecskén.  

- November 16-án részt vettem a Járási Közbiztonsági Fórumon, Hajdúnánáson.  

- November 17-én a Közalkalmazottak és köztisztviselők nyugdíjas klub éves záró 

rendezvényén vettem részt. 

- November 21-án a Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumon voltam jelen, 

Hajdúnánáson.  

- November 22-én a megye napi ünnepségre kaptam meghívást, mely Létavértesen volt.  

 

A november 22-től december 14-ig terjedő időszakban végzett munkáról a decemberi havi 

polgármesteri jelentésben, illetve a képviselő-testületi ülésen szóbeli kiegészítésként adok 

tájékoztatást. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az éves munkavégzésemről szóló tájékoztatót 

megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2017. december 7.   

 

      Tisztelettel: 

          

Tóth József 

         polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

…../2017.(XII.14.) sz. határozat 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a 

polgármester 2017. évben végzett tevékenységéről” szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta: 

1./  A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja a polgármester 2017. évben végzett 

tevékenységéről szóló tájékoztatót. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

  


