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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2018.  december 20-i ülésére 

 

Tárgy:   Tájékoztató a polgármester 2018. 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:  I/8395-1/2018. 

 

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 2018. január 

25-i ülésén a  2/2018. (I. 25.) sz. határozat 1./ pontjában felkérte a polgármestert tájékoztassa a 

Képviselő-testületet a végzett munkájáról.  

A fenti jogszabályok értelmében a 2017. december 17-től 2018. november 29-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 11 alkalommal ülésezett a Képviselő-testület. A 

tájékoztatási időszakban 136 db 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 11 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, hét alkalommal ülésezett, amelyeken 

részt vettem.  

 

g. A közbiztonsági fórum negyedéves ülésein részt vettem. 

 

h. Személyes részvétel a Polgár Város Alapítványának kuratóriumi ülésein 6 

alkalommal. 

 

i. Részt vettem a Helyi Értéktár Bizottság ülésein, amely  6  alkalommal volt. 

 

III. Tulajdonosi feladatok teljesítése: 

Az önkormányzat képviseletében közreműködtem a társulások (HHG KFT. Vízi   

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

társaságok munkájában PÉTEGISZ ZRT., Polgári Csemete Szövetkezet, Korpusz ’93. 

KFT. 

 

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:           10 db 

- köztemetési költségek megtérítése:            11 db 

- szennyvíz csatlakozási hozzájárulás megfizetése:   4 db 

 

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, a Közmunka 

programok munkavállalói tekintetében. 

 

VII.     Közfoglakoztatással kapcsolatos feladatok teljesítése 

a. Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás 39 fő 

b. Start-minta munkaprogram: 

 Belterületi közúthálózat karbantartása 15 fő 

 Belvízelvezetés 15 fő 

 Bio- és megújuló energiafelhasználás 5 fő           

 Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása 15 fő 

 Mezőgazdasági földutak karbantartása 15 fő 

 Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 15 fő 

 Mezőgazdasági startmunka program 65 fő 
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c. Képzési-oktatási közmunkaprogram: 

 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretén belül tanfolyammal 

                   összekapcsolt foglalkoztatás 32 fő 

d. Közérdekű munka 

- 2013. októberétől a közérdekű munkavégzésre kijelölhető foglalkoztatók közé 

     csatlakozott Polgár Város Önkormányzata. 2018. évben 69 fő  

     kiközvetítése történt meg közérdekű munkavégzésre szabálysértési bírság miatt. 

 

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

     2018.  évben 16 fő. 

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 információkat 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 

 Résztvevője és aktív közreműködője voltam a városi rendezvényeknek és képviseltem  

 a települést több városon kívüli programon is, időrendi sorrendben az alábbiak szerint: 

December  

- 2017. december 17-én a III. Advent, Karácsonyváró városi ünnepségen mondtam 

köszöntőt.  

- December 23-án részt vettem a Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület és a 

Vöröskereszt Helyi Szervezete közös adománygyűjtő programján, valamint a IV. 

Advent gyertyagyújtó városi rendezvényen. 

Január  

- 2018. január 1-jén újévköszöntő ünnepségen köszöntöttem a város lakosságát.  

- Január 4-én a Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulat igazgatóságával folytattunk 

egyeztető tárgyalást.  

- Január 11-én részt vettem a „Polgár Városért” Alapítvány kuratóriumi ülésén, melyen 

többek között szó volt az idei év városi rendezvényeiről. 

- Január 15-én a KEHOP program keretében megvalósítandó szennyvíztisztító telep és 

csatornahálózat fejlesztése tárgyban a tervezési/előkészítési munkálatokra vonatkozó 

munkaterület átadás-átvételi eljáráson vettem részt Budapesten.  

- Január 16-án Budapesten, a TÖOSZ elnökségi ülésén voltam jelen. 
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- Január 22-én Polgáron a KEHOP szennyvízberuházással kapcsolatos helyszíni 

tárgyaláson voltam.  

- Január 15-én a Nemzeti Fejlesztési Programiroda virtuális terület átadásán vettem részt.  

- Január 31-én a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. tulajdonosi gyűlésén vettem részt, majd 

délután évzáró-évnyitó fogadáson köszöntöttem a város közéletének képviselőit. 

Február  

- Február 4-én részt vettem a Déri Múzeumban megrendezett Bocskai István Fejedelem 

hadi lobogójának ünnepi búcsúztató eseményén.  

- Február 6-án tárgyalást folytattam a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezető 

igazgatójával a hulladékszállítással kapcsolatos változásokról, valamint részt vettem a 

megyei foglalkoztatási paktum projektindító ünnepségén.  

- Február 9-én a Polgári Nyugdíjas Klub meghívására egy összejövetelen vettem részt. 

- Február 10-én a Keresztény bálon vett részt.  

- Február 13-án Szarvason a TÖOSZ kihelyezett ülésén volt jelen. 

- Február 23-án a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésén vettem részt.  

- Február 26-án a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet Közgyűlésén képviseltem az 

önkormányzatot.  

Március  

- Március 6-án a Belügyminisztérium Szociális Szövetkezetek Főosztályának 

képviselőivel folytattam tárgyalást.  

- Március 7-én a Polgári Ipari Parkban működő Beregszászi Trade Kft. meghívására 

üzemlátogatáson vettem részt.  

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

résztvevőit. 

- Március 13-án a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége elnökségi ülésén 

vettem részt. 

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

alkalmából rendezett városi megemlékezésen.  

-  Március 19-én a MOL gyáravató ünnepségén vettem részt Tiszaújvárosban, majd a 

Polgári Mentőállomás 15 éves fennállásának ünnepi programján voltam jelen.  

-  Március 20-án részt vettem a földtulajdonosok közgyűlésén, illetve szintén ezen a napon 

a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola Iskolatanács ülésén voltam jelen.  

- Március 20-án részt vett a LEADER szakmai fórumán.  

-  Március 26-án a választásokkal összefüggésben a szavazóköri delegáltak eskütételét 

tettem meg.  

- Március 28-án Folyásra kaptak meghívást, ahol a Hortobágymenti Vízgazdálkodási 

Társulat székházával összefüggésben volt megbeszélés. 

Április  

- Április 3-án az országgyűlési választások képviselőjelöltjeinek fórumát vezettem.  

- Április 4-én fogadtam a Belügyminisztérium közmunka koordinátorát, aki helyszíni 

látogatást tett, valamint ellenőrizte a programmal kapcsolatos dokumentumokat.  

- Április 10-én a Hajdúszoboszlón megrendezett TÖOSZ Akadémia 2018 – OTP 

Business támogatásával” szakmai napon vettem részt.  

- Április 12-én a Berger Házak cég meghívását elfogadva részt vettem a Hungexpo 

Construma építőipari kiállításon Budapesten.  
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- Április 16-án a TÖOSZ elnökségi ülésén voltam jelen.  

- Április 18-án egyeztetést volt a kerékpárút beruházással kapcsolatban, a terveket készítő 

Bokker Kft. szakmai stábjával.  

- Április 21-én a megyei rendőrnapi ünnepségen vettem részt, egy személynek elismerést 

és pénzt utalványt adtak át ez évben Ducsai David érdemelte ki a kitüntetést Polgárról.   

- Április 22-én Dely Mátyás halálának 100. évfordulója kapcsán volt megemlékező 

ünnepség.  

Május  

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

programokon helyezést elértek részére adtam át a díjakat.   

- Május 4-én a BSZC József Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

ballagási ünnepségén Molnár János alpolgármester vett részt és nyújtotta át az 

elismeréseket. 

- Május 6-án a meghívást elfogadva a Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület képviselőinek 

kíséretében részt vettem Nagykárolyban az RMDSZ majális ünnepségén.  

- Május 7-én a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet taggyűlésén képviseltem az 

önkormányzatot.  

- Május 8-án a TÖOSZ elnökségi ülésén vettem részt.  

- Május 9-én a Tiszaújváros-Polgár kerékpárút projekt egyeztető megbeszélésén vettem 

részt Tiszaújvárosban.  

- Május 15-én a KORPUSZ 93 Kft. taggyűlésén képviseltem az önkormányzatot.  

- Május 16-17-én szabadságomat töltöttem.  

- Május 18-án a Tavaszi Zsongás városi ünnepségen köszöntöttem a résztvevőket.  

- Május 19-én a Start Közmunkaprogram anyák napi ünnepségén vettem részt.  

- Május 23-án a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közgyűlésén vettem részt, illetve 

a közmunkaprogram tanácskozás volt a megyei Kormányhivatalban.  

- Május 24-ére a közalkalmazotti nyugdíjas klub évnyitó rendezvényére kaptam ott 

meghívást.  

- Május 31-én a Pétegisz Nonprofit Zrt. tulajdonosi taggyűlésén voltam.   

Június  

- Június 5-8-ig szabadságon voltam. 

- Június 11-én a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet igazgatósági ülésén és a 

Felügyelő Bizottság alakuló ülésén voltam jelen.  

- Június 12-én a Napsugár Óvoda és Bölcsőde tanévzáró értekezletén vettem részt.  

- Június 13-án a Kecskeméten megrendezett Együttműködési – Partnerségi Országos 

Konferencián vettem részt. 

- Június 16-án a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola ballagási ünnepségén vettem 

részt, amelyen elismeréseket nyújtottam át.   

- Június 22-én a Megyei Önkormányzat közgyűlésén vett részt. 

- Június 23-án Baján voltak jelen a polgárőrség elnökével Szabó Tibornéval a Polgárőr 

Város cím átadásán. 

Július  

- Július 5-én a Közalkalmazottak Nyugdíjas Klubjának rendezvényén adtam tájékoztatást 

az önkormányzat munkájáról.  

- Július 6-án az V. Táncgála városi rendezvény résztvevőit köszöntöttem és átadtam az 

önkormányzat ajándékát a fellépő csoportoknak.  

- Július 7-én a X. Hajdúnánási Aratónapon a Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület 

csapatával vettem részt, Polgár várost képviselve.  

- Július 14-én Görbeháza település falunapi programjain vettem részt.  
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- Július 18-án a Magyar Államkincstárnál voltunk konzultáción a TOP pályázatok 

kapcsán, Július 21-én Tiszadob önkormányzat falunapi ünnepségén vett részt az 

Andrássy-kastélyban. 

- Július 18-án részt vettem a Tiszagyulaházán megrendezett Megyei Közfoglalkoztatási 

Kiállításon, melyen városunk közfoglalkoztatási programja is bemutatkozott. 

Augusztus  

- Augusztus 3-án a Hajdúk Világtalálkozója rendezvényen vettem részt Hajdúnánáson.  

- Augusztus 4-én a Tisza szigeten megrendezett Halászlé főző fesztiválon képviseltem az 

önkormányzatot.  

- Július 31-től augusztus 9-ig, valamint augusztus 21-én szabadságon voltam.  

- Augusztus 11-én részt vettem a VIII. Polgári Sárkányhajó Fesztiválon és a 

polgármesteri hivatal családi nap rendezvényén.  

- Augusztus 18-án köszöntöttem a Barankovics István szellemi hagyatékából rendezett 

életmű kiállításon megjelenteket, majd részt vettem a Római Katolikus Templomban 

megrendezett ünnepi megemlékezésen.  

- Augusztus 19-én részt vettem Tiszaújvárosban a testvérvárosok találkozója programon, 

valamint városunkban az Államalapító Szent István király és az Új Kenyér Ünnepe 

alkalmából rendezett ünnepségen. 

- Augusztus 25-én a Hajdú-Bihar Megyei Vadásznapon vettem részt Tiszacsegén.   

- Augusztus 31-én a Főnix Patika 25. éves évfordulója alkalmából megtartott városi 

ünnepségen köszöntöttem a megjelenteket.  

Szeptember  

- Szeptember 3-án a BSZC József Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája tanévnyitó ünnepségén voltam jelen.  

- Szeptember 11-én a TÖOSZ elnökségi ülésén vettem részt Budapesten. 

- Szeptember 14-én részt vettem a Hajdúszoboszlón megrendezett Városi Polgármesterek 

Randevúja programon.  

- Szeptember 15-én a Hajdúk a szigeten fesztiválon képviseltem az önkormányzatot.  

- Szeptember 16-án az Európai Mobilitási Hét megnyitó programján vettem rész és 

köszöntöttem a résztvevőket.  

- Szeptember 18-án a Magyar Önkormányzatok Napja ünnepségén vettem részt 

Budapesten, a TÖOSZ képviseletében Schmidt Jenő felhatalmazása alapján. 

- Szeptember 22-én a helyi Mobilitási Hét záró rendezvényén, illetve a Polgári Értékek 

Napja rendezvényen voltam jelen, mely nap zárása volt az elszármazottak találkozója.  

- Szeptember 28-án az Önkormányzatok Napja alkalmából megrendezett köztisztviselők, 

közalkalmazottak ünnepségén köszöntöttem a jelenlévőket és átadtam az 

önkormányzati kitüntetéseket, díjakat.  

- Szeptember 29-én az Idősek Világnapja alkalmából rendezett városi ünnepségen 

köszöntöttem nyugdíjasainkat, illetve adtam át polgármesteri elismeréseket.  

Október  

- Október 3-4-én szabadságon voltam. 

- Október 9-én a TÖOSZ kihelyezett elnökségi ülésén vettem részt Kalocsán.  

- Október 16-án a Belügyminisztériumban az Önkormányzati Fejlesztések Kutatási 

Platform program zárókonferenciáján voltam jelen.  

- Október 28-án részt vettem az I. világháború befejezésének 100. évfordulója alkalmából 

rendezett megemlékezésen. 

- Október 31-én a Korpusz 93’ Kft. taggyűlésén képviseltem az önkormányzatot. 

 

 



 
 

7 
 

November  

- November 5-én a Református Egyház képviselőivel folytattunk egyeztetést a Taskó úti 

ingatlannal kapcsolatban.  

- November 6-7-én részt vettem a Hajdúszoboszlón megtartott polgármesteri szakmai 

napon. 

- November 9-én a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése városunkban 

megtartott kihelyezett ülésére érkezőket fogadtam és köszöntöttem, illetve vettem részt 

a közgyűlés munkájában.  

- November 15-én Budapesten, a Kongresszusi Központban megrendezett, BM Kutatási 

Platform Nemzetközi Konferencián voltam.  

- November 16-án részt vettem a Virágos Magyarország pályázat Nagykőrösön 

megrendezett országos eredményhirdető és díjkiosztó ünnepségen, ahol átvettem a 

város részére megítélt Arany Rózsa díjat.     

- November 21-én a Belügyminisztérium Önkormányzati fejlesztések figyelemmel 

kísérése kutatócsoport tagjaként felhívást kaptam egy asztalbeszélgetés lebonyolítására.  

  

A 2018. november 29-től 2018. december 20-ig terjedő időszakban végzett munkáról a 

decemberi havi polgármesteri jelentésben, illetve a képviselő-testületi ülésen szóbeli 

kiegészítésként ad tájékoztatást a polgármester, mely a jelen tájékoztatás részeként kezelendő. 

 

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

megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjen. 

Polgár, 2018. december 12.   

 

      Tisztelettel: 

          

Tóth József 

         polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

…../2018.(XII.20.) sz. határozat 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a 

polgármester 2018. évben végzett tevékenységéről” szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta: 

1./  A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja a polgármester 2018. évben végzett 

tevékenységéről szóló tájékoztatót. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

  


