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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2015. december 17-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: 8726 /2015.
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. február 26-i ülésén a 26/2015.
(II. 26.) sz. határozat 2./ b.) pontjában felkérte a polgármestert, hogy félévente tájékoztassa a
Képviselő-testületet az elmúlt félévben végzett munkájáról. Az előző tájékoztatás a 2015.
június 25-i Képviselő-testületi ülésen megtörtént. A következő tájékoztatás határideje a 2015.
december 17-i Képviselő-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 Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 27.) önkormányzati
rendelete határozza meg.
A fenti jogszabályok értelmében a 2015. július 1-től napjainkig terjedő időszakban végzett
munkámról az alábbi tájékoztatást adom:
I.

Képviselő-testület és bizottságaival kapcsolatos tevékenységek:
a.
Képviselő-testületi ülések:
Munkaterv szerinti üléseken, amelyek száma a tájékoztatási időszak alatt öt
volt, azokon részt vettem és elláttam az ülésvezető feladatokat.
b.

Előterjesztések készítése:
A beszámolási időszakban 72 előterjesztés készült, mindegyiknél ellenőrzési
feladatokat láttam el.

c.

Határozatok végrehajtása:
A határozatokban megfogalmazott, a polgármesterre vonatkozó feladatokat
teljesítettem.

d.

Bizottságok munkája:
A bizottságok munkájában részt vettem, illetve azt folyamatosan figyelemmel
kísértem.

e.

Véleményező szervezetek:
A Polgári Idősügyi Tanács és a Közbiztonsági Fórum ülésein részt vettem.

Az Önkormányzat feladatainak jogszerű és folyamatos ellátása érdekében pénzügyi, gazdasági
és személyi vonatkozású döntéseket hoztam, amelyekről a Képviselő-testületet a
jogszabályoknak megfelelően, utólagosan tájékoztattam.
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Polgármesteri fogadóóra:
A fogadóórákon, (minden pénteken 9 és 11 óra között) a városlakók által jelzett
problémákat ügyintézésre, - alkalmanként az alpolgármesterrel megosztva a feladatot,
- továbbítottam az illetékes munkatársak felé, a válaszok egyeztetése után a szükséges
intézkedéseket megtettem.

II.

III.
-

Társulással kapcsolatos és egyéb tevékenység:
Rendszeresen részt vettem a Hulladékgazdálkodási Társulás ülésein.
Hajdúkerületi és Bihari Vízi-közmű Szolgáltató Zrt. közgyűlésén vettem részt.
a Hortobágy-menti Vízgazdálkodási Társulás ülésein részt vettem.
A Hortobágyi LEADER Egyesület rendezvényein képviseltem a várost.

IV.

Hatósági feladatok – átruházott jogkör:
A fenti időszakban a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben
hozott intézkedések: a tájékoztatási időszakban köztemetés megállapítása 5 esetben
történt, lakáscélú támogatásban pedig 17 család részesült.

V.

Polgári védelem, honvédelem, katasztrófavédelem:
Részt vettem a Helyi Védelmi Bizottság ülésein, valamint a 2015. október 20-án
Polgáron megtartott katasztrófa védelmi gyakorlaton.

VI.

Munkáltatói jogkör gyakorlása:
A beszámolási időszakban egyéb munkáltatói jogkört gyakoroltam az önkormányzati
intézmények vezetői, továbbá a Védőnői Szolgálat munkavállalói tekintetében.
2015. október 1. napjával - sikeres álláspályázati eljárást követően – határozatlan időre
szóló szerződéssel, iskola védőnői álláshelyre, 1 fő védőnő kinevezése megtörtént.
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. szeptember 24-én
megtartott ülésén a 97/2015.(IX.24.) számú határozatával döntött a mezei őrszolgálat
létesítéséről. A pályázatok eredményeként 2016. január 1-től 4 fő mezőőr munkába áll.
Polgármesterként eljárva, egyéb munkáltatói jogkörben meghozott döntéssel a
Napsugár Óvoda és Bölcsőde Intézményvezetőjét írásbeli figyelmeztetésben
részesítettem.
A Képviselő-testület 2015. november 26.-án elfogadott határozata figyelembevételével,
egyéb munkáltatói jogkörben döntöttem az intézményvezetők jutalmazásáról.
Közérdekű munka:
Az önkormányzat számára előírt új feladatként 2015. I. félévében 28 fő kiközvetítése
történt meg szabálysértési bírság miatt, illetve 30 fő bíróság által elítélt töltötte le a
kiszabott közérdekű munkavégzést. A II. félévben 25 fő töltötte le a kiszabott közérdekű
munkát szabálysértési bírság miatt, míg büntető ügyben kiszabott közérdekű munkát 50
fő teljesített. A közérdekű munkavégzésre kötelezettek napi ügyeit, annak szervezési
adminisztratív és ellenőrzési feladatait, polgármesteri megbízás keretében teljesítjük.

3

Közfoglalkoztatási programok:
Közúthálózat karbantartása startmunka mintaprogram
Belvízelvezetési startmunka mintaprogram
Bio-és megújuló energiafelhasználásra irányuló startmunka mintaprogram
Mezőgazdasági földutak karbantartása startmunka mintaprogram
Illegális hulladéklerakó helyek felszámolására irányuló startmunka
mintaprogram
Mezőgazdasági startmunka mintaprogram
Helyi sajátosságra épülő startmunka mintaprogram
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Összesen
foglalkoztatása történt meg.

16 fő
18 fő
8 fő
19 fő
22fő
132fő
49fő
246fő
510fő

A közfoglalkoztatási programok sikeressége érdekében a polgármesteri hivatalon belül
kialakításra került egy „ irányítói szervezeti hierarchia”, mely csak a közfoglalkoztatási
programok tekintetében érvényes. Valamennyi startmunka mintaprogramnak megvan a
polgármester által kijelölt, önkormányzati rendszeren belüli személyi felelőse.
A hétfői irodavezetői üléseket közfoglalkoztatási résszel kezdjük, valamennyi projektfelelős és
a közfoglalkoztatási programban érintett (hivatalon belüli munkavállaló) 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, megjelöljük azok felelőseit
közfoglalkoztatással kapcsolatos friss információk adunk át egymásnak

Munkáltatói jogkör gyakorlójaként a projektfelelősökkel együtt ellenőrzéseket tartunk a
munkaterületeken, illetve a programok kijelölt bázisain, ahol figyelemmel kísérjük:





VII.

a jelenléti ívek, munkanapló pontos vezetését
dolgozók jelenlétét a munkaterületen
a dolgozók munkaképes állapotban történő munkavégzését
a munka-és védőfelszerelés meglétét, azok rendeltetésszerű használatát
az elvégzett munkálatokat, melyekről fényképes dokumentációt és készítünk.
Polgár Város Önkormányzatának képviselete:
Az elmúlt fél évben is aktív közreműködője voltam a városi rendezvényeknek,
képviseltem a települést a városon kívüli programon, szakmai fórumokon, elláttam az
egyéb választott tisztségeimből eredő kötelezettségeimet időrendi sorrendben az
alábbiak szerint:

-

Június 12-én a Védőnői Szolgálat fennállásának 100 éves évfordulója alkalmából
rendezett jubileumi ünnepségén köszöntöttem a résztvevőket és elismeréseket adtam át.
Június 13-án a Fonyód-ligeti Üdülőben a szezonkezdés feltételeit áttekintő, tájékozódó
látogatást tettem.
Június 16-án a TÖOSZ országos elnökségi ülésén vettem részt.
2015. június 26-án a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésén vettem részt.
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-

Június 29-én a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola intézményi tanácsülésén voltam
jelen.
Június 30-án a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. és a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet
közgyűlésein vettem részt.
Július 2-án a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. közgyűlésén vettem
részt.
Július 3-án a „Nyári Buliesték” rendezvénysorozat Country Est programon vettem részt.
Július 4-én a Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztiválon képviseltem az önkormányzatot.
Július 8-án a Polgári Szociális Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata által
szervezett Családi nap rendezvényt nyitottam meg és köszöntöttem a résztvevőket.
Július 11-én Görbeháza, Balmazújváros, Újszentmargita, Hajdúnánás települések
önkormányzati programjain képviseltem önkormányzatunkat.
Július 14-én Tiszadob település vezetőivel folytattunk tapasztalatcserét a
közmunkaprogrammal kapcsolatos tapasztalatokról.
Július 15-én Tiszaújváros Város Önkormányzatának vezetőivel tartottunk egyeztető
megbeszélést.
2015. július 31-én a Hajdúnánáson második alkalommal megrendezett Hajdúk
Világtalálkozóján vettem részt.
Augusztus 1-jén a „Polgári 3-as foci” sportrendezvényt nyitottam meg, illetve adtam át
elismeréseket a díjazottak részére.
Augusztus 9-én a Polgári Strandfürdőn megtartott V. Sárkányhajó Fesztiválon és a
Vámpírok éjszakája alkalomból rendezett véradási programon vettem részt.
Augusztus 13-án bűnmegelőzési fórumon vettem részt Hajdúnánáson.
Augusztus 15-én résztvevője voltam a XXIV. Hajdú-Bihar Megyei Vadásznap és XIII.
Hajdúnánási Vállalkozó Nap rendezvénynek.
Augusztus 16-án a Római Katolikus Egyház rendezvényén vettem részt, melynek
keretében megtörtént a felújított Szent István szobor felavatása.
Augusztus 18-án megnyitottam Tiszaújvárosban az Ady Endre Művelődési Központ és
Könyvtár által rendezett „Polgár Város Bemutatkozik” kiállítást.
Ezen a napon köszöntöttem 90 éves szépkorú polgári lakosunkat.
Augusztus 19-én részt vettem Tiszaújvárosban a testvérvárosok találkozóján, illetve
városunkban a Szent István napi rendezvényen mondtam ünnepi beszédet.
Augusztus 25-én a Hajdúszoboszlói Egészségnapok keretében az „Egészségre nevelő
és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben” program szakmai napján
vettem részt.
Augusztus 28-án a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. projektzáró rendezvényén mondtam
ünnepi beszédet.
Augusztus 29-én részt vettem a Hajdúdorogon rendezett hagyományőrző Slambucfőző
Fesztiválon, melyen városunk is képviseltette magát főzőcsapattal.
Szeptember 8-án a TÖOSZ elnökségi ülésén voltam jelen.
Szeptember 12-én „Hajdúk a Szigeten” rendezvényen képviseltem városunkat.
Szeptember 14-én részt vettem a Debrecenben megtartott közfeladat fejlesztési projekt
előkészítése és megvalósítása tárgyú tájékoztató fórumon.
Szeptember 15-18-ig a TÖOSZ „Manorka” program keretében szakmai úton vettem
részt Norvégiában.
2015. szeptember 25-én a megyei önkormányzat közgyűlésén az oktatás és szakképzés
érdekében szólaltam fel.
Szeptember 30-án az Önkormányzatok Napja ünnepségen vettem részt a
Belügyminisztériumban.
Október 1-jén a JABIL vezetőivel tárgyaltam a helyi foglalkoztatás növelésének
lehetőségeiről.
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Október 2-án az Önkormányzatok Napja helyi ünnepségén vettem részt, ünnepi
beszédet mondtam és elismeréseket adtam át.
Október 3-án az Idősek Világnapja városi ünnepségén köszöntöttem nyugdíjasainkat.
Október 7-én a TÖOSZ delegáltjaként részt vettem a Nemzeti Monitoring bizottság
alakuló ülésén.
Október 13-14-én részt vettem a magyar-norvég önkormányzati szövetségek
programzáró konferenciáján.
Október 15-én, Veresegyházán, polgármesteri fórumon vettem részt ahol a TÖOSZ
nevében köszöntöttük Pásztor Béla polgármestert, aki 50 éve irányítja a települést.
Október 20-án katasztrófavédelmi gyakorlatot nyitottam meg a Városgondnokság
telephelyén, valamint a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. közgyűlésén vettem részt.
2015. október 30-án a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésén vettem részt.
November 5-én az önkormányzatok részére rendezett konferencián vettem részt
Budapesten.
November 6-án szépkorú 90 éves lakosunkat köszöntöttem.
November 9-én a Debrecenben megtartott Klebelsberg-Napon vettem részt, melyen a
Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola diákjai Country tánc műsorral léptek fel.
November 12-én közbeszerzési szakmai napon vettem részt Budapesten.
November 13-án a Hajdúnánási Rendőrkapitányság szervezésében megtartott Járási
Közbiztonsági Egyeztető Fórumon voltam jelen.
November 17-én a TÖOSZ elnökségi ülésén voltam Budapesten.
November 18-án ünnepélyes keretek között aláírásra került a Tiszaújváros Város
Önkormányzata és Polgár Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás.
Szintén ezen a napon részt vettem a KLIK Hajdúnánási Tankerülete által szervezett és
Polgáron megtartott Tankerületi Pedagógiai Napok szakmai rendezvényen, a Hajdúsági
Hulladékgazdálkodási Társulás tanácsülésén Hajdúböszörményben, valamint LEADER
tanácskozáson Balmazújvárosban.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a féléves munkavégzésemről szóló tájékoztatót
megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjen.
Polgár, 2015. december 09.
Tisztelettel:
Tóth József
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
…../2015.(XII.17.) 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.

