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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2021. június 24-i ülésére 

 

Tárgy:   Tájékoztató a polgármester 2020. évben végzett tevékenységéről  

Előterjesztő:  Tóth József polgármester 

Előkészítő: dr. Sivák Anita jegyző 

  Tóthné Gál Judit vezető-tanácsos 

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

Ügyiratszám:  I/177-3/2021 

 

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 16/2019. (X. 24.) önkormányzati 

rendelete határozza meg. 

Tájékoztató a 2019. december 19-től 2020. december 31-ig terjedő időszakban végzett 

munkámról:  

 

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 tájékoztatási időszakban 10 alkalommal ülésezett a Képviselő-testület. A 

tájékoztatási időszakban 100 db előterjesztés készült, amelyeknél előkészítői, illetve 

előterjesztői feladatokat láttam el. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 

kormányrendeletre tekintettel 2020. évben hozott polgármesteri határozatok száma 105 db, 

a rendeletek száma 20 db. 

 

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. 2020. augusztus – december hónapokban hetente adtam írásos 
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tájékoztatást a város lakóinak a város Facebook oldalán, melyben információt adtunk 

az ismert járványügyi adatokról, illetve tájékoztattuk a lakosságot az őket érintő 

legfontosabb helyi eseményekről, intézkedésekről. A polgármesteri közlemények 

jelenleg is megtekinthetők a város Facebook oldalán. 

 

b) Szépkorú honfitársaink köszöntésére 9 alkalommal került sor. 

 

c) A járványügyi veszélyhelyzet ideje alatt az egyházak, a civil egyesületek és a cégek 

rendezvényein a járványügyi korlátozások betartása mellett részt vettem, ahogyan a társ 

és partner szervezetek, illetve térségi  önkormányzatok eseményein is. 

 

d) Kapcsolattartás Polgár Város Önkormányzatának testvérvárosaival, Tiszaújváros és 

 Nagykároly településekkel.  

 

e) A Települési Közbiztonsági Háló ülésén egy alkalommal vettem részt. 

 

f) Személyes részvétel Polgár Város Alapítványának kuratóriumi ülésein 3 alkalommal. 

 

g) Részt vettem a Helyi Értéktár Bizottság ülésein, amelyre 3 alkalommal került sor 

 

h) Kezdeményezésemre megalakult a Polgári Védekezési Stáb. Olyan személyeket kértem 

fel erre a feladatra, akik a járványügyi helyzetnek érintettjei, felkészült vezetői, szakmai 

tudással bíró személyek. A Polgári Védekezési Stáb 2020. március 30. és május 28. napja 

között 10 alkalommal ülésezett. 

 

III. Tulajdonosi feladatok teljesítése 

 

Az önkormányzat képviseletében közreműködtem a társulások (HHG KFT., HBVSZ 

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 tájékoztatási időszakban polgármesteri hatáskörben a kintlévőségek behajtására 

 fizetési felszólítások formájában tett intézkedések száma 8 darab volt a köztemetési 

költségek visszafizetésére. 

 

V. Polgári védelem, honvédelem, katasztrófavédelem 

 

 Képviseletet biztosítottam a Helyi Védelmi Bizottság ülésén. 

 

VI. Munkáltatói jogkör gyakorlása 
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A tájékoztatási időszakban egyéb munkáltatói jogkört gyakoroltam az önkormányzati 

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

Közmunka programok munkavállalói tekintetében. 

 

VII. Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok teljesítése 

 

a) Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás 22 fő 

 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 1 alkalommal adtunk be 

kérelmet egy 15 fős létszámú csoport részére, melyben lehetőség volt a 7-8. osztályos 

felzárkóztató képzésen részt venni. A képzés 4,5 hónapig tartott. 15 fő kezdte meg a 

képzést, de a záró vizsgára csak 12 jutott el. Az időközben lemorzsolódott személyek 

nem tudtak beilleszkedni a csoportba és nem feleltek meg a képző által elvárt 

szabályoknak. A megengedett hiányzások túllépése miatt 3 fővel idő előtt szerződést 

kellett bontani. A megmaradt 12 résztvevő sikeres vizsgát tett. Ezzel megszerezve a 

7-8. általános iskolai bizonyítványt. 

 

b) Start-munka mintaprogram: 

 

▪ Összevont Szociális startmunka minta program 45 fő 

▪ Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 22 fő 

▪ Mezőgazdasági startmunka program 40 fő 

 

c) Közérdekű munka 

 

2013. októberétől a közérdekű munkavégzésre kijelölhető foglalkoztatók közé 

csatlakozott Polgár Város Önkormányzata. 2020. évben 44 fő kiközvetítése történt 

meg közérdekű munkavégzésre szabálysértési bírság miatt. 2015. január 1.-től a 

bíróság által elítélt elítélteket is fogadnia kell önkormányzatunknak, ez a létszám 2020. 

évben 9 fő volt.  

 

d)  Közérdekű önkéntes munka  

 

2020. évben önkéntes közérdekű munkát 43 fő végzett. 

 

e)  Diákmunka 

 

2020. július- augusztus hónapokban összesen 47 fő vett rész napi 6 órás munkaidővel 

a programban. A diákok az önkormányzat intézményeinél végezték munkájukat. 

 

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 
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✓ közfoglalkoztatással kapcsolatos friss információkat adunk át egymásnak 

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: 

 

Január 

 

a) 2020. január 1-jén újévköszöntő ünnepségen köszöntöttem a város lakosságát.  

b) Január 2-án jelen voltam a jegyzői munkakör átadás-átvételén. 

c) Január 5-én Dobó Imréné polgári lakost köszöntöttem 90. születésnapja alkalmából. 

d) Január 7-én  Tiszaújváros Város Önkormányzatának vezetésével egyeztettük a 2020. 

évi testvérvárosi programokat. 

e) Szintén ezen a napon a Fonyódligeti Üdülő működtetésével kapcsolatban folytattunk 

egyeztetést a tulajdonos önkormányzatok vezetőivel Egyeken.  

f) Január 14-én a PÉTEGISZ Zrt. közgyűlésén vettem rész, melyen jóváhagyásra került 

az intézmény szakmai terve.  

g) Január 30-án a Városházán megrendezett Évzáró-évnyitó rendezvényen fogadtam a 

vállalkozókat, gazdasági szereplőket. 

h) Január 31-én részt vettem a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ igazgatója által - 

a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskolában tapasztalt problémák miatt – 

kezdeményezett megbeszélésen.  

 

Február 

 

a) Február 4-én jelen voltam a „Polgár Városért” Alapítvány kuratóriumi ülésén.  

b) Február 6-án részt vettem a Csömörön megtartott Kisvárosi Programok kidolgozását 

végző munkacsoport ülésén.  

 

Március 

 

a) Március 4-én részt vettem a „Polgár Városért” Alapítvány Kuratóriumi ülésén.  

b) Március 8-án, a Nemzetközi Nőnap alkalmából rendezett városi ünnepségen 

köszöntöttem a résztvevőket. 

c) Március 15-én rendkívüli Képviselő-testületi ülést hívtam össze a kialakult 

járványhelyzet következtében megteendő intézkedések miatt. 

d) A nemzeti ünnep alkalmából március 16-án elhelyeztük a megemlékezés 

 koszorúját az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc emlékművénél. 

 

 

Április és május hónapokban a fennálló veszélyhelyzet a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 

(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 40/2020.(III.11) a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint végeztem munkámat. 

 

Június 

 

a) Június 29-én a Csemete Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet Közgyűlésén vettem 

részt.  

 



5 

 

Július 

 

a) Július 1-jén, Köztisztviselők Napja alkalmából köszöntöttem a polgármesteri hivatal 

munkatársait.  

b) Július 2-án és 3-án, valamint 7-től 20-ig szabadságomat töltöttem. 

c) Július 31-én a Főnix Patika átadó ünnepségén, majd a Polgári Őszi rózsa Nyugdíjas 

Egyesület  alakuló ülésén vettem részt. 

 

Augusztus 

 

a) Augusztus 13-án a „Polgár Városért” Alapítvány kuratóriumi ülésén voltam jelen.  

b) Augusztus 14-én részt vettem a temetőn kialakított közösségi tér műszaki átadásán. 

c) Augusztus 18-án a debreceni Farmer-Expo megnyitó rendezvényén vettem részt.  

d) Augusztus 20-án részt vettem az Államalapító Szent István király és az Új Kenyér 

Ünnepe alkalmából a Római Katolikus Templomban megtartott városi ünnepségen.  

 

Szeptember 

 

a) Szeptember 16-án a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás ülésén 

vettem részt Hajdúböszörményben.  

b) Szeptember 18-án jelen voltam Tiszagyulaházán, az útátadó ünnepségen. 

c) Szeptember 23-án a Hajdúkerületi és Bihari Viziközmű Szolgáltató Zrt. ülésén 

képviseltem az önkormányzatot.  

 

Október 

 

a) Október 2-án a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének kihelyezett ülésén 

voltam Hortobágyon.  

b) Október 15-én 2 család állampolgársági eskütételében közreműködtem. 

c) Október 16-án közfoglalkoztatási szakmai fórumon vettem részt Egyeken.  

d) Október 17-én a Hajdúnánás, Kendereskertben megrendezett Behajtási Ünnepségen 

vettem részt.  

e) Október 20-án a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás ülésén 

képviseltem az önkormányzatot.  

f) Október 21-én az első lakáshoz jutók támogatásban részesültek szerződés aláírása 

történt meg.  

 

November és december hónapokban a fennálló veszélyhelyzet a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 478/2020.(XI.3.) a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint végeztem munkámat. 

 

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

megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2021. június 16. 

      Tisztelettel: 

          

Tóth József 

         polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

…../2021.(VI.24.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a 

polgármester 2020. évben végzett tevékenységéről” szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1./  A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja a polgármester 2020. évben végzett 

tevékenységéről szóló tájékoztatót. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: dr. Sivák Anita jegyző  


