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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2021. december 16-án tartandó ülésére 

 

Tárgy:   Beszámoló a polgármester 2021. 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/177-4/2021 

 

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. 

Beszámoló a 2021. január 1-től 2021. november 25-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 beszámolási időszakban 5 alkalommal ülésezett a Képviselő-testület. A testületi 

ülésekre 37 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 2021. évben hozott polgármesteri határozatok száma 97 db, 

a rendeletek száma 12 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 

 

1. Polgármesteri fogadóóra: 

A fogadóórákon a városlakók által jelzett problémákat ügyintézésre továbbítottam az 

illetékes munkatársak felé, a válaszok egyeztetése után a szükséges intézkedéseket 

megtettem. 2021. november 19-től hetente adok videó tájékoztatást a város lakóinak 

a város Facebook oldalán, melyben információt adtunk az ismert járványügyi 
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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 12 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 5 alkalommal. 

 

g) Részt vettem a Helyi Értéktár Bizottság ülésein, amelyre 2 alkalommal került sor 

 

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 (8 db), a lakáscélú 

támogatások (58 darab) odaítéléséről, valamint a fontos helyi ügyek, városi szintű 

események támogatásáról hoztam döntéseket.  

 

V. Polgári védelem, honvédelem, katasztrófavédelem 

 

 Képviseletet biztosítottam a Helyi Védelmi Bizottság ülésén. 

 

VI. Munkáltatói jogkör gyakorlása 

 

A beszámolási időszakban egyéb munkáltatói jogkört gyakoroltam az önkormányzati 

intézmények vezetői, önkormányzati munkavállalók, továbbá a Védőnői Szolgálat és 

a Mezei Őrszolgálat, a Közmunka programok és önkormányzat MT-s jogviszonyban 

foglalkoztatott munkavállalói tekintetében. 

 

VII. Közfoglalkoztatással, közérdekű munkával kapcsolatos feladatok teljesítése 

 

a) Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás 

 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 1 alkalommal adtunk be 

kérelmet 22 fő foglalkoztatására. Jelenleg a program 21 fő részvételével valósul meg. 
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2021. november 15-től betanított takarító képzésen vesz részt 20 fő, a képzés 2021. 

december 27. napjáig tart. 

 

b) Start-munka mintaprogramok: 

 

▪ Összevont Szociális startmunka minta program tervezett létszáma 45 fő volt. 

Jelenleg 41 fős létszáma van a programnak.  

▪ Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás keretében a tervezett létszám 27 

fő volt, jelenleg teljes létszámmal zajlik a program megvalósítása. 

▪ Mezőgazdasági startmunka program tervezett létszáma 30 fő volt, jelenleg 27 

fő részvételével történik a program megvalósítása. 

 

c) Közérdekű munka 

 

2013. októberétől a közérdekű munkavégzésre kijelölhető foglalkoztatók közé 

csatlakozott Polgár Város Önkormányzata. 2021. évben 59 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 2021. 

évben 21 fő volt. 

 

d)  Közérdekű önkéntes munka 

 

2021. évben önkéntes közérdekű munkát 42 fő végzett. 

 

e)  Diákmunka 

 

2021. július- augusztus hónapokban összesen 20 fő vett rész napi 6 órás munkaidővel 

a programban. A diákok az önkormányzat intézményeinél végezték munkájukat. 

 

 

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 – Június 

  

- 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 

2021. június 15-ig hozott polgármesteri határozatok száma 97 db, a rendeletek száma 

12 darab 

 

Június 

 

- Június 30-án a kerékpárút projekt kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lezá-

rása és eredményhirdetés céljából összehívott soron kívüli képviselő-testületi ülést ve-

zettem. 

- Szintén ezen a napon a Polgári Őszi rózsa Nyugdíjas Egyesület közösségi rendezvényén 

vettem részt. 
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Július 

- Július 2-án a Pétegisz Nonprofit Zrt. fennállásának 10. évfordulója alkalmából rendezett 

jubileumi ünnepségen képviseltem az önkormányzatot. 

- Július 7-én a Hortobágyi LEADER munkaszervezet vezetőivel folytattunk szakmai 

egyeztetőt. 

- Július 13-án az önkormányzat nevében részvétet fejeztem ki Gödön, Megyesi László 

városunk „Lokálpatrióta összefogás” díj elismerésben részesített volt polgári lakos te-

metésén. 

- Július 14-én a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Hajdú-Bihar Megyei Állam-

kincstár vezetőivel folytattunk egyeztetést a kerékpárút megvalósításáról. 

- Július 15-20-ig szabadságon voltam. 

- Július 23-án egyeztető megbeszélést tartottunk az érintett polgármesterekkel a Vízi-

közmű Zrt. jövőjéről. 

- Július 24-én Görbeházán falunapon vettem részt. 

- Július 31-én Tiszagyulaházán a Gólyafesztiválon. 

 

Augusztus 

 

- Augusztus 6-án Hortobágyon, a LEADER pályázatok záró projektbemutató rendezvé-

nyén vettem részt. 

- Szintén ezen a napon Hajdúnánáson, a Hajdúk Világtalálkozója rendezvényen képvisel-

tem Polgárt, mint történelmi hajdúvárost. 

- Augusztus 10-13. között évi rendes szabadságomat töltöttem. 

- Augusztus 14-én Balmazújvárosban a Kastélykerti Esték ünnepi rendezvényen vettem 

részt. 

- Augusztus 19-én ünnepi beszédet mondtam az Államalapító Szent István király és az 

Új Kenyér Ünnepe alkalmából megtartott városi ünnepségen. 

- Augusztus 24-27. között évi rendes szabadságomat töltöttem. 

 

Szeptember 

- Szeptember 6-án a Polgári Települési Értéktár Bizottság ülésén vettem részt. 

- Szeptember 7-én a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. közgyűlésén képviseltem az önkormány-

zatot. 

- Szeptember 8-án résztvevője voltam Hajdúböszörményben, a Hajdú-Bihar Megyei Ön-

kormányzat 2021-27-es Integrált Településfejlesztési Program és a TOP Plusz felhívás 

tervezetek témában tartott rendezvényen. 

- Szeptember 20-24-ig szabadságomat töltöttem. 

 

Október 

- Október 1-jén az Önkormányzatok Napja alkalmából megrendezett köztisztviselők, 

közalkalmazottak ünnepségén köszöntöttem a jelenlévőket és átadtam az önkormány-

zati kitüntetéseket és polgármesteri elismeréseket. 

- Október 2-án az Idősek Világnapja alkalmából rendezett városi ünnepségen köszöntöt-

tem nyugdíjasainkat. 

- Október 6-án az alpolgármester társaságában az aradi vértanúk tiszteletére elhelyeztük 

a megemlékezés koszorúját a kopjafánál. 

- Október 7-én a földtulajdonosok gyűlésén képviseltem az önkormányzatot. 

- Október 8-án szabadságon voltam. 
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November 

 

- November 10-én Járási Közbiztonsági Fórumon vettem részt Hajdúnánáson. 

- November 11-én Hajdúböszörményben, a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgál-

tató Zrt. tulajdonosi gyűlésén képviseltem az önkormányzatot. 

- November 13-án a Polgári Polgárőr Egyesület évértékelő gyűlésén voltam jelen. 

- November 15-én a Megyeházán megtartott, TOP Plusz Programok információs napon 

vettem részt. 

- November 18-án aláírtuk az első lakáshoz jutók támogatási szerződését, valamint a dön-

tésről szóló határozatokat adtam át. 

 

A 2021. november 26-tól 2021. december 16-ig terjedő időszakban végzett munkáról a 

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

kiegészítésként adok tájékoztatást, mely a jelen beszámoló részeként kezelendő. 

 

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

megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2021. december 9. 

 

      Tisztelettel: 

          

Tóth József 

         polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

…../2021.(VII.16.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a 

polgármester 2021. évben végzett tevékenységéről” szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1./  A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja a polgármester 2021. évben végzett 

tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 


