
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. április 30-i ülésén 114/2015.(IV. 30.) számon
a következő határozatot hozta

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
114/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó  Városi  Önkormányzat   Képviselő-testülete  a  hatályos  önkormányzati  Képviselő-
testületi határozatok felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadja.

1./ A Képviselő-testület a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint dönt 
a./ a továbbra is hatályos határozatainak köréről,
b./ az ott megjelölt határozatai hatályon kívül helyezéséről.

2./ A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az 1/a. pont alapján a hatályos 
Képviselő-testületi határozatok jegyzékének elkészítéséről gondoskodjon. 

Határidő: 2015. május 31.
Felelős: jegyző

3./ A Képviselő-testület  hatályos  határozatai  felülvizsgálatának  eredményeképpen  az
üléstervében  ütemezi  a  következő  napirendi  témákat  és  a  megtárgyalandó
előterjesztések alapján dönt a kapcsolódó határozatok módosításáról vagy hatályon
kívül helyezéséről, illetve további hatályban tartásáról:

3.1. A testvérvárosi kapcsolatok helyzete, feladatai,

3.2. A Sodrásban Közhasznú Alapítvány felügyelő szervének feladatellátása, a 
      Kuratórium működése.

3.3. Az ÁSZ ellenőrzések javaslatainak végrehajtására készült intézkedési 
       tervek felülvizsgálata, ebből eredő feladatok.

3.4. Az önkormányzati viziközmű vagyon használatával kapcsolatos 
      szerződések teljesítésének, az ivóvíz és csatornaszolgáltatás helyzetének 

                alakulása. A hasznosi ivóvíztározó aktuális műszaki állapota, működésének 
                jellemzői. 

3.5. A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére biztosított     
      tagi kölcsön és törzstőke emelés, valamint felvett hitelének alakulása, ezzel 
      összefüggő  feladatok.

3.6. A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ tevékenységének 
      felülvizsgálata.

3.7. A Pásztói Gondozási Központ tevékenységének felülvizsgálata.
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3.8. Lakbér és közös költség tartozások alakulása, feladatok.

3.9. Az Önkormányzat részvétele egyesületekben, egyesületi tagság 
                  felülvizsgálata.

3.10. A Csillag téri II. világháborús emlékhellyel kapcsolatos feladatok.

3.11. Az Önkormányzat tulajdonszerzésére irányuló Képviselő-testületi 
        kezdeményezések alakulása.

Határidő: értelemszerűen, ülésterv készítés időszaka
Felelős: polgármester, jegyző

4./ A Képviselő-testület indokoltnak tartja, helyben szabályozandó  kérdéskörnek 
tekinti, hogy az önkormányzat saját halottjának nyilvánítására vonatkozó 
szabályokról önkormányzati rendeletet alkosson. Ezt a napirendet is az 
üléstervben szerepelteti.

Határidő: értelemszerűen, ülésterv készítés időszaka
Felelős: polgármester, jegyző

5./ A Képviselő-testület utasítja az egyes határozatokban megjelölt felelősöket, 
hogy a végrehajtásról gondoskodjanak és minden indokolt esetben  a teljesítés 
helyzetéről tegyenek jelentést a Képviselő-testületnek. 

Határidő: eredeti határozatok szerint
Felelős: eredeti határozatok szerint.

6./ A Képviselő-testület kétévente, illetve ülésterv  szerint az előző időszak 
határozatait felülvizsgálja. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, jegyző

Pásztó, 2015. május 4.

Dömsödi Gábor dr. Sándor Balázs

  polgármester         jegyző


