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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény /továbbiakban: Ötv./ 9. § (3) bekezdése 
szerint „A képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a 
részönkormányzat testületére, a kisebbségi önkormányzat testületére, törvényben 
meghatározottak szerint társulására ruházhatja.” 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az átruházott hatásköröket és azok 
címzettjeit az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes 
kérdéseiről szóló 12/2010. (V. 28.) önkormányzati rendeletének /továbbiakban: SZMSZ/ 4. és 
5. mellékletében szabályozta.  
Önkormányzatunk jelenleg csak a polgármesterre és bizottságaira ruházott át hatásköröket.  
Az SZMSZ előírja azt is, hogy az átruházott hatáskör gyakorlójának évente egyszer be kell 
számolnia a hozott döntésekről a Képviselő-testületnek.  
Kötelezettségünknek eleget téve, beszámolónkat az alábbiak szerint tesszük meg. 
  
Ügyrendi Bizottság 
 
A bizottság 2010. évben négy esetben járt el átruházott hatáskörben, melyből három 
alkalommal szabadságot engedélyezett, egy esetben pedig külön juttatást állapított meg a 
polgármester részére. 
 
 
        Dr. Gajdics Gábor sk. 
              ÜB. elnöke 
 
Településfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntései 
 2010. január 1. – szeptember 15-ig 
 
Településfejlesztési Bizottság 6/2010. (I.8.) számú határozata 
 
A bizottság Szemúr Huba Csobánka, Barackvirág út 23. szám alatti lakos részére a Pásztó, 
0190/4 hrsz-ú 3100 m2 területű ingatlant 120.000 Ft vételáron értékesíti. 
 
Településfejlesztési Bizottság 7/2010. (I.8.) számú határozata 
 
A bizottság Bognár Károly Pásztó, Kékesi út 80. szám alatti lakos részére a Pásztó 040/13 
hrsz-ú, a 040/15 hrsz, a 040/20 hrsz-ú, és a 040/22 hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlanokat 
értékesíti 350.000 Ft/ha vételáron.  
 
Településfejlesztési Bizottság 9/2010. (I.8.) számú határozata 
 
A bizottság Sulyok Gergely Zsolt Pásztó, Vasvári P. u. 2. szám alatti lakos kérelmére a Pásztó 
526 hrsz-ú ingatlan 504/3528-ad (76 m2) önkormányzati tulajdonrészt 1000 Ft/m2 áron nem 
értékesíti. A bizottság az önkormányzati tulajdonrész 100.000 Ft vételáron történő 
értékesítését javasolja. 
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Településfejlesztési Bizottság 26/2010. (II.12.) számú határozata 
 
A bizottság a Pásztó 7490/3 hrsz-ú 606 m2 nagyságú tó megnevezésű földrészletet Kelemen 
Norbert Pásztó, Vár út 24. szám alatti lakos részére 3 évre bérbe adja a terület gondozása 
mellett. 
 
Településfejlesztési Bizottság 102/2010. (VII. 29) számú határozata 
 
A bizottság hozzájárul a Pásztó 038/15 hrsz-ú 1355 m2 területű szántó művelési ágú terület 
értékesítéséhez 150.000 Ft vételáron Bognár Erik Mátrakeresztes, Kékesi út 80. szám alatti 
lakos részére. 
 
 
        Dr. Halász István sk. 
        TEF. Biz. elnöke 
 
Intézményirányítási és Szociális Bizottság  átruházott hatáskörben hozott döntései 
2010. január 1-től  2010. szeptember 15-ig 

Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság az értékelési időszakban 11 alkalommal 
ülésezett, 9 esetben zárt ülés megtartására került sor. A bizottság az ülések alkalmával 142 
határozatot hozott. 
Két esetben az ülés határozatképtelenség miatt maradt el betegség, illetve egyéb elfoglaltság 
miatt. 
 
Azonos témakör esetén együttes ülések megtartására is sor került, így a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottságokkal. A bizottság ülései általában nyilvánosak, az átruházott 
hatáskörben pénzbeli természetbeni szociális támogatások megállapítását tartalmazó döntések 
meghozatala zárt ülésen történik. 
 
A bizottság előkészíti és közreműködik az önkormányzat művelődési, közoktatási, kulturális 
és egészségügyi feladatok ellátásában, véleményezi a hatáskörébe tartozó képviselő-testületi 
előterjesztéseket. 
 
Átruházott hatáskörben a bizottság az alábbi fontos napirendi pontokat tárgyalta: 
 

 A bizottság a Teleki László Művelődési Központ és Városi Könyvtár SZMSZ-ét 
jóváhagyta  

 Egy esetben döntött a Helyi Óvodai Nevelési program elfogadásáról  
 Az óvodai és iskolai beiratkozás időpontjáról egy esetben döntött a bizottság. 

 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása átruházott hatáskörben: 
 

 Bizottsági hatáskörben 70 alkalommal részesültek 266.000.-ft összegű támogatásban.  
 A bizottság 11 alkalommal utasított el rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránt 

benyújtott kérelmet. Az ok általában a magasabb egy főre jutó jövedelem volt. 
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Lakásfenntartási támogatás polgármesteri hatáskörben 
 
Helyi rendelet szerint 52 fő 842.500.- Ft összegben, normatív alapon 382 fő 13.546.400.- Ft 
összegű kifizetésben részesült. 
 
Átmeneti segély  
 
2010. szeptember 15-ig egyszeri átmeneti segély 274 személy részére 362 esetben összesen 
1.780.050,-Ft összegben került megállapításra. 
362 eset → 289 esetben polgármester döntött összesen 1.484.000,-Ft összegben. 

    → 73 esetben állapított meg a bizottság egyszeri átmeneti segélyt, összesen 
296.050,-Ft összegben és 34 kérelem esetében döntött a kérelem elutasításáról. 

 
70 éven felüliek szemétszállítási díja 
 
2010. szeptember 15-ig 4 személy esetében született döntés a szemétszállítási díj fizetése alól 
való mentesítés ügyében, ami ez idáig 28.500,-Ft-tal terhelte az önkormányzat költségvetését. 
Amennyiben év végig nem történik a megállapítások számában változás úgy az egész évi 
kiadás 76.000,-Ft-ra várható. 
 
Pénzügyi Bizottság – A Bizottságnak 2010. január 1. - szeptember 15, közti időszakban   
nem volt átruházott hatáskörben hozott döntése. 
 
 
         Volek György sk. 
         Pénzügyi Biz. elnöke 
 
Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntései: 
 
Átmeneti segély 
 
289 esetben a polgármester döntött átmeneti segélyről összesen 1.484.000,-Ft összegben. 
 
Temetési segély 
 
Polgármesteri hatáskörben 55 fő,56 alakalommal  560.000 Ft összegben részesült temetési 
segélyben. 
 
Köztemetés 
 
A polgármester 3 fő esetében  431.519 Ft összegben rendelt el köztemetést. 
 
A polgármester az intézményvezetők tekintetében az alábbi munkáltatói intézkedést 
hozta: 
 
Jutalmazás:  
 
2010. évben intézményvezetői körben 3 fő jutalmazása történt meg. 
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Szabadság engedélyezés:  
 
2009. december 8-tól 2010. szeptember 15-ig 21 alkalommal történt szabadság engedélyezés 
az intézményvezetői körben. 
 

 A polgármester 147 alkalommal 634.300 ft összegű  rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatásról határozott. 

 
 

Sisák Imre sk. 
polgármester 

 
 
Határozati javaslat: 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat bizottságai és a 
polgármester átruházott  hatáskörben  hozott döntéseiről szóló beszámolót megtárgyalta és 
elfogadja.  
 
 
Pásztó, 2010. szeptember 23.  
 
 
 
 
         Sisák Imre sk. 
         polgármester 
 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 
 
 


