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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mint ismert, dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző több mint 41 év köztisztviselői jogviszony után, 60. 
életévéhez közeledve, 2014. december 30-tól nyugdíjazását kérte. 
 
Dr. Tasi Borbála 1973. szeptember 1-től dolgozott a közszolgálatban, a Kálló Községi Közös 
Tanácsnál igazgatási gyakornokként kezdett, majd 1976. július 1-től gyámügyi, szociális, általános 
igazgatási főelőadó volt. A Pásztó Városi Önkormányzatnál (jogelőd: Nagyközségi Közös Tanács; 
Városi Tanács) 1983. július 1-től állt alkalmazásban, különböző munkakörökben, gyámügyi főelőadói, 
titkársági osztályvezetői, hatósági osztályvezetői, vb. titkári és jegyzői feladatokat látott el. 
Kinevezéseit a mindenkori testületektől kapta, a testületek szavaztak bizalmat számára a pásztói 
közigazgatásban vezetői tevékenységéhez. 
 
A köz szolgálatát élethivatásnak tekintve, magas szintű szakmai felkészültséggel, felelősségtudattal, 
lelkiismeretesen, a törvényesség betartásával, a jogszabályok keretei között méltányosság 
gyakorlásával teljesítette a ráháruló feladatokat. 
Így értékelte működését a Képviselő-testület a különböző előterjesztések, a Hivatal munkájáról szóló, 
sok alkalommal történt beszámolói tárgyalásakor és elfogadásakor, amit a hosszú évek alatt végzett 
különböző külső szervi ellenőrzések is megállapítottak. 
Ezen túlmenően több elismerésben részesült (állami, miniszteri, megyei), amelyek kimagasló 
közigazgatási szakmai-vezetői munkáját igazolták. 
 
Mindezek alapján indokolt, hogy a Képviselő-testület közszolgálati-jegyzői pályaútjának 
befejezésekor dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző munkájának elismeréséről, működésének 
jegyzőkönyvbe foglalásáról rendelkezzen az alábbiakban előterjesztett határozati javaslat 
elfogadásával. 
 
I. Határozati javaslat:  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző munkájának 
2014. december 30-tól nyugállományba vonulása alkalmából történő elismerésével kapcsolatos 
javaslatot megtárgyalta, elfogadja és e határozatába foglalja az alábbiakat:  
 
Dr. Tasi Borbála 1955. január 15-én született Budapesten. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karán 1977-1983 években folytatott tanulmányai után 1983-ban    
államvizsgázott és kapott egyetemi diplomát, jogász dr-ként. Az ugyancsak Budapesten működő Jogi   
Szakvizsga Bizottság előtt 1986-ban jogi szakvizsgát tett. 
Ezt megelőzően, 1976-ban szerzett oklevelet a Tanácsakadémia Szakoktatási Tagozatán, az 
Államigazgatási Főiskola jogelőd intézményénél. 
 
Dr. Tasi Borbála 1973. szeptember 1-től dolgozott a közszolgálatban. A Kálló Községi Közös 
Tanácsnál (Kálló, Erdőkürt, Erdőtarcsa községek közigazgatási területén) igazgatási gyakornok, majd 
1976. július 1-től gyámügyi, szociális, általános igazgatási főelőadó volt. 
Gyámhatósági területen a veszélyeztetett kiskorúak, a nagyszámú roma jelenlét kapcsán elsősorban 
roma gyermekek érdekében a védő- és óvóintézkedések széles skálájának folyamatos alkalmazásával, 
a szociális igazgatás körében pedig az időskorúak házi gondozásának és szociális étkeztetésének 
bevezetésével végzett kiemelkedő szakmai munkát. 
Ebben az időszakban több, fiatal (35 év alatti) államigazgatási dolgozók számára járási és megyei 
szinten szervezett szakmai verseny díjazottja, nyertese is volt. 
 
1983. július 1-től állt a Pásztó Városi Önkormányzat (illetve a jogelőd Pásztó Nagyközségi Közös 
Tanács, majd 1984. január 1-től Pásztó, Hasznos-Mátrakeresztes, Mátraszőlős községegyesítéssel 
létrejött Pásztó Városi Tanács) alkalmazásában különböző munkakörökben. 1983. július 1-től 
gyámügyi főelőadó volt, munkakörébe tartoztak a járási hivatal gyámhatósági feladatai is a pásztói 
járás (26 település) területén. 
A mindenkori testületek szavaztak bizalmat számára a pásztói közigazgatásban vezetői munkakörök 
ellátására. 
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Pásztó legújabbkori várossá nyilvánításakor (egyidejűleg a járási hivatalok megszüntetésével), 1984. 
január 1-től létrejött városi szakigazgatási szervezet négy osztályos struktúrájához tartozó Titkársági 
(Szervezési) Osztály Vezetője lett. Az új szervezet kialakításával és működtetésével kapcsolatos belső 
szabályozások, testületi előterjesztések előkészítése, törvényességi ellenőrzése feladatait szakszerűen 
látta el. 
A szakigazgatási szervezet átszervezésével, az akkori városi közigazgatáshoz tartozott valamennyi 
hatósági jogkör egy osztály keretébe történt átcsoportosításával működő Hatósági Osztály Vezetőjévé 
nevezték ki 1986. március 1-i hatállyal. Ez rendkívül heterogén, bonyolult és jelentős 
ügyiratforgalommal járó jogalkalmazási tevékenységet jelentett ( ilyen feladatkörű osztály másfél éves 
fennállása után nem volt erre példa a szervezet-alakítások során). 
A két osztályvezetői munkakör kiváló ellátására figyelemmel 1987. május 4-től a Városi Tanács 
szakigazgatásának (Polgármesteri Hivatal jogelődje) vezetője, megbízott vb. titkár (Hatósági Osztály 
Vezetői munkakör ellátása mellett), majd 1987. november 1-től vb. titkár kinevezést kapott.  
Vezetői működésének ebben az időszakában, a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásokat követően, 1989. 
november 26-án került sor az első magyarországi országos népszavazásra, az úgynevezett  „négy igen-
es” népszavazásra, amelynek az előkészítése, lebonyolítása a városban és a városkörzetben is 
törvényes volt. 
 
Az 1990.évi rendszerváltással megszűntek a tanácsi szervek, létrejöttek az önkormányzat és szervei, 
köztük a jegyző intézménye is. Így 1990. október 24-től megbízott jegyző, majd a kötelező nyilvános 
pályázati eljárás eredményeként Pásztó város első szabadon választott Képviselő-testülete 1991. 
január 28-tól jegyzővé nevezte ki és ezzel a Polgármesteri Hivatal vezetője lett. 
Az alapvetően új, gyorsan változó, egyre bonyolultabb jogi környezetben az önkormányzat, szervei és 
a Hivatal megalakulásával, működésével, önkormányzathoz telepített feladatok ellátásával, 
államigazgatási hatósági jogkörök gyakorlásával kapcsolatban rá háruló és folyamatosan növekvő, 
bővülő kötelezettségeit példaértékűen, törvényesen teljesítette, kiemelkedő szakmai és vezetői 
teljesítményt nyújtott. 
 
Pásztó város, mint körzetközponti, ma már ismét járásszékhely település fejlődését elősegítette 
munkájával, amivel közreműködött számos önkormányzati beruházás (pl.: új kórház épület, régi 
kórház rekonstrukció, új szakrendelő, szennyvíztisztító, szennyvízcsatorna hálózat, idősek átmeneti 
otthona, utak építése) városi területek rehabilitációja, intézményi és más középületek korszerűsítése, 
felújítása, pályázatok előkészítésében és megvalósításában. 
 
25 évig volt a pásztói honvédelmi körzetben a Helyi Védelmi Bizottság Titkára. A honvédelmi és 
katasztrófavédelmi igazgatás területén az 1999-től jelentkező rendkívüli esőzés, felhőszakadás miatti 
védekezések és helyreállítások érdekében is eredményesen dolgozott. Kiemelkedő a Mátrakeresztes 
városrészben 2005. április 18-20 között történt természeti, felhőszakadás okozta vis-maior, valamint a 
2010. májusi rendkívüli esőzések és a Hasznos városrészben található állami-regionális ivóvíztározó 
károsodása miatt a Magyar Köztársaság Kormánya által 2010. június 1-jén kihirdetett és nyolc napon 
át fenntartott veszélyhelyzet városi védelmi feladatainak teljesítéséhez hozzájáruló vezetői munkája. 
 
1997-től jegyzői feladatköre tovább bővült a városkörzeti igazgatás keretébe tartozó hatósági 
ügyintézéssel, a központi jogalkotás által a gyámhivatal, a kiemelt I. fokú építésügyi hatóság, 2000-től 
az okmányiroda működtetője volt 26 településre kiterjedően, amellyel kapcsolatos tevékenysége is 
elismerésre méltó. 
Ebben az időszakban megbízást kapott közigazgatási alap- és szakvizsga bizottság tagja feladatainak 
ellátására. 
2004. július 1-től a Pásztói Többcélú Kistérségi Társulás (26 önkormányzattal) feladatainak önálló 
munkaszervezet nélküli ellátása is a Hivatal kötelezettsége lett, amelynek vezetői többletfeladatait is 
igyekezett szakszerűen, lelkiismeretesen ellátni.  
Közszolgálati tevékenysége során négy alkalommal vett részt a tízévente esedékes népszámlálás 
települési feladatainak ellátásában, 1980-ban összeíróbiztos, 1990-ben, 2001-ben és 2011-ben városi 
népszámlálási felelős volt, lelkiismeretes munkát végzett a megyei statisztikai hivatal megelégedésére.  
1989-től a Nógrád Megyei 2. számú pásztói székhelyű Országgyűlési Egyéni Választókerület 
Választási Irodájának Vezetőjeként és a Helyi Választási Iroda Vezetőjeként 29 településre 
kiterjedően irányította és bonyolította le kiemelt állami feladat végrehajtásával az országgyűlési 
képviselők, önkormányzati képviselők és polgármesterek, az EU parlamenti képviselők választását, 
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országos népszavazásokat. Összesen 30 országos szintű, úgynevezett általános választásokon  és 
népszavazásokon működött választási iroda vezetőjeként, hagyományosan kiemelkedő szakmai 
színvonalú, törvényes munkát végezve. A 2014-ben gyökeresen megváltozott jogi környezetben, 
eredményesen lebonyolított három választást követően, fáradságot nem kímélve, szorgos, törvényes 
közigazgatási munkájával segítette az új összetételű képviselő-testület zökkenőmentes működésének 
megkezdését szabadsága és nyugállományba vonulása miatt, saját kérésére történt, jól megérdemelt 
felmentési ideje alatt is. 
A köz szolgálatát élethivatásának tekintette, jegyzői munkáját tartósan kiemelkedő színvonalon 
végezte, magasszintű szakmai felkészültséggel, példamutatóan.  
Közigazgatási tevékenységét szűkebb és tágabb környezete elismeri, működése etalon Pásztón és 
Nógrád megyében is, hozzátartozik közigazgatási történelmünkhöz. 
Kimagasló szakmai-vezetői-jegyzői munkájáért több kitüntetést, elismerést /állami, miniszteri, 
megyei/ kapott. A képviselő-testület is számos alkalommal elismerésre méltónak értékelte jegyzői 
működését.  
 
Kitüntetések, elismerések: 
A Magyar Köztársaság Elnöke által adományozott Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt 
- 2001. augusztus 20. – érdemes és eredményes munkássága elismeréséül 

- Magyar Köztársaság Elnökének Emléklapja – 1994. 
/Pásztó város első szabadon választott önkormányzata által kinevezett jegyzőjeként 
1990-1994 években végzett eredményes munkája elismeréséül/ 

A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke által adományozott Címzetes Főjegyző cím 
- 2002. július 1. – több mint tíz éves tartósan kiemelkedő jegyzői munkája elismeréséül 
A Magyar Köztársaság Kormányának Belügyminisztere által alapított és adományozott 
elismerések: 

- 2004. február – Zsolnay váza emléktárgy – az európai jogharmonizációs folyamatban a 
helyi jogalkotás terén végzett kiemelkedő tevékenységéért. 

- 1998. július 1. – miniszteri dicséret és jutalom – az 1998. évi országgyűlési  
      képviselők  választása előkészítésének és lebonyolításának területén végzett kiváló      
      szakmai munkájáért. 
- 1995. március 15. – Zsolnay mokkás készlet emléktárgy – az 1994. évi 
      önkormányzati választások igazgatási feladatai ellátása érdekében végzett  
      kiemelkedő tevékenységéért. 
-    1989. december 6. – az első országos népszavazás lebonyolítását követően       
      miniszteri dicséret és jutalom eredményes tanácsi munkája elismeréseként. 

A Magyar Köztársaság Kormányának Honvédelmi Minisztere által alapított és adományozott 
kitüntetés – 2002. március 15. -  Honvédelemért kitüntető cím II. osztálya  

       a honvédelem   ügye érdekében végzett  
       kiemelkedő tevékenysége elismeréseként. 

Nógrád Megye Önkormányzata /jogelőd: Megyei Tanács/ által alapított és adományozott kitüntetés, 
elismerések:- 2010. szeptember 18. – Nógrád Megye Szontágh Pál Díja – 
                                     1984; 1980.; - A Tanács Kiváló Dolgozója 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét és elismerését fejezi ki 
Dr. Tasi Borbála  
címzetes főjegyző 
Pásztó Városi Önkormányzat nyugalmazott jegyzője  
közigazgatásban végzett több mint négy évtizedes kiemelkedő szakmai, jegyzői munkája során elért 
eredményeiért, Pásztó város fejlődését elősegítő tevékenységéért, valamint kimagasló, példamutató 
közszolgálati életútjáért. 
 
Pásztó, 2015. január 14.                                                               Dömsödi Gábor  
                                                                                                        polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
    
      Dr. Sándor Balázs 
                jegyző  
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