
Jegyzőkönyv 
 
 
 

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 23-án megtartott  
rendkívüli üléséről. 
 
Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35. 
 
Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné,   Gömbiczné 
Kanyó Beatrix,   dr. Nyíri Ferenc képviselők 
 
Meghívottak: Sándor Károly aljegyző,   Bartus László osztályvezető, Berzák Gyuláné, Sándor 
Balázs, Tari Mihály Szervezési Osztály munkatársai.  
 
Sisák Imre: Köszönti az ülésteremben megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet, mivel a 9 
megválasztott képviselőből 5 fő jelen van.  
A hiányzó képviselők nem jelezték távolmaradásuk okát. 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint. 
Szavazásra bocsátja. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
100/2014. (IV. 23.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
1./ Javaslat térfigyelő kamera rendszer bővítéséhez pályázat benyújtására 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
2./ Javaslat a Margit Kórház gazdasági igazgatói állására meghirdetett pályázatok 

véleményezésére 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
I.NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat térfigyelő kamera rendszer bővítéséhez pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: Az előző képviselő-testületi ülésen már szó volt arról, hogy lesz egy ilyen pályázati 
lehetőség, melynek az EBR42 rendszerbe történő feltöltési határideje a mai nap 16.00 óra, illetve 
április 24-én, tehát holnap postára kell adni.  
Az előterjesztés tartalmazza, hogy mely területeken kerülne kihelyezésre az újabb 23 kamera.  
Ez a kamerarendszer a jelenleg meglévőtől teljesen függetlenül működne.  
Kéri, hogy támogassák a pályázat benyújtását. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
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Barna Tiborné: A bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolják 
a képviselő-testületnek. 
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
101/2014. (IV. 23.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Térfigyelő rendszer 
bővítésére vonatkozó pályázat benyújtására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza. 
 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a meglévő 13 állásos kamerarendszert, a város 
legforgalmasabb közterületeit megfigyelő, 23 kameraállásos, városháza központú 100% 
támogatással kiépíthető független térfigyelő rendszerrel bővítsék az elkészült pályázati 
dokumentáció szerint. 

A Képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy az elkészült pályázati dokumentáció alapján a    
36.372.663- Ft beruházási összegű, 100% támogatási igényű pályázatot az ebr42 rendszerben 2014. 
április 23-án 16 óráig rögzítse és adja postára legkésőbb 2014. április 24-én. 

 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester, gazdasági vezető 

 
 
A II. napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történik.  
A zárt ülésről külön jkv. készül. 
 
Sisák Imre: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

 
 Sisák Imre         Sándor Károly 
 polgármester           aljegyző 


