JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 27-i alakuló
üléséről.
Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, Barna Tibor Józsefné, dr. Becsó Károly, Édes
Attila, Farkas Attila, Káposzta Csaba, Plecskó Péter, Dr. Halász István, Volek György
képviselők.
Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző, Sándor Károly aljegyző, Orosz Zoltánné dr. HVB elnöke,
Gerhát Gyuláné, Molnár Angelika, Szőke Ferenc, Kanyó Zsolt HVB tagjai, Győriné Új
Mária könyvvizsgáló, Robotka Róbert Városgazd. Kft. ügyvezetője, Horváth Imre DélNógrádi Vízmű Kft. ügyvezetője, Antalné Prezenszki Piroska, Dr. Hír János, Odlerné
Tiszovszki Mária intézményvezetők, Máté Nándorné IPESZ vezető, Szabóné Bózsár Éva,
Bartus László, osztályvezetők, Malomhegyi Lajos főmérnök, Tari Mihály, Berzák Gyuláné,
Sándor Balázs Szervezési Osztály munkatársai, valamint további meghívott vendégek és
érdeklődők.
HIMNUSZ
Dömsödi Gábor: Köszönti a megjelenteket a képviselő-testület alakuló ülésén. Az október
12-én megtartott választáson 8 képviselőt és 1 polgármestert lehetett választani. Megállapítja
a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből mindenki jelen van. A
polgármester a Képviselő-testület határozatképessége és döntéshozatal szempontjából
települési képviselőnek tekintendő.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a kiküldött meghívótól eltérően az alábbiak szerint:
A jogorvoslat miatt kevés idő állt rendelkezésre az alpolgármester személyére vonatkozó és a
bizottságok összetételével kapcsolatos egyeztetésekre, így ezek a napirendi pontok a mai
ülésen nem kerülnek megtárgyalásra, kivéve az Ügyrendi Bizottság megválasztásáról szóló
napirendet.
Kettő új napirendi pont megtárgyalására tesz javaslatot, 7. napirendi pontként a 2014. évi
költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot szükséges megtárgyalni, 8.-ként pedig Sisák
Imre volt polgármester úr végkielégítéséről és szabadság megváltásáról szóló előterjesztést.
Megkérdezi van-e más javaslat.
Egyéb javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

2

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
280/2014. (X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről.
Előterjesztő: Orosz Zoltánné dr., a Helyi Választási Bizottság elnöke
2. A képviselő-testület tagjainak eskütétele
Előterjesztő: polgármester
3. Pásztó Város Polgármesterének eskütétele
Előterjesztő: HVB elnöke
4. A polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos döntés meghozatala.
Előterjesztő: címzetes főjegyző
5. Ügyrendi Bizottság megválasztása.
Előterjesztő: polgármester
6. Javaslat az SZMSZ felülvizsgálatának előkészítésére vonatkozó megbízásra
Előterjesztő: polgármester
7. Javaslat a 2014. évi költségvetési rendelet módosítására
Előterjesztő: polgármester
8. Javaslat Sisák Imre polgármester végkielégítés kifizetésére, valamint szabadság
megváltása iránti kérelmének elbírálására
Előterjesztő: polgármester
I. NAPIRENDI PONT:
A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről.
A képviselő-testület tagjai részére a megbízólevelek átadása.
Előterjesztő: Orosz Zoltánné dr., a Helyi Választási Bizottság elnöke
A HVB elnök szóbeli tájékoztatója a jkv-höz mellékelve.
A tájékoztatót követően Orosz Zoltánné dr. átadja a képviselők részére a megbízóleveleket.
II. NAPIRENDI PONT:
A képviselő-testület tagjainak eskütétele
Előterjesztő: polgármester
Dömsödi Gábor: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.
28.§ (2) bekezdése szerint az önkormányzati képviselők az alakuló ülésen esküt tesznek és
erről okmányt írnak alá.
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Felkérem Orosz Zoltánné dr.-t, a Helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy az eskü
szövegének előmondásával a képviselő-testület tagjaitól az esküt vegye ki.
Orosz Zoltánné dr.: Kéri a testület tagjait és a vendégeket, hogy az eskütétel idejére álljanak
fel, illetve a képviselő-testület tagjai az eskü szövegét mondják utána.
A képviselők esküjének szövege:
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; helyi
önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat a Pásztó város fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
/Az eskütételről külön jkv. készült, mely e jkv. melléklete/.
III. Napirendi pont
Pásztó Város Polgármesterének eskütétele
Előterjesztő: HVB elnöke
Orosz Zoltánné dr.: Az előzőekben említett önkormányzati törvény 63. §-a értelmében a
polgármester a megválasztását követően esküt tesz a képviselő-testület előtt és erről az
okmányt aláírja.
Kérem a testület tagjait és a vendégeket, hogy az eskütétel idejére álljanak fel, illetve a
polgármester úr az eskü szövegét mondja utánam.
A polgármesteri eskü szövege:
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Pásztó város fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Sok sikert kíván a polgármesternek és a képviselő-testületnek a munkához.
/Az eskütételről külön jkv. készült, mely e jkv. melléklete/.
Orosz Zoltánné dr.: Átadja a szót Dömsödi Gábor Úrnak, Pásztó város polgármesterének.
Dömsödi Gábor: A polgármesternek lehetősége van, hogy néhány szót szóljon a
jelenlévőkhöz. Nem fog sokat beszélni, hiszen az igazán fontos dolgokról még nem tud
konkrétumokat közölni, pl.. hogy ki lesz az alpolgármester, hogyan alakul a bizottságok
összetétele. Ennek nem az az oka, hogy nem akartak egymással megállapodni, hanem az idő
rövidsége és a nemzeti ünnep miatti munkaszüneti napok. Természetesen mindent úgy
szeretnének végezni, hogy az Pásztó javát szolgálja. Reményei szerint a programban nagy
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gondok nem lesznek, mert az itt együtt lévőkkel már régóta beszélgetnek Pásztó dolgairól és a
vélemények között nagy eltérés nincs, szinte ugyanazokat tartják Pásztó kitörési pontjainak.
Első helyen áll a munkahely teremtés, a város kultúrájának megismertetése, a lehetőségek
minél szélesebb körű kihasználása. Egy alkotó légkörben, szeretetben, barátságban
dolgozzanak együtt, ahogyan ebben a városban már nagyon sokan ezt megtették korábban.
Személy szerint arra fog törekedni, hogy azok a hidak, melyeket nem találtak meg az elmúlt
években, azokat megtalálják és együtt tudjanak dolgozni. Éppen ezért mindenki munkájára
szükség van, mindenki munkájára számít, aki Pásztóért akar tenni és senkitől nem szeretne
megválni.
Röviden ennyit szeretett volna elmondani, az pedig, hogy eleget tud-e tenni a felé irányuló
elvárásoknak, akkor fog kiderülni, amikor nekilátnak a tényleges munkának. A tempóval, a
szorgalommal nem lesz semmi baj. Ígéri, hogy a nyilvánosságot a legteljesebb mértékben
bevonják a döntésekbe. A mostani ülés után ugyan nem lesz lakossági fórum, viszont mihelyt
lesz miről beszélni, tájékoztatni fogják a lakosságot és azt szeretné, ha minden testületi ülést
élő, egyenes adásban közvetítsen a televízió.
Meggyőződése, hogy Pásztó fényes jövő előtt áll, még akkor is, ha nehéz gazdasági
környezetben kell a munkát megkezdeni, illetve folytatni. Ehhez a hivatal munkatársainak és
a kollégáknak a segítségét kéri. Itt mondja el, hogy eddig maximális segítséget kapott, teljesen
korrekt volt a Választási Bizottság hozzáállása és a Hivatal munkája is. Ezúton a nagyobb
nyilvánosság előtt is megköszöni. Külön megköszöni a Főjegyző Asszony segítségét és
megpróbál rászolgálni a bizalomra.
IV. NAPIRENDI PONT:
A polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő: dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
Dr. Tasi Borbála: A polgármester megbízatásának időtartamára illetményre jogosult. Az
illetmény mértéke vonatkozásában változott a törvényi szabályozás. Az illetményt
összegszerűen kell meghatározni. Az Mötv. 71. § (4) bekezdése alapján a polgármester
illetménye a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben
meghatározott illetményéhez igazodik. A helyettes államtitkár illetménye 747.900 Ft. Ennek
alapján
a
polgármester
illetménye
a
helyettes
államtitkár
alapilletménye,
illetménykiegészítése és vezetői illetménypótléka összegének 60%-a, bruttó 448.700.- Ft.
A szabályozás módosult abban a vonatkozásban is, hogy költségátalány megállapítására nincs
lehetőség. A főállású polgármester havonta költségtérítésre jogosult, amely az illetményének
15%-ában meghatározott összeg, azaz bruttó 67.300.- Ft.
Ez a választás napjától, tehát 2014. október 12-től illeti meg Dömsödi Gábor polgármester
urat. Kéri a törvényi szabályozáson alapuló határozati javaslat elfogadását, melyhez
minősített többség szükséges.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A határozati javaslatban költségátalány szerepel, viszont az
előterjesztésben benne van, hogy csak költségtérítésre van lehetőség. Kéri ennek kijavítását.
Dömsödi Gábor: Ezzel a módosítással fogja szavazásra bocsátani.
Bejelenti, hogy a szavazásnál kizáró ok személyes érintettsége.
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Dr. Tasi Borbála: Szóbeli kiegészítésemben én is költségtérítést mondtam. A képviselőtestület dönt minősített többséggel arról, hogy kizárja-e, vagy sem a polgármestert a
döntéshozatalból. Javasolja, hogy ne zárják ki és ezt a következő napirend kapcsán is
javasolja az Ügyrendi Bizottság megválasztásánál, hogy az érintett képviselőket ne zárják ki a
szavazásból.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja, hogy a képviselő-testület ne zárja ki a napirendhez
tartozó döntés szavazásából.
A döntés meghozatalához minősített többség szükséges.,
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
281/2014. (X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület Dömsödi Gábor polgármestert nem zárja ki a döntéshozatalból.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a polgármester illetményéről és költségtérítéséről szóló
határozati javaslatot.
A döntés meghozatalához minősített többség szükséges.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
282/2014. (X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dömsödi Gábor polgármester illetményét
havi bruttó 448.700 Ft-ban állapítja meg 2014. október 12-től.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dömsödi Gábor polgármester
költségtérítését illetményének 15%-ában, havi bruttó 67.300 Ft-ban állapítja meg 2014.
október 12-től.
V. NAPIRENDI PONT:
Ügyrendi Bizottság megválasztása.
Előterjesztő: polgármester
Dömsödi Gábor: Az Ügyrendi Bizottság megválasztása azért szükséges, hogy működőképes
legyen az összes bizottság, illetve az SZMSZ módosítása az Ügyrendi Bizottság hatáskörébe
tartozik.
Az Ügyrendi Bizottság elnökének dr. Becsó Károly képviselő urat, tagjainak dr. Halász István
és Plecskó Péter képviselő urakat javasolja.
Megkérdezi az érintetteket, hogy beleegyeznek-e a napirend nyilvános tárgyalásába?
Mindhárom képviselő jelezte, hogy beleegyeznek nyilvános tárgyalásba.
Dömsödi Gábor: Megkérdezi, hogy van-e más javaslat.
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Egyéb javaslat nem hangzott el. Először szavazásra bocsátja, hogy az érintett képviselőket ne
zárja ki a képviselő-testület a szavazásból.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
283/2014. (X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület az Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztásánál az érintett
képviselőket nem zárja ki a döntéshozatalból.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja az Ügyrendi Bizottság tagjai tett javaslatát.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
284/2014. (X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az
Dr. Becsó Károly képviselőt

Ügyrendi Bizottság elnökévé
tagjaivá

.

dr. Halász István képviselőt és
Plecskó Péter képviselőt

megválasztotta.
VI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat az SZMSZ felülvizsgálatának előkészítésére vonatkozó megbízásra
Előterjesztő: polgármester
Dömsödi Gábor: Az SZMSZ felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatot
írásban az ülés előtt megkapták a képviselők. Kéri a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, vélemény nem volt.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
285/2014. (X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Önkormányzat
és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 4/2011. (II.16.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos javaslatot.
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Szervezeti és
Működési Szabályzat alkalmas arra, hogy az újonnan megválasztott képviselő-testület és a
bizottságok működjenek, feladataikat ellássák, tételes rendelkezései összhangban állnak a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályaival.
Megbízza az Ügyrendi Bizottságot, hogy az SZMSZ felülvizsgálatát végezze el és ennek
eredményét terjessze a Képviselő-testület elé.
VII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a 2014. évi költségvetési rendelet módosítására
Előterjesztő: polgármester
Dömsödi Gábor: A polgármestert megbízatása lejártával három havi végkielégítés illeti meg a
törvény szerint, illetve a ki nem vett szabadságát is meg kell váltani.
A képviselő-testületnek lehetősége van arra is, hogy méltányosságból további három havi
munkabérrel a végkielégítést megtoldja.
Erről a következő napirendi pontban tárgyalnak, viszont mivel ehhez fedezetet kell biztosítani
a 2014. évi költségvetési rendeletet módosítani kell. Kéri a rendelet-módosítás elfogadását.
Kérdés, vélemény nem volt.
Szavazásra bocsátja a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel név szerinti szavazással.
Név szerinti szavazás: Dömsödi Gábor igen, Barna Tibor Józsefné igen, dr. Becsó Károly
igen, Édes Attila igen, Farkas Attila igen, Káposzta Csaba igen, Plecskó Péter igen , Dr.
Halász István igen, Volek György igen.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a rendelet módosítást.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
26/2014 (X. 28.) önkormányzati rendelete
a 23/2014.(IX.26) rendelettel, a 22/2014.(VIII.23.) rendelettel , a 14/2014.(V.30.)
rendelettel, a 13/2014.(IV.29.) rendelettel, a 11/2014.(IV.3.) rendelettel módosított
4/2014. (II.13.) költségvetési rendelet módosításáról
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/
VIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Sisák Imre polgármester végkielégítés kifizetésére, valamint szabadság megváltása
iránti kérelmének elbírálására
Előterjesztő: polgármester
Dömsödi Gábor: Sisák Imre polgármester úr kérelmet nyújtott be hozzá, melyben kérte a
törvény szerinti végkielégítésének kifizetését és ki nem vett szabadságának megváltását.
Kettő határozati javaslat készült, az I. a kötelezően kifizetendő járandóságokról szól, a II.
határozati javaslat pedig a képviselő-testület által adható további három havi juttatásról.
Kérdés, vélemény nem volt.
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Szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
286/2014. (X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Sisák Imre polgármester
végkielégítés kifizetése, valamint szabadság megváltása iránti kérelmének elbírálásáról szóló
előterjesztést és az alábbiakat határozza:
1./

A képviselő-testület megállapítja, hogy Sisák Imre volt polgármestert a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
szóló 1994. évi LXIV. tv. 2. § /5/ bekezdése alapján végkielégítésként háromhavi
illetményének megfelelő összegű juttatás, azaz bruttó 1.565.100 Ft illeti meg.

2./

A képviselő-testület Sisák Imre polgármester munkáltató által ki nem adott 156 nap
szabadságát bruttó 3.875.500 Ft összegben megváltja a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. tv. 107. § /2/ bekezdése alapján.

3./

Az 1-2. pontokban szereplő összeget 2014. október 31-ig ki kell fizetni.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester

4./

Az 1-2. pontokban szereplő összeget az önkormányzat költségvetésében a
költségvetési rendelet módosításával szerepeltetni kell.
Határidő: költségvetési rendelet következő módosítása, legkésőbb 2014. december 31.
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester

Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
287/2014. (X.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA
1./

A képviselő-testület Sisák Imre volt polgármester részére a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
1994. évi
LXIV. törvény 2. § /5/ bekezdése alapján további háromhavi
illetményének megfelelő
juttatást állapít meg bruttó 1.565.100 Ft összegben.

2./

Az 1 pontban szereplő összeget 2014. október 31-ig ki kell fizetni.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester
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3./

Az 1. pontban szereplő összeget az önkormányzat költségvetésében a költségvetési
rendelet módosításával szerepeltetni kell.
Határidő: költségvetési rendelet következő módosítása, legkésőbb 2014. december 31.
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester

Volek György: Örül annak, hogy a képviselő-testület mindkét határozati javaslatot
egyhangúlag elfogadta. Úgy gondolja, hogy Sisák Imre polgármester úr a 16 év alatt
rászolgált arra, hogy ebben a támogatásban részesüljön. Tudni kell azt, hogy a hatályos
törvény a 2 millió Ft fölött részt 75 %-os adókulccsal megadóztatja. Polgármester Úrnak 405
nap ki nem vett szabadsága volt, ebből 156 napot lehetett megváltani. Úgy gondolja, a
tisztánlátás érdekében ezt szükséges volt elmondani.
Dömsödi Gábor: Megköszöni mindenkinek a megtisztelő részvételt.
A Szózat elhangzása után az ülést bezárja.

k.m.f.

Dömsödi Gábor
polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

