JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 13-i rendkívüli
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, dr. Sándor Balázs mb.
osztályvezető, Robotka Róbert Városgazd. Kft. ügyvezetője, Horváth Imre Dél-Nógrádi
Vízmű Kft. ügyvezetője, Mészáros Sándor ügyintéző, Antalné Prezenszki Piroska, Dr. Hír
János, Odlerné Tiszovszki Mária intézményvezetők, Máté Nándorné IPESZ vezető, Bartus
László, osztályvezető, Malomhegyi Lajos főmérnök, Tari Mihály, Berzák Gyuláné,
Szervezési Osztály munkatársai, valamint további meghívott vendégek és érdeklődők.
Dömsödi Gábor: Köszönti azt ülésteremben jelenlévőket és a tv képernyőjén keresztül a város
lakosságát. Megállapítja a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből
mindenki jelen van.
Javaslatot tesz a napirendre a meghívó szerint. Mivel rendkívüli ülés van, egyéb napirendi
pont felvétele nem lehetséges.
Szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
288/2014. (XI. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1./

Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: dr. Becsó Károly Ügyrendi Bizottság elnöke

2./

Alpolgármester választása és eskütétele
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

3./

Javaslat az alpolgármester jogviszonyával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

4./

Javaslat a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjainak megválasztására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

5./

Javaslat Intézményirányítási és Szociális Bizottság tagjainak megválasztására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
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6./

Javaslat Civil és Sport Kapcsolatok Tanácsnokának és Gazdasági Kapcsolatok
Tanácsnokának megválasztására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

7./

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági
társaságokba Felügyelő Bizottsági tagok megbízására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

8./

Előterjesztés a hulladékgazdálkodási szolgáltatásra kötött alvállalkozói szerződés
felmondásának visszavonására, tizenegy pásztói munkahely megőrzése érdekében.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

9./

Javaslat a Pásztói Múzeum igazgatói beosztás ellátására beérkezett pályázat
elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

10./

Javaslat 2014. évi belső ellenőrzési terv módosítására.
Előterjesztő: dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

11./

Javaslat 2015. évi belső ellenőrzési tervre
Előterjesztő: dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

12./

Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal történő együttműködési megállapodás
felülvizsgálatára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

13./

Javaslat kistérségi ISUZU midi busz megvásárlásával kapcsolatos döntés
meghozatalára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

14./

Javaslat mezőgazdasági földek bérleti díjának megállapítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

15./

Javaslat a Pásztói Sport Klubtól érkezett kérelmek elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

16./

Javaslat a polgármester és az alpolgármester juttatásainak megállapítására.
Előterjesztő: dr. Becsó Károly Ügyrendi Biz. Elnöke

I. NAPIRENDI PONT:
Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: dr. Becsó Károly Ügyrendi Bizottság elnöke
Dömsödi Gábor: Megköszöni az Ügyrendi Bizottságnak, a címzetes főjegyzőnek és
mindazoknak a munkáját, akik részt vettek az új SZMSZ megalkotásában. Úgy gondolja,
sokkal praktikusabb, korszerűbb, mint az előző volt.
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Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottsági ülésen a képviselők többsége jelen volt, így nem
ismeretlenek számukra a végrehajtott módosítások.
A jelenlegi módosítás indokait három pontban sorolja föl. Elsőként a jogszabályi
környezethez történő igazítást említi, másrészt az újonnan felálló képviselő-testület
munkájának szervezése, leginkább a bizottságok és tanácsnokok feladataira gondolva, a
harmadik pedig a hatékonyság és operativitás, melyre a Polgármester úr is utalt.
Nem lehetett teljes körű az SZMSZ módosítása, ugyanis vannak a Kormány előtt folyamatban
lévő jogszabály-tervezetek, valamint a saját önkormányzati szabályzatainkat, rendeleteinket
is felül kell vizsgálni. Ezek mind befolyásolhatják a későbbiekben az SZMSZ módosítását.
A munka nagy részét a Hivatal végezte, leginkább a hatályos Mötv. rendelkezéseivel kellett
összhangba hozni saját szabályzatunkat.
Legfontosabb volt a bizottságok feladatkörének meghatározása. Egy bizottságnál történt
létszám emelkedés, illetve változott a tanácsnokok elnevezése és feladataik is.
Állampolgári kezdeményezés történt Hasznos és Mátrakeresztes városrészekről településrészi
önkormányzat létrehozására. Az erre vonatkozó határozati javaslatot az előterjesztés
tartalmazza. Az SZMSZ-ben éppen ezért részletesebben szabályozták a településrészi
önkormányzatok létrehozásának kérdését.
Kérdés
Barna Tiborné: Van-e Pásztónak Pásztói Hírlapja, vagy lesz-e egyáltalán?
Dömsödi Gábor: A Pásztói Hírlap a lapnyilvántartásba bejegyzett lap, tulajdonosa Pásztó
Város Önkormányzata, tehát a Hírlap létezik.
Barna Tiborné: Megnézte mindkét tanácsnok feladatkörét és nem találta egyikben sem, hogy
felelős lenne a városi rendezvényekért. Lesz-e ilyen személy?
Dömsödi Gábor: Saját tudása alapján azt gondolja, hogy ezt a felügyeletet el fogja tudni látni.
A városnak szerencsére vannak intézményei és felelős vezetői és neki is van arra képessége,
hogy ezeket a dolgokat átlássa. Nem látja szükségét annak, hogy erre a területre külön
személyt bízzon meg. Úgy gondolja, ebben a pillanatban nem ez a városnak a fő problémája.
Sajnos arra sem tud választ adni, mikor fog megjelenni a következő Pásztói Hírlap, arra sem,
hogy miből és arra sem, hogy ki fogja szerkeszteni.
Jelenleg sokkal fontosabb a 250 közmunkás foglalkoztatásának kérdése és az, hogy jövőre
miből fogják finanszírozni a várost.
Barna Tiborné: Olvasott az SZMSZ-ben önkormányzati tanácsadóról, aki fölött a munkáltatói
jogokat az Ügyrendi Bizottság gyakorolja. Van-e jelenleg az önkormányzatnak tanácsadója?
Dömsödi Gábor: Jelenleg nincs az önkormányzatnak tanácsadója. A régi SZMSZ
mellékletében, a szervezeti ábrán van föltüntetve, mint a polgármester és a Hivatal közötti
kapcsolattartó.
Egyébként ha megtisztelte volna azzal, hogy bejön az elmúlt napokban, mint ahogyan ezt más
képviselő megtette, ezeket el tudta volna mondani. Várja, hogy Képviselő Asszony is
megkeresse és kéri, hogy segítse a munkáját.
Dr. Tasi Borbála: Az Ügyrendi Bizottsági ülésen is elmondta, hogy a polgármester
munkáltatói jogát az SZMSZ-ben sem lehet elvonni és adott esetben az Ügyrendi Bizottságra,

4
vagy más esetben az Intézményirányítási és Szociális Bizottságra ruházni. Tehát ezt a pontot
úgy kell értelmezni, hogy marad az eredeti SZMSZ szabályozás.
Kéri, hogy az Ügyrendi Bizottságot mindenki húzza ki a tervezetből ennél a pontnál.
A módosításokat szakmailag megalapozottnak tartja és hasznosan fog hozzájárulni a testület
és a bizottságok működéséhez. Kéri, hogy az írásban kiadott eltérésekkel fogadja el a
képviselő-testület.
Egy kérdésben bízta a képviselő-testületre a bizottság az alternatívát, nevezetesen a rendeletek
társadalmi egyeztetésére vonatkozó korábbi rendelkezéssel kapcsolatban. Az új Mötv. nem
teszi kötelezővé, viszont személy szerint célszerűnek tartja, mivel a lakosság, a civil
szervezetek, gazdálkodó szervezetek részére intézményesített formában lehetőséget biztosít
véleményük kinyilvánítására, annak eljuttatására a jogalkotóhoz.
Dr. Becsó Károly: Képviselő Asszonynak mondja, mint ahogyan már említette, hogy ez még
nem a végleges SZMSZ, csak a legszükségesebb módosításokat hajtották végre. Előfordulhat,
hogy kimaradt valami olyasmi, amely jó lenne, ha szerepelne benne. A következő nagy
felülvizsgálat alkalmával minden építő javaslatot szívesen fogad és figyelembe vesz a
bizottság.
Volek György: Úgy jött el a mai ülésre, hogy a napirendeket kivétel nélkül meg fogja
szavazni. Aztán tudomására jutott, hogy az október 27-én testületi döntéssel elfogadott, Sisák
Imre polgármester végkielégítésével és szabadság megváltásával kapcsolatos határozat nem
került végrehajtásra, illetve az abban szereplő összeg nem került kifizetésre. Ennek a
határideje október 31. volt.
Azért szól most erről, mert minden napirendnél tartózkodommal fog szavazni, ha nem tartják
be a törvényességet. A törvényes az lett volna, ha a határozatban szereplő összeget kifizették
volna Sisák Imrének. Nem tudja, mi ennek az oka., Szeretne választ kapni.
Dömsödi Gábor: A törvényesség betartása az oka, hogy nem fizette ki. Nem akart erről
beszélni, de ha már így történt, akkor beszéljenek róla. Úgy gondolja, hogyha valaki 16 évig
volt egy város vezetője, azt a gesztust megérdemli, hogy az utód megadja a tisztes távozásra a
lehetőséget. Nem volt ez mindig így Pásztón, mert amikor Dr. Dobrovoczky Istvánt az utódja
váltotta, megalázó körülmények között kellett távoznia. Ő nem akart úgy bánni Sisák Imrével,
mint ahogyan Sisák Imre bánt Dr. Dobrovoczky Istvánnal. Ezért – bár a végkielégítés
megszavazása nehezére esett – igennel szavazott.
Két okból esett nehezére. Az egyik az, hogy annyi szabadsága gyűlt össze, ami emberi ésszel
felfoghatatlan. Ezt nehezen fogadja el az ember. De nem ez volt a fő ok, hanem az hogy a
törvények szerint 2 millió Ft-ig viszonylag jelentős része marad meg az összegnek annál,
akinek kifizetik, a 2 millió Ft feletti részre viszont büntető adót kell fizetni.
Pásztó város önkormányzatának Sisák Imre végkielégítése és szabadság megváltása a
járulékokkal együtt 8,9 millió Ft-jába kerül. Az, hogy ő 500 eFt-tal többet vegyen föl, mint a
2 millió Ft, az a városnak több millió Ft kiadást jelent. Ezt nem tartja etikus eljárásnak, ennek
ellenére megszavazta. Hogy miért nem fizették még ki? Nem tudja, hogy jelen pillanatban
van-e ennyi pénze a városnak. Az sem igaz, amit hallottak, hogy tele van a kassza és 300
millió Ft van a város számláján. Igen, volt 300 millió az önkormányzat számláján,
ugyanakkor 300 millió Ft összegű kifizetetlen számla is. Majd hamarosan kiderül az ülésen az
is, hogy a Városgazdálkodási Kft-nél mennyi mínusz van.
Neki úgy adták át a várost, hogy nincs semmi mínusz, pedig van.
Pont a törvényesség az, amiért nem írta alá a bizonylatot. Kapott egy levelet, amely ennek a
kifizetésnek a jogszerűségét megkérdőjelezte. Bár Főjegyző Asszony meggyőzte, hogy
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jogszerű és a Hivatal más jogászaival is konzultált, de egy külső szakértői véleményt is kért
egy munkajogásztól. Csak azután fogja aláírni, ha ez teljesen törvényes és védhető.
Az Államkincstártól is kért állásfoglalást, amelyben azt közölték, hogyha teljesen biztos akar
lenni, nem kell kifizetni az ilyen végkielégítéseket és a munkaügyi per eldönti. Nem ezt az
utat választotta.
Volek György: Semmi olyan dolgot nem kért, ami nem törvényes. Az előterjesztésen szerepel
a törvényességi záradék, ezen kívül minden képviselő igennel szavazott. Onnan közelítette
meg a kérdést, hogyha valamit elfogadott a képviselő-testület, azt be kell tartani. A határidő
október 31-én letelt. Amikor megszavazták, akkor is tudta mindenki az összeg nagyságát.
Az igaz, hogy 260 millió Ft volt a város számláján, és az is valószínű, hogy voltak kifizetetlen
számlák is.
Dömsödi Gábor: Közgazdász lévén tudja, hogyha az egyik oldalon van a számlán 260 millió
Ft, a másik oldalon pedig 300 millió Ft összegű kifizetetlen számla, az 40 millió mínusz.
Vannak olyan dolgok, melyeket egyszerű gondolkodással nem lehet eldönteni, a jogi
kérdések ilyenek. Úgy gondolja, dicséret járna neki azért, amiért ilyen körültekintően jár el.
Ha az összeg kifizetése után derül ki, hogy mégsem volt jogszerű, sokkal kínosabb lesz
magyarázkodni. Mivel a törvényt kétféleképpen is lehet értelmezni, nagyon fontos tisztában
lenni azzal, hogy a jogi szakkifejezések mit fednek. Ezért kért állásfoglalást független
jogásztól.
Nem akarja, hogy megtörténjenek Pásztón olyan dolgok, amelyek eddig megtörténtek. Volek
képviselő úr pl. tőle tudta meg, hogyha egy mátrakeresztesi ember igénybe akarja venni a
kultúrházat, fizetnie kell érte.
Pásztó költségvetéséből kikerül az a pénz, melyet Sisák Imre Jánosnak kifizetnek. Tehát ha
valaki 500 eFt-tal szerényebb lett volna, Pásztónak megmaradna 5 millió Ft-ja.
Nem az önkormányzat tette egyik zsebéből a másikba, hanem az államkasszába fizeti be az 5
millió Ft-ot.
Dr. Halász István: Ügyrendben kér szót. A napirend a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szól, kéri, függesszék fel a vitát és térjenek vissza a tárgyhoz.
Volek György: Pásztón a Művelődési Központban, ha valaki árulni akar, bérleti díjat kérnek.
Mátrakeresztesen tudomása szerint tornász célra kérték a helyiséget.
Kéri az intézmény vezetőjét, adjon erről tájékoztatást.
Antalné Prezenszki Piroska: Olyan programokért, amelyek közösségi célt szolgáltak, sosem
kértek pénzt. Valóban megkeresték őt, hogy heti két alkalommal vennék igénybe a
kultúrházat. Mivel őszi, téli időszakban fűteni kell és mátrakeresztesen nagyon drága a fűtés,
így a helyiséget csak ellenszolgáltatással tudta volna biztosítani. Azt mondták, hogy
gondolkodnak rajta, de azóta nem keresték meg. Tudomása szerint máshol megoldották.
Dömsödi Gábor: Visszatérve az eredeti napirendhez, dönteni kell arról, hogy a 2. melléklet II.
fejezet 4. pontja maradjon-e az SZMSZ-ben. Ő azt javasolja, hogy maradjon benne.
Dr. Becsó Károly: Valószínű, hogy félreértés történt, mert ugyan volt olyan képviselői
kezdeményezés, hogy maradjon ki a rendeletek társadalmi vitára bocsátásával kapcsolatos
szövegrész, de végül ő azt javasolta, hogy a képviselő-testület döntse el, mely rendeleteknél
érzi szükségét a társadalmi vitára bocsátásnak.
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Dr. Tasi Borbála: Erről szól ez a rendelkezés, hogy szabályozza, miről nem kér a képviselőtestület társadalmi egyeztetést. Költségvetési és adó ügyeket érintő rendeletekben pl. nem is
lehet, illetve személyi ügyeket érintő kérdésben sem. Ugyanarról beszélnek, csak másként
fogalmazzák meg.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja, hogy a 2. melléklet II. fejezet 4. pontja maradjon az
SZMSZ-ben.
A döntés meghozatala minősített többséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadta.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet az előterjesztő által javasolt
módosításokkal.
A döntés meghozatala minősített többséget igényel.
A képviselő-testület a rendelet-tervezetet 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
27/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak
egyes kérdéseiről
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a településrészi önkormányzatok létrehozásával
kapcsolatos határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
289/2014. (XI. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak
egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendeletének felülvizsgálata keretében megtárgyalta a
településrészi önkormányzatok létrehozására irányuló kezdeményezéseket és az Mötv. 43. §
(3) bekezdésében elrendelt törvényi kötelezettségének teljesítése során részletesebben
szabályozta a településrészi önkormányzat létrehozásával kapcsolatos szabályokat, melyről a
kérelmezőket értesíteni kell.
Határidő: 8 nap
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester
II. NAPIRENDI PONT:
Alpolgármester választása és eskütétele
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Az Mötv. 74. § /1/ bekezdése szerint a képviselő-testületnek a polgármester
helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert kell választani titkos szavazással.

7
Több alpolgármester is választható, de egy főt a képviselő-testület tagjai közül kell választani.
A tisztség főállásban és társadalmi megbízatásként is ellátható.
Az alpolgármester személyére a polgármester kizárólagos hatásköre javaslatot tenni.
Egyetlen főállású alpolgármester megválasztására tesz javaslatot Farkas Attila képviselő
személyében.
Mielőtt a szavazást megkezdik, javasolja, hogy a jelenlegi és a következő napirendi pontok
tekintetében, mely a bizottsági és Felügyelő Bizottsági tagok, tanácsnokok megválasztásáról
szól, az érintett képviselőket ne zárják ki a szavazásból.
Szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
290/2014. (XI. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület nem zárja ki a szavazásból az alpolgármester választásban, a bizottsági
tagok választásában, a tanácsnokok és a Felügyelő Bizottsági tagok választásában érintett
képviselőket.
Dömsödi Gábor: Felkéri Dr. Becsó Károlyt, az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse
a titkos szavazás menetét.
Az Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás menetét.
/A jkv-höz mellékelve/.
Dömsödi Gábor: A szavazás idejére szünetet rendel el.
SZÜNET
SZÜNET UTÁN
Dömsödi Gábor: Felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a szavazás eredményét.
Dr. Becsó Károly: Ismerteti a szavazás eredményét, mely szerint Farkas Attilát 9 igen
szavazattal, egyhangúlag alpolgármesterré választotta a képviselő-testület.
Az alpolgármester választás eredményéről külön jkv. készült, mely e jegyzőkönyv melléklete.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
291/2014. (XI. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
FARKAS ATTILA
képviselőt főállású alpolgármesterré 2014. november 13-i hatállyal megválasztotta.
Dömsödi Gábor: Felkéri Farkas Attilát az eskü letételére.
Az eskütételről külön jkv. készült, mely e jegyzőkönyv melléklete.
Kéri a jelenlévőket, hogy az eskütétel idejére álljanak föl.
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Eskütétel után
Farkas Attila: Megköszöni a Polgármester Úr és a Képviselő-testület támogatását.
Esküjéhez híven vállalja, hogy tudása szerint mindenben Pásztó város érdekeit fogja
képviselni. Bízik abban, hogy a 4 év alatt, melyet Jobbágyi polgármestereként töltött,
elegendő tapasztalatot szerzett ahhoz, hogy segítségére legyen a Polgármester Úrnak és a
Képviselő-testületnek. Abban is bízik, hogy bár ideológiailag és politikailag nem egy
platformon állnak, a közös cél érdekében egy nagyon korrekt együttműködés fog kialakulni.
Dömsödi Gábor: Az együttműködés már az alpolgármester választás előtt megkezdődött és
úgy gondolja, jól működő csapatot fognak alkotni.
II. NAPIRENDI PONT:
Javaslat az alpolgármester jogviszonyával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: A főállású alpolgármester illetményre jogosult, amelynek összegét a
képviselő-testület határozza meg az Mötv. 80. § /1/ bekezdése alapján a polgármesteri
illetmény 70-90 %-a közötti összegben, amely bruttó 314.000-403.800 Ft közötti összeg.
A főállású alpolgármester esetében nincs lehetőség költségátalány megállapítására, Ő is
költségtérítésre jogosult, amely az illetményének a 15 %-ában meghatározott összeg,
47.100-60.600 Ft.
Javasolja, hogy az alpolgármester illetményét bruttó 403.800 Ft-ban, költségtérítését 60.600
Ft-ban határozzák meg.
Szavazásra bocsátja.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
292/2014. (XI. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete FARKAS ATTILA főállású alpolgármester
részére havi bruttó 403.800 Ft illetményt állapít meg 2014. november 13-tól.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete FARKAS ATTILA főállású alpolgármester
részére havi bruttó 60.600 Ft költségtérítést állapít meg 2014. november 13-tól.
IV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjainak megválasztására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Jelen ciklusban is marad az előző bizottsági struktúra azzal a különbséggel,
hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság létszáma 5 fő helyett 7 főre bővült.
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Ennek indoka az volt, hogy a hasznosi és mátrakeresztesi városrészek jobban tudják
képviseltetni magukat.
Javaslatot tesz a bizottság tagjaira a következők szerint: a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság elnökévé dr. Halász István képviselőt, képviselő tagjaivá Volek György, Káposzta
Csaba és Plecskó Péter képviselőket, nem képviselő tagjaivá Illés Rudolfot, Molnár Istvánt és
Molnár Sándort javasolja megválasztani.
Tájékoztatásul elmondja, hogy Plecskó Péter írásban lemondott Ügyrendi Bizottsági
tagságáról, tehát a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságba történő megválasztásának
nincs akadálya.
Helyette az Ügyrendi Bizottságba új tagot kell választani e napirend keretén belül.
Mivel minden javasolt külső bizottsági tag jelen van az ülésteremben, megkérdezi,
hozzájárulnak-e a napirend nyilvános tárgyalásához.
A jelenlévő személyek beleegyeztek a napirend nyilvános tárgyalásába.
Kérdés, vélemény nem volt.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjaira
vonatkozó javaslatát.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
293/2014. (XI. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
elnökévé
Dr. Halász István képviselőt,
képviselő tagjaivá
Volek György
Káposzta Csaba
Plecskó Péter képviselőket
nem képviselő tagjaivá

Illés Rudolfot
Molnár Istvánt és
Molnár Sándort

megválasztotta.
Dömsödi Gábor: Javaslatot tesz az Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagjára Benus László
személyében.
Megkérdezi Benus Lászlót, elfogadja-e a jelölést és hozzájárul-e a nyilvános tárgyaláshoz.
Benus László a jelölést elfogadta és hozzájárult a nyilvános tárgyalásoz.
Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Dömsödi Gábor: szavazásra bocsátja Benus László Ügyrendi Bizottsági tagságát.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
294/2014. (XI. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság nem képviselő
tagjának
Benus Lászlót megválasztotta.
V. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Intézményirányítási és Szociális Bizottság tagjainak megválasztására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Javaslatot tesz az Intézményirányítási és Szociális Bizottság tagjaira a
következők szerint: elnökévé Barna Tibor Józsefné képviselőt, képviselő tagjaivá
Volek György, Édes Attila képviselőket, nem képviselő tagjaivá Brunda Tibornét és
Oláhné Csákvári Gabriellát javasolja megválasztani.
Mivel minden javasolt külső bizottsági tag jelen van az ülésteremben, megkérdezi,
hozzájárulnak-e a napirend nyilvános tárgyalásához.
A jelenlévő személyek beleegyeztek a napirend nyilvános tárgyalásába.
Kérdés, vélemény nem volt.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja az Intézményirányítási és Szociális Bizottság tagjaira
vonatkozó javaslatát.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
295/2014. (XI. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Intézményirányítási és Szociális
Bizottság
elnökévé
képviselő tagjaivá

Barna Tibor Józsefné képviselőt,
Volek György
Édes Attila képviselőket

nem képviselő tagjaivá

Brunda Tibornét és
Oláhné Csákvári Gabriellát

megválasztotta.
Gratulál minden megválasztott bizottsági tagnak. Felkéri őket az eskü letételére.
A bizottsági tagok eskütételéről külön jkv. készült, mely e jegyzőkönyv melléklete.
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VI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Civil és Sport Kapcsolatok Tanácsnokának és Gazdasági Kapcsolatok
Tanácsnokának megválasztására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Az elmúlt ciklushoz képest a tanácsnokok számában is változás történt. Két
tanácsnokban gondolkodott, az egyik a Civil és Sport Kapcsolatok Tanácsnoka, a másik a
Gazdasági Kapcsolatok Tanácsnoka.
Civil és Sport Kapcsolatok Tanácsnokának Káposzta Csaba képviselőt, Gazdasági
Kapcsolatok Tanácsnokának pedig Plecskó Péter képviselőt javasolja megválasztani.
Kérdés, vélemény nem volt.
Szavazásra bocsátja a Civil és Sport Kapcsolatok Tanácsnokának Káposzta Csaba személyét.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
296/2014. (XI. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Káposzta Csaba képviselőt a
Civil és Sport Kapcsolatok tanácsnokának megválasztotta.
Szavazásra bocsátja a Gazdasági Kapcsolatok Tanácsnokának Plecskó Péter személyét.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
297/2014. (XI. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Plecskó Péter képviselőt
Kapcsolatok tanácsnokának megválasztotta.

a Gazdasági

Dömsödi Gábor: A 7. napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történik, mivel az érintettek nem
járultak hozzá a nyilvános üléshez.
ZÁRT ÜLÉS
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.
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Dömsödi Gábor: A bizottságok megalakultak, így nincs akadálya, hogy elkezdjék a munkát.
A további napirendi pontokat a bizottságoknak is meg kell tárgyalniuk.
A bizottsági ülések idejére szünetet rendel el.
SZÜNET
SZÜNET UTÁN
Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei Közgyűlés elnöke érkezik.
Dömsödi Gábor polgármester köszönti.
VIII. NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a hulladékgazdálkodási szolgáltatásra kötött alvállalkozói szerződés
felmondásának visszavonására, tizenegy pásztói munkahely megőrzése érdekében.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Nagyon röviden összefoglalja a lényeget. Pásztón a szemétszállítást a
Városgazdálkodási Kft. végzi a salgótarjáni VGÜ Kft. alvállalkozójaként. Az utóbbi években
sajnos ez a tevékenység veszteségessé vált. Két ellentétes folyamat látható. Egyrészt a
szolgáltató nem szabhatja meg a szolgáltatás díját, másrészt az egyéb költségek, pl.
üzemanyag, hulladéklerakási díj növekedtek.
A probléma az, hogy főleg a szemétszállítási tevékenység miatt igen jelentős vesztesége
keletkezett a Kft.-nek. Ez tudott volt a képviselő-testület előtt is. A Kft. vezetése jelezte a
költségvetés tárgyalásának időszakában a fennálló problémát abban a hiszemben, hogy
pályázati pénzzel kompenzálni lehet, mint ahogyan a korábbi években ez megtörtént.
Ezzel kapcsolatban a jövő szerdán lesz egy konferencia Kecskeméten, ott talán többet tudnak
meg a pályázati lehetőségekről. Amennyiben nem lesz pályázat, a városnak kell a veszteséget
kezelni.
Az előző testület hozott egy határozatot, hogy fel kell mondani Salgótarjánnal a szerződést és
azt kell mondani, hogy szállítsák ők a szemetet. A felmondásnak fél éves határideje volt,
amely meg is történt. Kiderült, hogy nem lehet egyoldalúan felmondani, csak közös
megegyezéssel. A testület ezt követően hozott egy olyan határozatot, hogy ezt meg kell tenni.
A határidő „értelemszerű”-ként került megállapításra.
A Városgazdálkodási Kft. vezetője úgy értelmezte, hogy ezt a szerződést nem mondta fel,
amiért már szóbeli figyelmeztetésben részesítette.
Most van egy olyan állapot, hogy a szerződés élő és a 11 munkahely megőrzése, valamint az
Ő általa legjobbnak tartott megoldásra törekedett. Ez enyhítő körülmény.
Most érkezett el az a pillanat, amikor valamilyen döntést kell hozni. Sajnos jó megoldás nincs,
egy rossz és egy rosszabb közül kell választaniuk.
Személy szerint azt látja kevésbé rossz megoldásnak, ha a szemétszállítási tevékenységet
megtartjuk, mert talán nagyobb mozgásterünk lesz. Ezért javasolja a határozati javaslat
elfogadását, természetesen folyamatosan vizsgálva más kedvezőbb megoldás lehetőségét.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Folyamatosan keresni kell a forrást, amellyel a veszteség csökkenthető.
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Volek György: Nagyon fontos a 11 munkahely megtartása. A 2014. évben keletkezett
veszteséget az önkormányzatnak mindenképpen ki kell fizetnie. A jövő évet viszont úgy
kellene kezdeni és valahogyan átcsoportosítani a tevékenységet, hogy ne legyen napi 100 eFt
mínusz. A Kft. 26 millió Ft-ra adta be pályázatát 2014. évre. Ezt nem adták meg. Ha ez az
összeg bejön, semmi gondunk nincs. Salgótarján a 67 millió Ft-os mínuszt az
eredménytartalékából tudta kezelni.
Dömsödi Gábor: Volek úr is rávilágított, hogy a probléma nem csak Pásztót érinti, máshol is
veszteséges. Ez a tevékenység sajnos alulfinanszírozott. A hatékony gazdálkodásra való
törekvés nagyon fontos.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
300/2014. (XI. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Pásztói Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosa megismerte és megtárgyalta a 2014. március 31-én
kelt, a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer pásztói és bátonyterenyei
szolgáltatási területei hulladékgazdálkodási szolgáltatásának ellátására kötött alvállalkozói
szerződés felmondásának előzményeit, valamint a vonatkozó 173/2014.(VI.26.) számú, és a
253/2014.(IX.25.) számú határozatokat.
Figyelemmel a munkahelymegőrzés rendkívüli fontosságára, Pásztó Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. március 31-én kelt, a Kelet-Nógrád
Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer pásztói és bátonyterenyei szolgáltatási területei
hulladékgazdálkodási szolgáltatásának ellátására kötött alvállalkozói szerződés felmondását
visszavonja. Egyúttal a vonatkozó 173/2014.(VI.26.) számú, és a 253/2014.(IX.25.) számú
határozatokat hatályon kívül helyezi.
A hulladékgazdálkodási tevékenység fenntarthatósága érdekében a tulajdonos önkormányzat
keressen és találjon forrást a hulladéklerakási járulék miatt keletkezett, és folyamatosan
keletkező többlet terhek miatt kialakult likviditási nehézségek kezelésére a Pásztói
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. számára.
Felelős: polgármester és gazdasági vezető
Határidő: 2014. december 31.
IX. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztói Múzeum igazgatói beosztás ellátására beérkezett pályázat elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Igazgató úr írásban nyilatkozott, hogy beleegyezik a napirend nyilvános
tárgyalásába. Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottság elnökét döntésük ismertetésére.
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Barna Tibor Józsefné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta. A pályázat alapos, átgondolt és igényes munka. Dr. Hír János eddigi munkája
alapján a bizottság biztosítékot lát a színvonalas és tartalmas tevékenység folytatására.
A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
301/2014. (XI. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Múzeum igazgatói
munkaköre betöltésére benyújtott pályázatot, valamint a véleményezési jogkörrel felruházott
szervek véleményét.
1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a pályázó, Dr. Hír János pályázata megfelel a
pályázati feltételeknek.
2. A Képviselő-testület 2015. január 01-i hatállyal 2019. december 31-ig a Pásztói
Múzeum igazgatói munkakörének ellátásával Dr. Hír Jánost bízza meg.
3. A Képviselő-testület a múzeumigazgató garantált illetményét havi bruttó 286.400,-Ftban, magasabb vezetői pótlékát havi bruttó 30.000,-Ft-ban, tudományos kutatói,
oktatói pótlékát havi bruttó 10.000,-Ft-ban állapítja meg.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: szöveg szerint
X. NAPIRENDI PONT:
Javaslat 2014. évi belső ellenőrzési terv módosítására.
Előterjesztő: dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
Dr. Tasi Borbála: A Polgármester Úr rendkívüli ellenőrzést kért a közfoglalkoztatás
tekintetében. A jegyző működteti a belső ellenőrzési tevékenységet. Több intézményünk is
van, ahol a belső ellenőrzést le kell folytatni.
A kérés alapján a közfoglalkoztatás ellenőrzését rendelte el, erre a jegyzőnek van jogköre,
ugyanakkor a képviselő-testületnek a már elfogadott ellenőrzési tervét módosítani szükséges.
Egyúttal felfüggeszti a Pásztói Gondozási Központ ellenőrzését, mivel a MÁK november 10én elkezdett egy ellenőrzést az intézménynél. Így a rendkívüli ellenőrzést lefolytatjuk, a
félbeszakított ellenőrzés pedig a 2015. évi ellenőrzési tervbe került beépítésre.
Kéri a testületet a határozati javaslat elfogadására.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
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Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság az előterjesztést megtárgyalta
és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
302/2014. (XI. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési terv
módosítására készített előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a 2014. évi belső ellenőrzési tervben szereplő Pásztói Gondozási
Központ átfogó ellenőrzés végrehajtását 2015. évre átütemezi.
Határidő:
Felelős:

ütemezés szerint, 2015. december 31.
Az ellenőrzés végrehajtásáért: a belső ellenőrzési vezető.
A végrehajtás ellenőrzéséért: a jegyző.

XI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat 2015. évi belső ellenőrzési tervre
Előterjesztő: dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
Dr. Tasi Borbála: A 2015. évi ellenőrzési tervet ebben az időszakban kell beterjeszteni
mindazon ellenőrzés alá tartozó szervek vonatkozásában, ahol belső ellenőrzési tevékenységet
kell végezni meghatározott gyakorisággal. Az ellenőrzési tervben felsorolásra kerültek ezek a
szervek.
Az önkormányzati fenntartású Kft. belső ellenőrzése is az önkormányzat feladata, valamint a
nemzetiségi önkormányzat ellenőrzését is biztosítani kell. Erre megállapodást kötöttünk.
Korábban a Margit Kórház is a belső ellenőrzési körbe tartozott, velük megbízási szerződése
van a Polgármesteri Hivatalnak és megbízási díjat fizetnek. Ennek fenntartását azért
patronálja, mert a belső ellenőr térítésmentes konferenciákon tud részt venni a GYEMSZI-nél
és azt ott szerzett ismereteket munkája során tudja hasznosítani.
Az ellenőrzési tervet egy kockázatelemzés előzi meg és felmérjük, hogyan rangsoroljuk az
ellenőrzendő egységeinket.
Fontosnak tartotta, hogy az Európai Uniós beruházások kerüljenek ellenőrzésre, illetve, hogy
minél több intézmény jelenjen meg a most megválasztott képviselő-testület előtt gazdálkodási
tevékenységük áttekintése céljából.
Kéri a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság az előterjesztést megtárgyalta
és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
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Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
303/2014. (XI. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési terv
jóváhagyására készített előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület az előterjesztett 2015. évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztésben
szereplő feladatok meghatározásával elfogadta.
Határidő: ütemezés szerint, 2015. december 31.
Felelős:
Az ellenőrzés végrehajtásáért: a belső ellenőrzési vezető.
A végrehajtás ellenőrzéséért: a jegyző.
XII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal történő együttműködési megállapodás
felülvizsgálatára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
304/2014. (XI. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA
1. Pásztó Városi Önkormányzat megtárgyalta a Pásztó Városi Önkormányzat és a
Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejövő megállapodás
tervezetét, és azt jóváhagyja, és ezzel egyidejűleg a korábban megkötött
megállapodás hatályát veszti.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesterét a megállapodás aláírására.
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XIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat kistérségi ISUZU midi busz megvásárlásával kapcsolatos döntés
meghozatalára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Ezt a buszt Bokor község még akkor nyerte, amikor ő volt ott a
polgármester. Egy 28 személyes autóbuszról van szó, mely viszonylag jól felszerelt,
biztonságos jármű. Jelenleg kevéssel több, mint 200 ezer km van benne. Megfelelő
karbantartás mellett kb. 1 millió km-ig biztonságosan használható, Sajnos a megfelelő
karbantartással gondok voltak, ezért most szervízre szorul. Jelenleg 6 millió 340 E Ft + ÁFÁért eladó. Mivel Pásztó város is résztulajdonosa, a többi tulajdonos községnek kell a részüket
kifizetni.
Ezt a buszt az intézmények, sportegyesületek, de akár még a lakosság is igénybe tudja venni
különböző célokra, pl. kirándulás, színházlátogatás stb. Többek között ezért is javasolja a
busz megvásárlását. Ha a Városgazdálkodási Kft. vásárolja meg a buszt és üzemelteti is, az
ÁFÁ-t vissza lehet igényelni. Ár-érték arányban nagyon jó vételnek mondható, mivel az
értéke nagy része elamortizálódott. Hasonló buszok 9–10 milló Ft körül vannak a piacon.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést és
tett hozzá két kiegészítést.
Az egyik, hogy a Városgazdálkodási Kft-n keresztül történjen a megvásárlás, a másik, hogy
az üzemeltetésnél törekedjenek arra, hogy legalább nullszaldós legyen.
Ki kell dolgozni egy üzemeltetési szabályzatot is, mely bárki számára hozzáférhető legyen
/civil szervezetek, intézmények, lakosság/.
Dömsödi Gábor: Egyetért az üzemeltetési szabályzat kidolgozásával és ha arra kerül a sor,
visszatérnek rá. Kidolgozás után a bizottságok és a testület is meg fogja ismerni.
Farkas Attila: A szabályzat kidolgozását bizottsági ülésen szintén felvetette. Egyetért a busz
megvásárlásával. A Polgármester úrral és több képviselővel is egyeztettek, gondolkodnak egy
másik testvérvárosi kapcsolat kialakításában. Ebből a szempontból is fontosnak tartja a busz
megvásárlását.
Dr. Tasi Borbála: Az elhangzott módosítási javaslatok miatt szükséges a határozati javaslatot
is módosítani az alábbiak szerint:
Az 1. pont kiegészül a következőképpen: „ Pásztó Város Önkormányzata a
Pásztói
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-t megfinanszírozza
azzal
a
vételár
összeggel, amely szükséges ahhoz, hogy a tulajdonostárs
községi
önkormányzatoktól
tulajdonrészüket a Kft. megvásárolja.”
A határozati javaslat 4. pontjaként kerüljön megfogalmazásra: „A képviselő-testület elvárása,
hogy a busz üzemeltetése nullszaldós legyen, valamint üzemeltetéséről szabályzatot kell
kidolgozni.”
Felhívja a figyelmet arra, hogy mivel a Városgazdálkodási Kft. és Pásztó Város
Önkormányzata is önálló jogi személy, a busz közös tulajdonba fog kerülni, üzemeltetését
pedig a Kft. végzi.
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Dömsödi Gábor: Az elhangzott módosítással szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
305/2014. (XI. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a kistérségi ISUZU midibusz
megvásárlásáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:
1. Pásztó Városi Önkormányzat a volt Pásztói Kistérség Többcélú Társulását alapító 26
települési önkormányzat közös tulajdonában lévő ISUZU Euro Turquoise típusú
midibusz más önkormányzatok tulajdonában lévő tulajdonrészét a Pásztói
Városgazdálkodási Közhasznú
Nonprofit Kft. által meg kívánja vásárolni, nettó
4.460.347,- Ft + megvizsgálva a 27 %
ÁFA fizetési kötelezettség fennállását,
illetve a mentesség lehetőségét.
Pásztó Város Önkormányzata a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit
Kft.-t megfinanszírozza azzal a vételár összeggel, amely szükséges ahhoz, hogy a
tulajdonostárs községi önkormányzatoktól tulajdonrészüket a Kft. megvásárolja
2. A vásárláshoz szükséges fedezetet a költségvetés következő módosításánál szerepel
tetni kell, még mielőtt a vételár kifizetésre kerülne.
3. A tulajdonközösség önkormányzatait tájékoztatni kell a Képviselő-testület határozatáról és kérni, hogy 15 napon belül írásban nyilatkozzanak arról, hogy értékesítik-e a tu
lajdonrészüket a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-nek.
4. A képviselő-testület elvárása, hogy a busz üzemeltetése nullszaldós legyen, valamint
üzemeltetéséről szabályzatot kell kidolgozni.
XIV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat mezőgazdasági földek bérleti díjának megállapítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Pásztó város rendelkezik bérelhető mezőgazdasági földterületekkel.
Korábban 2 Ft/m2/év volt a bérleti díj. A javaslat azt tartalmazza, hogy 6 Ft/m2/év legyen
ezen területek bérleti díja a jövőben.
Indoklásul elmondja, hogy a földalapú támogatás 60.000 Ft hektáronként. Ha ezt az összeget
visszaosztják négyzetméter árra, éppen 6 Ft/m2 jön ki. Nem az a cél, hogy a földek
kihasználatlanok maradjanak, hanem az, hogy ne áron alul kerüljenek használatba.
Tisztán kell látni azt is, hogy a következő évi közmunka programot a jelenlegi módon nem
fogjuk tudni működtetni. Az is látható, hogy a mostaninál nagyobb létszámot kell majd
foglalkoztatni értelmes, lehetőség szerint értékalkotó, ellenőrizhető, nem megalázó
tevékenységgel. A munka világába meg kell próbálni visszavezetni azokat az embereket,
legalább részben, akiket foglalkoztatni tudunk. A mezőgazdasági munka ehhez egyfajta
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segítség lehet. A környező települések gyakorlata azt mutatja, hogy ez működhet. Jó példa
erre Bátonyterenye.
Ehhez szükség van mezőgazdasági területekre. Elkezdték felmérni, melyek azok az
önkormányzati tulajdonban lévő területek, melyek hasznosíthatók közmunkára.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet, kéri dr. Halász Istvánt,
ismertesse a bizottság álláspontját.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata, hogy adott esetben
a 6 Ft/m2 árat felül lehessen vizsgálni a földterület minősége, nagysága függvényében.
Figyelemmel kell lenni a központi jogszabály változásokra is.
Ezzel a módosítással javasolja elfogadásra a bizottság a határozati javaslatot.
Dömsödi Gábor: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot az elhangzott módosítással.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
306/2014. (XI. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján megismerte és
megtárgyalta a mezőgazdasági földek bérleti díjának megállapítására tett javaslatot és az
alábbi határozatot hozza:
A képviselő-testület a mezőgazdasági ingatlanok haszonbérleti díján változtat,
azt a 2014/2015-ös mezőgazdasági évre 6 Ft/m2/év összegben határozza meg.
Fenntartja annak a lehetőségét, hogy adott esetben a megállapított díjat felülvizsgálja,
figyelemmel a földterület minőségére, nagyságára, valamint a központi jogszabály
változásokra.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, vagyongazdálkodási ügyintéző
XV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztói Sport Klubtól érkezett kérelmek elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Számára igen bonyolult ez az ügy, de Káposzta Csaba sporttanácsnok majd
segít ebben eligazodni. A múlthéten több órán át tárgyaltak a PULC-cal és a PSK-val.
Pontosan látják, hogy nem lesz egyszerű feladat, hogy minden megfelelően a helyére
kerüljön. A PSK két dologban kérte az önkormányzat segítségét. Az egyik egy pályázat, mely
a lelátó megújítását teszi lehetővé. A pályázatot elnyerték, viszont nem rendelkeznek a
szükséges önrésszel.
Másik kérésük egy Leader pályázat előfinanszírozása, melyhez 1.902.171 Ft biztosítását kérik
addig, amíg a pályázati pénz kifizetésre nem kerül. A pályázott összegből nyílászáró cserét
valósítottak meg, a pályázat utófinanszírozott. Több hónap, mire megkapják ezt az összeget.
A bizottsági ülésen felmerült, hogy a határozati javaslatról pontonként szavazzanak. Ezt
személy szerint is támogatja.
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Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Plecskó Péter: A bizottsági ülésen ő javasolta, hogy a határozati javaslatról pontonként
szavazzanak.
A lelátó felújítására nagy szükség van. Nem látják viszont, hogy a felújítás során mi fog
megvalósulni. Kérte Tóth Sándor elnök úrtól, hogy biztosítson a testületi ülésre tervet,
költségvetést, hogy a képviselők is lássák, hogy mi fog megvalósulni a támogatásból. Ezt a
dokumentumot még nem kapták meg.
Másik felvetése a bizottsági ülésen az volt, hogy próbálják meg a Városgazdálkodási Kft.-n
keresztül, a felújítási munkát elvégezni.
Robotka Róbert: A Városgazdálkodási Kft. el tudná végezni a felújítást.
Dömsödi Gábor: Valaki azt az ötletet is felvetette, hogy a volt Népstadionból a lebontott
műanyag székeket meg lehetne szerezni térítésmentesen, vagy minimális térítéssel.
Minden lehetőséget meg kell vizsgálni.
Támogatja az ötletet, hogy a Városgazdálkodási Kft. végezze a kivitelezést, ez kerüljön be a
határozatba is 1/b. pontként.
Káposzta Csaba: Ezek az épületek mind Pásztó város tulajdonát képezik. A lelátó felújítására
elnyertek 4 millió Ft-ot. Ezt semmiképpen nem szabad veszni hagyni.
A Leader pályázaton elnyert pénzből a nyílászárókat cserélték ki. Ez az épület is
önkormányzati tulajdon, a pásztói emberek, a sportolók javát szolgálja. A Leadertől az
összeget 100 %-ban visszakapják.
Kéri a képviselő-testületet, támogassák a határozati javaslatban foglaltakat.
Dr. Becsó Károly: A lelátó felújítására elnyert forrásból csak a felújítást lehet elvégezni, vagy
esetleg más munkát is? Azért kérdezi ezt, mert a választóknak tettek egy ígéretet, hogy
Pásztón szeretnének egy uszodát és egy rendes méretű sportcsarnokot. Ehhez kellene egy
koncepció, hogy hol is akarják megvalósítani. Célszerű lenne kompelxitásban gondolkodni.
Meggondolásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dömsödi Gábor: Amikor itt volt az MLSZ, beszélt a képviselőivel. Ezt a pénzt csak a lelátóra
lehet költeni, külön pályázat van pályafelújításra és a kapu mögötti részekre. Azt kérdezte az
MLSZ, miért nem pályázott Pásztó pályafelújításra, miért nincs műfüves pálya.
Bízik abban, hogy sikerül Pásztónak támogatást kilobbizni és ha az meglesz, azután el lehet
dönteni, hogy mi és hová épüljön.
Édes Attila: Egyetért Becsó Károllyal abban, hogy koncepciót kellene alkotni. Pásztó jelenleg
két labdarúgó sporttelepet működtet. Egyáltalán azon kellene elgondolkodni, hogy a város
elbír-e két sporttelepet.
A másik dolog, amiért szót kért, hogy nem találkozott a pályázati kiírással és nem biztos
abban, hogy egyszerű megbízással a Városgazdálkodási Kft. elvégezheti a felújítási
munkálatokat. Nem kell-e erre közbeszerzést kiírni, vagy legalább három ajánlatot bekérni.
Dömsödi Gábor: Ilyen esetekben tud az ember nagyon kreatív lenni, bár már ott tartanánk.
Valóban gond az, hogy nincs koncepció. A pályákat egyébként nem Pásztó tartja fenn, hanem
azok, akik próbálják üzemeltetni.
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Most azt javasolja, hogy adják meg a támogatást a PSK-nak, megkövetelve azt, hogy tegyék
rendbe a dolgaikat. Tisztázzák a viszonyokat, legyen egy rendes elnökség és kezdődjön meg a
PSK és a PULC között a „hídépítés”.
Káposzta Csaba: Egyetlen sportszervezet van Pásztón, mely 100 éves és ez a labdarúgó klub.
A legnagyobb népszerűségnek örvend ez a sportág a városban és a lelátó állapota miatt most
is külön engedéllyel játszhatták le a meccset. Ezért mindenképpen fel kell újítani.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslat pontjait egyenként.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület az 1/a. pontot 6 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett
elfogadta.
A képviselő-testület az 1/b. pontot 6 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a 2. pontot 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a 3. pontot 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a 4. pontot 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület az 5. pontot 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselő-testület a 6. pontot 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
Szavazásra bocsátja a teljes határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
307/2014. (XI. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Sport Klub támogatási kérelméről
szóló előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztésben szereplő indokolásra tekintettel az
alábbi határozatot hozza.
1/a.

A Pásztói Sport Klub lelátó felújítási pályázatának önrészét 1.977.150 Ft-ot
biztosítani kívánja.

1/b.

Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú
Nonprofit Kft. a lelátó felújítási feladatait miként tudja elvégezni.

2.

A Pásztói Sport Klub Leader pályázatának előfinanszírozását 1.902.171 Ft összeg
erejéig biztosítani kívánja.

3-

Az 1.977.150 Ft támogatás, továbbá az 1.902.171 Ft előfinanszírozásának fedezetét a
költségvetés következő módosításában szerepeltetni kell.

4.

A 2014. évben támogatásban részesült civil szervezetek 2015. január 31-ig szöveges
értékeléssel együtt, számlákkal igazolt elszámolást kötelesek benyújtani „Civil
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támogatás” jelige feltüntetésével a Pásztói Polgármesteri Hivatal Igazgatási
Osztályának címezve (3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35).
5.

Amennyiben a civil szervezet a 4. pontban megállapított határidőre nem, vagy nem
teljes körűen számol el, a 2015. évben nem jogosult támogatásra.

6.

A pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetére a képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a támogatási és a kölcsön-szerződés aláírására.

Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
polgármester

XVI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a polgármester és az alpolgármester juttatásainak megállapítására.
Előterjesztő: dr. Becsó Károly Ügyrendi Biz. Elnöke
Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság a polgármester és az alpolgármester részére plusz
juttatásokat javasol a következők szerint.
A Hivatal ILB-427 forgalmi rendszámú Volkswagen típusú személygépkocsijának korlátlan
hivatalos és magáncélú használata belföldön, illetve eseti jelleggel külföldön, az Ügyrendi
Bizottság engedélyével, 1 db, a Pásztó Városi Önkormányzat tulajdonában lévő IPHONE 6
telefonkészülék használata korlátlan hivatalos és magáncélra, valamint a mindenkori
költségvetési törvényben a költségvetési szervek által foglalkoztatottak részére
kedvezményesen adható cafeteria keret összege. A polgármestert ennek október 12-től
időarányos része illeti meg a választása szerinti cafeteria elem formájában.
Az alpolgármestert megilleti a mindenkori költségvetési törvényben a költségvetési szervek
által foglalkoztatottak részére kedvezményesen adható cafeteria keret összege. (ez 2014-ben a
munkáltatót terhelő kötelezettségekkel együtt évi 200.000 Ft.) 2014-ben az alpolgármestert
megválasztásától ennek időarányos része illeti meg a választása szerinti cafeteria elem
formájában.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
A határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy a hivatali
személygépkocsi eseti jelleggel külföldön történő használata Ügyrendi Bizottsági engedéllyel
történhessen.
Barna Tiborné: Meglepődve olvasta az anyagban hivatali személygépkocsi korlátlan
magáncélú használatát. Ezt nagyon etikátlannak tarta, amikor az országban és itt helyben is a
magyar anyák kenyeret nem tudnak az asztalra tenni. Ez nagy társadalmi feszültséget fog
okozni a városban. A maga részéről nem támogatja és kéri képviselő társait, hogy ők sem
támogassák.
Dömsödi Gábor: A magyar anyák miből vettek kenyeret akkor, amikor Pásztó város előző
polgármestere két gépkocsivezetővel és két szolgálati gépkocsival járt és az ő
költségtérítésének kb. a háromszorosát vette föl az övénél magasabb fizetés mellett?
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Az előző ciklusban Képviselő Asszony nem emelt szót a magyar gyermekek éhezése ellen,
amikor a Polgármester úr a gépkocsit sofőrrel használta, és nem a 12 éves autót, hanem az
újabbat.
Ha azt mondaná, hogy a gépkocsivezető menjen érte minden nap és vigye, ahová mennie kell,
biztos, hogy háromszor annyiba kerülne az önkormányzatnak.
Demagóg érvelés, de érvelés.
A leköszönő Polgármester úrnak megszavaztak 8,9 millió Ft-ba kerülő végkielégítést. 8,9
millió Ft-ból nagyon sok kenyeret ehetnének a magyar gyerekek és magyar anyák. Akkor nem
tette ezt szóvá, csak most, amikor arról van szó, hogy használhat egy autót a polgármester
magáncélra? Gondolja, hogy autózni fog vele szórakozásból?
Egészen furcsának tartja ezt a felvetést.
Barna Tiborné: Őt csak a jó szándék vezérli. Polgármester úr kioktatta őt az ülés elején, hogy
be kellett volna jönnie és javaslatot tenni az SZMSZ módosításhoz.
Ő tesz a városért és minden nap beszél az emberekkel. Ez az anyag a honlapon megjelent és a
városban ezzel tisztában vannak az emberek.
Annak idején, amikor a volt polgármester elvitte a gyermekét az iskolába a hivatali
gépkocsival, azt is szóvá tették a városlakók.
Mindig fölemeli a szavát, amikor gyerekekről van szó, mert ez a hivatása. Nagyon fontosnak
tartja ezt a szülők részéről is.
Dömsödi Gábor: Tudomásul veszi a véleményt. Nem gondolja azt, hogy Pásztó
polgármestereként túl lenne fizetve. Azt gondolja, a városnak nem az a fontos, hogy a
polgármester hány km-t megy az autóval. Ha nem dolgozna egész nap, akkor sem tudna
annyit autózni, amivel olyan kárt tudna okozni, mint egy rossz döntéssel.
Úgy látszik, Képviselő Asszonynak az áll érdekében, hogy ezt az álláspontot képviselje és ezt
tiszteletben tartja.
Nem azért lett Pásztó polgármestere, hogy ebből gazdagodjon meg. Van Pásztónak olyan
polgármestere, aki ebből gazdagodott meg.
Volek György: Azt tudni kellene bizonyítani, hogy volt olyan polgármester, aki ebből
gazdagodott meg. Kellene ismerni azokat a tulajdoni lapokat, melyeket lakásokkal
kapcsolatban emlegetnek. De nem erről akar beszélni.
Személy szerint egyáltalán nem sajnálja, ha egy polgármester a hivatását végzi és azért utazik.
Szavazásnál ugyan tartózkodni fog, de egyetért azzal, hogy a polgármesternek legyen
mozgástere annak érdekében, hogy tudjon tenni a városért.
Dömsödi Gábor: Ismét Képviselő Asszonyhoz fordul, ugyanis ilyen szintű populizmussal még
az életben nem találkozott. 8,9 millió Ft-ba került a polgármester végkielégítése, melyet szó
nélkül megszavaztak. Tudja-e, hogy ennyi pénzből mennyit lehet autózni az országban?
Tudja-e, hogy a polgármesterek fizetését csökkentették, tudja-e azt, hogy az alpolgármester
fizetése a FEB tagsággal több lett, mint a polgármesteré.
Azt a fajta demagógiát, melyet ebben az ügyben tanúsított, nem is érti igazán. Ezzel egy
probléma van, hogy a Képviselő Asszony pedagógus.
Azt gondolja, hogy a pedagógusok példát mutatnak és nem gyűlölködnek, vagy indulatot
szítanak.
Barna Tiborné: Kikéri magának azt, ahogyan a Polgármester Úr minősítette. Nem vitatkozni
akar, ő a közt képviseli, az embereket. Mivel köztük él, tudja, milyen a helyzetük. A maga
részről lezárja ezt a vitát, elmondta a véleményét és ez a város véleménye is.
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Egyébként nagyon jó, hogy a tv nyilvánossága előtt minősítette, mert őt Pásztón mindenki
ismeri. Mindenki tudja, hogy nem gyűlölködő ember, hanem igen nagy szíve van.
Dömsödi Gábor: Annyit mond még el, hogy jelenleg folyik egy per az elődje autóbalesete
miatt. Ebben a hónapban ügyvédre 340 E Ft-ot fizetett ki Pásztó.
Van 5 évük a bizonyításra, így a Képviselő Asszony is bebizonyíthatja, hogy mit tesz Pásztó
fejlődéséért. Személy szerint azon fog dolgozni, hogy ne ez a fajta vélemény legyen az
irányadó. Lehet ezt a dolgot szítani és lehet ellene tenni. A maga részéről biztosan nem fogja
szítani.
Dr. Tasi Borbála: Az eddigi gyakorlat szerint javasolja, hogy az érintetteket a képviselőtestület ne zárja ki a szavazásból.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja, hogy az érintetteket ne zárja ki a szavazásból a
képviselő-testület.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 nem szavazat mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
308/2014. (XI. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a polgármester és az alpolgármester juttatásainak megállapításáról szóló
döntés meghozatalánál az érintetteket nem zárja ki a szavazásból.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot az Ügyrendi Bizottság által
ismertetett módosítással.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
309/2014. (XI. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Város Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó Városi
Önkormányzatánál a polgármesteri, és alpolgármesteri tevékenységgel összefüggésben a
polgármester, és alpolgármester részére adható juttatások körét, és az alábbi határozatot
hozza:
1. Dömsödi Gábor polgármester részére 2014. október 13-tól polgármesteri tevékenységével
összefüggésben az alábbi eszközök korlátlan hivatalos és magáncélú használatát, valamint
juttatást állapít meg:
1. A Hivatal ILB-427 forgalmi rendszámú Volkswagen típusú személygépkocsijának
korlátlan hivatalos és magáncélú használata belföldön, illetve eseti jelleggel külföldön, az
Ügyrendi Bizottság engedélyével.
2. 1 db. A Pásztó Városi Önkormányzat tulajdonában lévő IPHONE 6 telefonkészülék
használata korlátlan hivatalos és magáncélra.
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3. A mindenkori költségvetési törvényben a költségvetési szervek által foglalkoztatottak
részére kedvezményesen adható cafeteria keret összege. (ez 2014-ben a munkáltatót terhelő
kötelezettségekkel együtt évi 200.000 Ft.) 2014-ben a polgármestert ennek október 12-től
időarányos része illeti meg a polgármestert a választása szerinti cafeteria elem formájában.
4. Az eszközhasználattal kapcsolatban a munkaadót terhelő nyilvántartásokat és bevallásokat
a Pásztói Polgármesteri Hivatal végzi el. A munkavállalóra vonatkozó kimutatásokat,
nyilvántartásokat, adóbevallásokat és befizetéseket Dömsödi Gábor polgármesternek kell
teljesíteni.
5. Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pásztó Város Önkormányzat
alpolgármestere részére biztosítja:
- 1 db mobiltelefonkészülék korlátlan, hivatalos és magáncélú használatát.
- Az alpolgármestert megilleti mindenkori költségvetési törvényben a költségvetési szervek
által foglalkoztatottak részére kedvezményesen adható cafeteria keret összege. (ez 2014-ben a
munkáltatót terhelő kötelezettségekkel együtt évi 200.000 Ft.) 2014-ben az alpolgármestert
megválasztásától ennek időarányos része illeti meg a választása szerinti cafeteria elem
formájában.
6. A Képviselő-testület felkéri Polgármesterét és a Városgazdálkodási Osztály vezetőjét a
polgármester és alpolgármester részére jóváhagyott juttatások technikai feltételeinek
biztosítására, és a szükséges adminisztráció lebonyolítására.
Dömsödi Gábor: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
k.m.f.

Dömsödi Gábor
polgármester

dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

