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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. augusztus 4-i rendkívüli
üléséről.
Helye: Városháza II. emeleti ülésterme, Pásztó, Kölcsey út 35.
Jelen vannak: Farkas Attila alpolgármester,
Édes Attila, Barna Tiborné, Plecskó Péter,
Káposzta Csaba, Dr. Becsóó Károly, Dr. Halász István, Volek György képviselők.
Dr. Gajdics Gábor jegyző, Bartus László osztályvezető, Juhászné Mustó Mária osztályvezető,
Budavári Valéria osztályvezető, Tari Mihály, Dudásné Fülöp Anita Szervezési Osztály
munkatársai.
Dömsödi Gábor polgármester távollétében Farkas Attila alpolgármester vezeti az ülést.
Farkas Attila: Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja a határozatképességet, mivel
megválasztott képviselőből 8 fő jelen van.
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Javaslatot tesz a napirendre a meghívó szerint.
Szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
190/2016. (VIII. 4.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1./

Javaslat házi gyermekorvosi körzetek átszervezésére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

2./

Javaslat szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztására
Előterjesztő: dr. Gajdics Gábor jegyző
I.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat házi gyermekorvosi körzetek átszervezésére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Farkas Attila: Erre azért van szükség, mert egyrészt csökken a gyermeklétszám, illetve a II.
gyermekorvosi körzet két éve betöltetlen. Dr. Szabó Erzsébet is befejezi tevékenységét
Mátraszőlősön. Így indokolttá vált, hogy a háromból kettő körzet legyen.
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Kérdés
Dr. Halász István: Fel vannak sorolva azok az utcák melyeket a változás érint, viszont olyan
területek is vannak, mint pl. a Szopkó tanya, a vasúti őrház, egyéb külterületi ingatlanok.
Ezeket is fel kell tüntetni?
Bartus László: Szerencsés,, ha szerepelnek a listában a jelenleg nem lakott ingatlanok, illetve
területek is, mert adódhat úgy, hogy eladják és lakottá válnak.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Farkas Attila: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
191/2016. (VIII. 4.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a házi gyermekorvosi
átszervezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

körzetek

I.

A csökkenő gyermeklétszámra való tekintettel megszünteti a jelenleg betöltetlen 2.
számú házi gyermekorvosi körzetet és az e körzetben ellátandó gyermekeket a
másik két körzetben helyezi el, módosítva a két megmaradó körzet körzethatárait.

II.

Az I. pontban foglaltak alapján, valamint dr. Szabó Erzsébet kérését figyelembe
véve a gyermekorvosi körzetek feladatellátásáról szóló megbízási szerződéseket,
valamint az iskolaorvosi szolgáltatásról kötött megállapodást a határozat I. és II.
számú mellékletei szerint módosítja.

III.

Felhatalmazza a polgármestert az új megbízási szerződések és megállapodások
megkötésére.

IV.

A szerződések megkötésével egyidejűleg kezdeményezni kell a 2. számú
gyermekorvosi körzetre vonatkozó működési engedély és az OEP-pel kötött
finanszírozási szerződés visszavonását.

Határidő: 2016. augusztus 10.
Felelős: polgármester
II.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztására
Előterjesztő: dr. Gajdics Gábor jegyző
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Dr. Gajdics Gábor: A határozati javaslatban az egyik póttag lakcímét ki kell egészíteni az
emelet, ajtó pontos megjelölésével. Van két olyan szavazókör, ahol lemondott az szszb.
elnöke. Ott a választott tagok fognak maguk közül új elnököt választani.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja
a határozati javaslatot.
Farkas Attila: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
192/2016. (VIII. 4.) SZÁMÚ HATÁROZATA
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 24. § /1/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szavazatszámláló
bizottságok tagjait és póttagjait - a szükséges létszám biztosítása céljából - az alábbiak szerint
választja meg:
1. szavazókör /Idősek Átmeneti Otthona
Sport u. 4-6./

Póttag: Rózsavölgyiné Almási Ildikó
Pásztó, Hunyadi u. 20. 3/7.

2. szavazókör /Idősek Klubja
Csillag tér 16./

Póttag: Mosonyi Pál Tamásné
Pásztó, Kazinczy u. 7.

5. szavazókör /Gimnázium Fr. tagozat ép.
Fő utca 58./

Póttag: Tariné Bacsa Beáta
Pásztó, Esze T.u. 6.
Póttag: Huszár Margit
Pásztó, Cserhát ln. 4. 3/1.

6. szavazókör /Mikszáth K. Gimnázium
Rákóczi u. 1./

Póttag: Mikula Lászlóné
Pásztó, Hősök u. 18.

7. szavazókör /Százszorszép Óvoda
Madách u. 22./

Tag: Veres Anett
Pásztó, Mátraszőlősi út 8.
Póttag: Sándorné Tanyi Bernadett
Pásztó, Fürdő út 28.

2. Ha a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megbízatása a választási törvényben
meghatározott okból megszűnik, vagy a kezdeményezés szervezői, illetve a
kezdeményezésben részt nem vevő, de országgyűlési képviselő csoporttal rendelkező pártok
részéről megbízás nem érkezik, a póttagok megválasztásuk sorrendjében válnak a
szavazatszámláló bizottságok tagjává.
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3. Ha bármely szavazatszámláló bizottság tagjainak száma a szavazókörbe megválasztott
póttagok bevonása után is a választási törvényben meghatározott szám alá csökkent, úgy
póttag bevonására kerül sor a szavazatszámláló bizottságok sorszámának, valamit a
megválasztott póttagok sorrendjének alkalmazásával.
4. A megválasztott tagok, póttagok eskütételéről, népszavazásra történő felkészítéséről a HVI
vezetője gondoskodik.
A szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak nevét hirdetmény útján közzé kell
tenni.
Határidő: a Ve.-ben foglaltak szerint
Felelős: dr. Gajdics Gábor jegyző
Farkas Attila: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
k.m.f.

Dömsödi Gábor
polgármester

dr. Gajdics Gábor
jegyző

