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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 9-i rendkívüli
üléséről.
Helye: Városháza II. emeleti ülésterme, Pásztó, Kölcsey utca 35.
Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, Farkas Attila alpolgármester, Plecskó Péter, dr.
Becsó Károly, Káposzta Csaba, Dr. Halász István, Volek György képviselők.
Dr. Gajdics Gábor jegyző, Bartus László osztályvezető, Juhászné Mustó Mária osztályvezető,
Budavári Valéria osztályvezető, dr. Szántó-Stadler Annamária jogász, Petrényi Mihály
VG.Kft. ügyvezetője, Tari Mihály, Berzák Gyuláné Szervezési Osztály munkatársai.
Dömsödi Gábor polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja a határozatképességet,
mivel a 9 megválasztott képviselőből 7 fő jelen van.
Javaslatot tesz a napirendre a meghívó szerint.
Szavazásra bocsátja.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
1/2017. (I. 9.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1.

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzatnál
módosítására 2017.01.01-től (rendelet)
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

2.

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat polgármestere és alpolgármestere 2017.01.01-től
hatályos illetményének és költségtérítésének összegére
Előterjesztő: Ügyrendi Bizottság Elnöke

3.

Javaslat támogatási szerződés módosítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

4.

Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. teljes átvizsgálására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

I.

érvényes

köztisztviselői

illetményalap

NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzatnál
módosítására 2017.01.01-től (rendelet)
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

érvényes

köztisztviselői

illetményalap
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KÉRDÉS
Volek György: Amennyiben központilag emelik az illetményalapot, nem jelent-e gondot a
mostani emelés?
Dömsödi Gábor: Központilag nem várható emelés, de ha mégis megemelnék, a köztisztviselők
jobban járnának, mert a már emelt illetményalapot érintené az újabb emelés.

Vélemény, észrevétel
Dr. .Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
rendelet-tervezetet.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2017. (I. 10.) önkormányzati rendelete
a 2017. január 01-től érvényes köztisztviselői illetményalapról
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/
II.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat polgármestere és alpolgármestere 2017.01.01-től
hatályos illetményének és költségtérítésének összegére
Előterjesztő: Ügyrendi Bizottság Elnöke
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja mindkét
határozati javaslatot.
Dr Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati
javaslatokat.

Dömsödi Gábor Szavazásra bocsátja a polgármester és az alpolgármester szavazásban történő
részvételét az illetményükkel kapcsolatos határozatok elfogadásánál.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2/2017. (I. 9.) SZÁMÚ HATÁROZATA
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A Képviselő-testület döntése szerint Dömsödi Gábor polgármester és Farkas Attila
alpolgármester részt vehetnek az illetményükkel és költségtérítésükkel kapcsolatos
szavazásban.
Dömsödi Gábor Szavazásra bocsátja az alpolgármester illetményéről és költségtérítéséről
szóló határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
3/2017. (I. 9.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 2012. évi CCIX. törvény
5.§-ának rendelkezéseit az alpolgármesterek illetményéről, költségtérítéséről. Ezek alapján a
Képviselő-testület az alpolgármester részére 2017. január 01-től a polgármesteri illetmény
90%-ának megfelelő havi illetményt fogad el: 538.470 Ft-ot.
Az alpolgármester részére 2017. január 01-től a Képviselő-testület 80.770 Ft összegű
költségtérítést állapít meg.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: pénzügyi osztályvezető
Dömsödi Gábor Szavazásra bocsátja a polgármester illetményéről és költségtérítéséről szóló
határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
4/2017. (I. 9.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosított rendelkezését a
polgármesterek illetménye vonatkozásában.
Ezek alapján Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Pásztó
Városi Önkormányzat polgármesterének havi illetménye 2017. január 01-től 598.300 Ft.
A polgármester költségtérítésének havi összege 2017. január 01-től 89.745 Ft.
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III. NAPIRENDI PONT:
Javaslat támogatási szerződés módosítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Az előző testületi ülésen elfogadott határozat mellékletének szövegét érinti a
módosítás a határozati javaslatban foglaltak szerint.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Volek György: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság a Pénzügyi és TEF Bizottsággal
együttesen megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

Dömsödi Gábor Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5/2017. (I. 9.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja 309/2016.
(XII. 15.) számú határozatát:
A határozat mellékletét képező támogatási szerződés 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép:
„3. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatott férőhelyet a Pásztón
állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező, vagy pásztói munkahelyen dolgozó szülő
gyermeke számára biztosítja.”
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
IV NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. teljes átvizsgálására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Dömsödi Gábor: A bizottsági ülésen elhangzott módosítást befogadta, melyet ismertet.
A végleges bizottság felállítása előtt a polgármester a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsággal egyezteti a vizsgálat időtartamát és kiterjesztését.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr.Becsó Károly: Célszerűnek tartaná, ha a testület meghatározná a vizsgálat fő irányait.
Bizonytalan az is, hogy mennyi idő alatt, hány évet tudnak feldolgozni. Az időbeli terjedelmet
fontos lenne meghatározni.
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Dömsödi Gábor: Javasolja, hogy a közmunka program átvételétől kezdődjön a vizsgálat, az
pedig 2015. áprilisában került átadásra a Kft-nek.
Volek György: Javasolja, hogy minden területről legyen átfogó kép, gondol itt pl. a stranddal
kapcsolatos tevékenységre, vagy az ifjúsági táborral kapcsolatos dolgokra is, Átláthatóbb
lenne a testület számára is, hogy hol vannak a problémák.
Dr. Becsó Károly: Tisztázni kell, hogy mi a konkrét cél. Az, hogy átvilágítsák a Kft-t, és
amióta ez a testület van, milyen pénzügyi folyamatok zajlottak.
Dömsödi Gábor: Normatívan még most sincsenek meg az árak és a szerződések sincsenek
leszabályozva. A könyvelési rendszert felül kell vizsgálni, hogyan történt az átkönyvelés és
jól történt-e.
A másik terület a foglalkoztatott munkaerő száma. Plusz költségek léptek be pl. a könyvelési
számviteli oldalon. E mögött mi van, az újra könyvelés, szükséges volt-e?
A harmadik terület, ahol gondok lehetnek, a közmunka program és a Városgazdálkodási Kft.
pénzeinek az elkülönítése. Ezekre mindenképpen ki kell terjednie a vizsgálatnak. A vizsgálat
közben a többi tevékenységgel kapcsolatban is fény derülhet több mindenre. Annak örülne, ha
mindent rendben találnának. Amennyiben nem, annak súlyos következményei lehetnek.
A vizsgálandó időszakra azt javasolja, hogy a 2015. és 2016. naptári évet határozzák meg.
Dr. Becsó Károly: A könyvvizsgáló csak a gazdasági, pénzügyi hatékonyságot tudja
megvizsgálni. De azt nem, hogy pl. mennyire hatékony a fűnyírás.
Beletartozik-e ez a fajta vizsgálat a bizottság hatáskörébe?
Dömsödi Gábor: Részben beletartozik, mert a vizsgáló bizottságba műszaki szakembert is
szeretne. Ez azonban egy következő lépcső lenn, viszont új költségvetés előtt állunk, ezért jó
lenne tudni, hogy mi mennyi lesz.
Farkas Attila: Az előterjesztésben úgy szerepel, hogy a vizsgálat kiemelten a közmunka
programra terjedjen ki, de természetesen a többi tevékenységre is kiterjed.
Káposzta Csaba: Húsz éve vállalkozó és egy vállalkozásban az egyik legfontosabb dolog a
könyvelés naprakészsége. Úgy látja, hogy a Kft-nél a könyveléssel van a legnagyobb
probléma. Rövid időn belül többször volt új könyvelő, ez sem szerencsés.
Dömsödi Gábor: Egyetért Káposzta Csabával. Azt látja, hogy két év alatt már a harmadik
könyvelői csapat van.
Volek György: Amikor a vizsgálat lezárul, fontos lenne tudni azt is, hogy a két év alatt az
egymást váltó három vezető hogyan gazdálkodott.
Dömsödi Gábor: A Kft. vezetőinek védelmében mondja, hogy egyáltalán nem volt könnyű
dolguk. Hol a testületnek, hogy egy-egy képviselőnek, illetve a lakossági elvárásoknak is meg
kellett felelniük.
Káposzta Csaba: Ez tulajdonképpen egy vállalkozás. Sok mindent nem lehet előre tervezni.
Nem egyszerű egy ilyen céget vezetni.
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Dömsödi Gábor: Tehát a fentiekben megfogalmazott kitételekkel kiegészített határozati
javaslatot javasolja elfogadni.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság támogatja a határozati
javaslat elfogadását.
Dömsödi Gábor Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
6/2017. (I. 9.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú
Nonprofit Kft. teljes átvizsgálására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. teljes
átvizsgálását rendeli el a 2015. és 2016. évek vonatkozásában. A vizsgálat során
különös figyelmet kell fordítani a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit
Kft. közfoglalkoztatással kapcsolatos tevékenységére.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vizsgálat főbb
nyomvonalát meghatározza, az átvizsgálás elvégzésére és ennek végén egy
összefoglaló jelentés elkészítésére 3 fős vizsgálóbizottságot hozzon létre, és ennek
tagjai megbízására, javadalmazására vonatkozó megállapodást aláírja.
3. A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. átvizsgálásához kapcsolódó
intézkedéseket a polgármesternek haladéktalanul meg kell tennie.
4. A polgármester a vizsgálat kiterjesztésének és folyamatának főbb állomásairól -a
vizsgálóbizottság jelentései alapján- a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot
tájékoztatni köteles. Az összefoglaló jelentést –elfogadásra - a Képviselő-testület elé
kell terjeszteni.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
k.m.f.

Dömsödi Gábor
polgármester

Dr. Gajdics Gábor
jegyző

