JEGYZŐKÖNYV
Készült Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. április 20-ra összehívott
üléséről.
Helye: Városháza II. emeleti ülésterme, Pásztó, Kölcsey utca 35.
Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, Plecskó Péter képviselők.
Dr. Gajdics Gábor jegyző, dr.Szántó-Stadler Annamária aljegyző, Genyéné Batta Nikoletta,
Juhászné Mustó Mária osztályvezető, Zagyi Edit, Oláhné Csákvári Gabriella
intézményvezetők, Szűcs Viktor VG. Kft. mb. ügyvezetője, dr. Oravecz György főkönyvelő,
Berzák Gyuláné Szervezési Osztály munkatársa.
Dömsödi Gábor: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése nem
határozatképes, mert a megválasztott 9 képviselőből 2 fő (a polgármester és Plecskó Péter)
van jelen.
Azért, hogy ez ne érje meglepetésként, kapott egy levelet Barna Tibornétól kb. 10 perccel
ezelőtt, melyet felolvas. (A jkv-höz mellékelve).
A levéllel kapcsolatban a következőket mondja.
Farkas Attila azt mondta a múltkori testületi ülésen, hogy a polgármester felszólította a
képviselő-testületet lemondásra, mert nem tud velük együtt dolgozni. Nem ezt mondta,
hanem azt, hogy annyira nem ismerik a képviselő-testület működésére vonatkozó előírásokat
és annyira nem ismerik a képviselő-testület elmúlt három és fél évben végzett munkáját, hogy
ez megkérdőjelezi azt, hogy egyáltalán kell-e a városnak képviselő-testület és hogy kell-e erre
a városnak ennyi pénzt fordítani.
A mai eset ismét azt bizonyítja, hogy a képviselők mennyire nincsenek tisztában az
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatával. Azért, hogy tisztában legyenek vele, a
meghívóban hivatkoztunk az SZMSZ 32. § (3) bekezdésére, mely előírja azt, hogy
amennyiben a képviselő-testület ülése határozatképtelen, akkor a polgármesternek várnia kell
egy jól értelmezhető ideig, hogy a határozatképesség helyre álljon, és ha ez nem történik meg,
akkor nyolc napon belül ismételten össze kell hívnia a testületi ülést, változatlan napirenddel.
Ez a nyolc nap ma járt le.
Attól, hogy Farkas Attila nem ismeri a Szervezeti és Működési Szabályzatot sem három és fél
évi alpolgármesterség után és azt mondja, hogy majd jövő csütörtökön legyen testületi ülés,
amikor is majd a polgármester lemond, az semmilyen relevanciával nem bír. A saját
szabályzatunk, amit ő is elfogadott képviselőként, és alpolgármesterként különösen ismernie
kellene, akként rendelkezik, hogy 8 napon belül össze kell hívni egy újabb testületi ülést. Ez
tehát megtörtént. A képviselők közül egyedül Plecskó Péter jött el, a többiek nem.
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A képviselő-testület ülése újra határozatképtelen, ezért 8 napon belül, változatlan napirenddel
ismét összehívja jövő csütörtökre (április 26.) 14.00 órára a testületi ülést. Miután az elmúlt
egy hétben újabb, elintézendő dolgok keletkeztek, lesznek plusz napirendi pontok, melyek
megtárgyalásához a bizottságokat össze fogják hívni.
Megállapítja tehát, hogy a képviselő-testület ülése határozatképtelen, ezért azt bezárja.
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