
JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 24-én 
megtartott rendkívüli  üléséről. 
 
Jelen vannak: Sisák Imre polgármester  Volek György alpolgármester, Barna 
Tibor Józsefné, Dr. Halász István,  Dr. Nyíri Ferenc, Édes Attila, Gömbiczné 
Kanyó Beatrix Mária,  
 
Meghívottak: Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző, Sándor Károly, Bartus László, 
Szabóné Bózsár Éva osztályvezetők  Malomhegyi Lajos főmérnök,  Tari Mihály, 
Berzák Gyuláné, Sándor Balázs Szervezési Osztály munkatársai.  
 
Christian Lepin Ruffec város alpolgármestere, Bottyán Zoltán /tolmácsként/, 
Káposzta Csaba, Bognár Béla a pásztói  vállalkozók képviseletében.  
 
Sisák Imre: Köszönti az ülésteremben megjelenteket. Megállapítja a 
határozatképességet, mivel a 9 megválasztott képviselőből 7 fő jelen van.  
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.   
Szavazásra bocsátja a napirendet.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
217/2012. /X. 24./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
1./ Javaslat a Nógrád Megyei Kormányhivatal és Pásztó Város 

Önkormányzata között a Járási Kormányhivatal kialakításával  
összefüggő megállapodás elfogadására.  

 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: A napirend tárgyalása előtt megadja a szót Christian Lepin 
alpolgármester úrnak, aki Ruffec város meghívását szeretné tolmácsolni. 
 
Christian Lepin: Mindig öröm számára, amikor Magyarországra, ezen belül is 
Pásztóra jöhet, hogy együtt ünnepelhesse az élők számára fontos történelmi 
évfordulókat. Pásztó és Ruffec testvérvárosi kapcsolatára tekintettel a jövő évre 
igen komoly eseménysorozatot tervez.  Ruffec város polgármestere és a 
Testvérvárosi Kapcsolatokért Egyesület nevében hivatalosan meghívja Pásztó 
városát a 2013. májusában tartandó Európai Hétre Ruffecbe, mely a 10. 
évfordulóját ünnepli. A Kereskedők Egyesülete szintén kí vánja és várja Pásztó 
város jelenlétét. A Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága úgy döntött, hogy a 10. 
évforduló alkalmából az Európai Hét Magyarország hete lesz.  
Szeretnék, ha Pásztó bemutatná a magyar kultúrát a különböző kézműves, 
vállalkozói tevékenységeken keresztül. Filmvetítéseket is terveznek, szeretnék 
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bemutatni a pásztói népművészeti tevékenységet a Muzsla Néptáncegyüttes 
révén. Megbízást kapott arra is, hogy a pásztói vállalkozók felé a következőket  
tolmácsolja: „Élve a lehetőséggel, hogy Christian Lepin alpolgármester úr 
Pásztóra utazik, a ruffec-i kiállítás és vásár szervező bizottsága 
megtiszteltetésnek venné, ha vendégül láthatná Pásztó város képviselőit e 
rendezvény keretében. Erre az eseményre május 9-12. között fog sor kerülni, 
melyet immár 60 éve, minden évben megrendeznek.  
Őszinte szívvel várják a Pásztói delegációt.” 
Szivesen emlékeznek 1994-re, amikor az első találkozás létrejött a két város 
között. Elismeréssel szól a pásztói kézművesek tevékenységéről, ez újra 
bemutatásra kerülhet. Természetesen a magyar gasztronómia is szerepet kapna. 
Az Európa Hét Magyarországnak lesz szentelve, ezért feltétlenül számítanak 
Pásztó jelenlétére.  Gyors válaszra számítanak.  
/Christian Lepin alpolgármester úr átadja a Kereskedők Egyesületének levelét a 
pásztói vállalkozókat képviselő Káposzta Csabának és Bognár Bélának/. 
 
Sisák Imre: Megköszöni a Képviselő-testület és a város nevében a szivélyes 
meghívást. Rendkívül fontosnak tartotta, hogy ezt a szándékot a Képviselő-
testület is megismerje. Ő már az elmúlt napokban részletesen tárgyalt erről 
Alpolgármester Úrral. A Képviselő-testület döntésének megfelelően a választ 
hamarosan megadjuk.  Igen komoly összefogásra van szükség ahhoz, hogy 
méltóképpen be tudjuk mutatni a pásztói vállalkozók, kézművesek termékeit, a 
város kulturális értékeit. Bízik benne, hogy jövőre találkozhatnak Ruffecben. A 
két város testvérvárosi kapcsolata is ezt kívánja.  
Megköszöni részvételüket a  Képviselő-testület ülésén.  
 
Cristian Lepin, Bottyán Zoltán, Káposzta Csaba és Bognár Béla távoznak az 
ülésteremből. 
 
I. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Nógrád Megyei Kormányhivatal és Pásztó Város Önkormányzata 
között a Járási Kormányhivatal kialakításával összefüggő megállapodás 
elfogadására.  
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: Az elmúlt héten járt itt Szabó Sándor kormánymegbízott és 
időközben a levél is megérkezett, hogy október 25-én 10.00 órakor kerül sor 
ünnepélyes keretek között a Járási Hivatal megalakulásáról szóló megállapodás 
aláírására.  
 Pásztó város önkormányzata biztosítja a működéshez szükséges irodákat, 
informatikai eszközöket, bútorzatot, illetve 16 fő létszámot is.  
A kormánymegbízott tájékoztatása szerint az átadás-átvétel folyamatosan 
történik az egész megyében, Pásztón kicsit kevésnek találják a felajánlott irodák 
számát. E tekintetben még további egyeztetés szükséges.  
 
Dr. Tasi Borbála: A Járási Hivatalok a magyar közigazgatásban már léteztek 
1970. és 1983. között.  Államigazgatási feladatokat láttak el, szinte ugyanazokat 
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amelyeket most fognak, kivéve az okmányirodai ügyeket, illetve akkor még oda 
tartozott az építéshatósági tevékenység is. 1983. december 31-i hatállyal 
megszüntetésre kerültek, mivel a közigazgatás korszerűsítése kapcsán úgy 
ítélték meg, hogy ezek a hivatalok szükségtelenek a közigazgatás palettáján. 
Ennek indoka az volt, hogy a városok a környékükön lévő településeken is 
képesek ellátni azokat a nagyobb fajsúlyú szakmai ügyeket, melyeket a 
községekben nem tudnak.  Ez kb. hat évig ment, utána már a községek is 
képesek voltak az államigazgatási hatásköröket ellátni. 1997-től elindult 
ugyancsak egy központosítási törekvés először az építésügyi igazgatás, majd a 
gyámhivatali ügyintézés és még számtalan hatáskör tekintetében. Legutóbb a 
temetők és a temetkezési vállalkozók hatósági ellenőrzése került vissza.  
Ezzel szemben most 2012-ben a XCIII. törvény úgy rendelkezett, hogy 
Magyarországon újra működjenek államigazgatási feladatok ellátása céljából 
Járási Hivatalok annyi változással, hogy viszonylagos önállósággal beépülnek a 
rendszerbe egyes szakigazgatási szervek, így Pásztón a Munkaügyi Központ, a 
Földhivatal, illetve az Állategészségügyi Állomás.  
A törzshivatal fogja ellátni az önkormányzatoktól bekerülő államigazgatási 
hatásköröket, a másik részét képezik a szakigazgatási szervek. Így 68 fővel 
kívánják létrehozni a Járási Hivatalt. Mintegy 84 államigazgatási hatáskör 
kerülne a jegyzőktől a törzshivatalba. A régi járás területe felel meg a Járási 
Hivatal működési területének, ez Pásztó esetében 26 települést jelent.  
A Képviselő-testület a tavasz folyamán már tárgyalt arról, hogy jó lenne, ha a 
pásztói polgárok ügyei itt helyben intéződnének, valamint a városi ranghoz 
tartozik, hogy ilyen államigazgatási szerv működjön Pásztón.  Ennek érdekében 
a városnak is hozzá kell járulni, akkor tulajdonjogról esett szó, időközben 
megjelent törvény szerint viszont már csak használati jogot szerezne az állam az 
épület egy részén.  A Polgármesteri Hivatal egy részében felajánlottunk irodákat, 
a földszinti részen az okmányiroda egészét, valamint a II. emeleten az üléstermet 
követő részt, a parkra néző irodákat. Korábban úgy volt, hogy az építéshatósági 
feladatok is átkerülnek, ez közben változott, ezért két irodát visszatartunk. Az 
anyakönyvi irodát is úgy kezeljük, hogy nem kerülne átadásra, mert problémás 
lenne a páncélszekrények és lemezszekrények mozgatása, elhelyezése.   
A Járási Hivatali létszám 34 fő lesz, ehhez Pásztó 16 főt, a községek 18 főt 
biztosítanak. A gyámhivatal és az okmányiroda jelenleg is működik, a többi pedig 
úgymond szórvány hatáskör, amely városi szinten évente két-három-öt 
alkalommal jelenik meg.  Tehát létszám tekintetében nagyon jól el lesznek látva, 
a települési önkormányzatoknál viszont gondok jelentkezhetnek, mivel a 
községekből is a legjobban képzett szakembereket kérik.  
Arról most hallott, hogy iroda tekintetében még további igényeik lennének. 
Esetleg az anyakönyvvezetői irodába egy kormányhivatali ügyintéző elhelyezhető 
lenne, illetve a Munkaügyi Központban és a Földhivatalban bőven van hely. 
 
Sisák Imre: Ő is megélte, amikor megszűntek a Járási Hivatalok. Nyilván 
mindenkinek megvan a saját véleménye, hogy mennyire szükséges, vagy 
mennyire nem. Miután a Járási Hivatalok megalakulásáról a Parlament döntött, 
mi csak a végrehajtásban vehetünk részt. 
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Kérdés 
 
Barna Tiborné: A Munkaügyi Központ, a Földhivatal és az Állategészségügyi 
Állomás marad a jelenlegi helyén?  
A tankerület a Járási Hivatalhoz vagy az önkormányzathoz fog tartozni? 
 
Dr. Tasi Borbála: A három szakigazgatási szerv a jelenlegi helyén fog működni. A 
tankerületek teljesen önálló szervezetek lesznek. 
 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Nyíri Ferenc: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja.  
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a megállapodás 
tervezet szövegében van néhány elírás, illetve hiba. Azok kijavítása után 
javasolják aláírásra.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
218/2012. /X. 24./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal és Pásztó Város Önkormányzata között a Járási  Hivatal 
létrehozásával összefüggő megállapodást és azt elfogadja. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Sisák Imre megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 
 

k.m.f. 
 
 
 

 
 Sisák Imre       Dr. Tasi Borbála 
 Polgármester      címzetes főjegyző 
 
 
 


