
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2013. július 24-i rendkívüli 
üléséről. 
 
Képviselő-testületi ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti tanácskozó terme, 
3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. 
 
Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tibor Józsefné 
képviselő asszony, Édes Attila képviselő, Gömbiczné Kanyó Beatrix Mária képviselő 
asszony, dr. Halász István képviselő, dr. Nyíri Ferenc Béla képviselő. 
 
Meghívottak: dr. Tasi Borbála-címzetes főjegyző, Szabóné Bózsár Éva osztályvezető, 
Malomhegyi Lajos főmérnök, Mészáros Sándor kistérségi ügyintéző, Illés Rudolf bizottsági 
tag, Sipos István műszaki ügyintéző, Bencsikné Tóth Izolda építéshatósági ügyintéző, Tari 
Mihály informatikus, Nagyné Kis Anita szervezési ügyintéző. 
 
Sisák Imre: Tisztelettel köszönti Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testületének tagjait a 
rendkívüli ülésen. Több napirendi pont van, ami indokolta a rendkívüli ülés megtartását. Az 
ülés kezdetét megelőzően a bizottsági ülésen jelezte Illés Rudolf a Pásztói Szabadidő 
Egyesület tiszteletbeli elnöke, hogy a LEADER pályázatukhoz önkormányzatunk által 
rendelkezésre bocsátott ingatlanok jelzálogfedezeténél az egyik önkormányzati tulajdonú 
lakásnál nem elég a helyrajzi számot közölni, hanem lakásra alábontva kell ezt megadni, ezért 
javasolja, hogy ezt 5. napirendi pontként tárgyalja meg a képviselő-testület. Köszönti az 
ülésterembe időközben megérkező Édes Attila képviselő urat, dr. Halász István képviselő 
urat. A képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 9 főből 7 fő jelen van. 
Szavazásra bocsátja a kiegészített napirendi javaslatot. 
 
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
167/2013. /VII.  24/ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
1./ Javaslat közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás 
 rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására /I. forduló/ 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
2./ Javaslat Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásra 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
3./ Javaslat a pásztói települési értéktár létrehozására 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
4./ Javaslat Pásztó városi közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetésére  

beérkezett ajánlatok elbírálására.  
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
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5./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete A Pásztói Szabadidő Sport 

Egyesület edzőteremhez nyert LEADER pályázathoz jelzálogjog bejegyzésre hozott 
22/2013./I.30./ számú határozat kiegészítésére 

 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester  
 
I.NAPIRENDI PONT 
 
Javaslat közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló) 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: Pásztói állampolgár bejelentést tett arra vonatkozóan, hogy nem minden új 
utcanév esetében vannak kihelyezve az új utca névtáblák és régi rendszerbeli elnevezésű 
utcanevek vannak Pásztón. A Hivatal munkatársai felmérték Pásztón, Hasznoson, 
Mátrakeresztesen a jelenlegi utcaneveket. Kiderült, hogy van 2 olyan utcanév, amely a XX. 
századi önkényuralmi rendszerben tevékenyen közreműködő személy nevét hordozza. Ezért 
javaslatot tesz a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására. Ez az I. forduló és utána társadalmi egyeztetésre kerül 
sor 30 napon keresztül. A 2 utca, a Mező Imre út és a Sallai utca lakóit levélben megkeresték, 
kérték tőlük, hogy tegyenek javaslatot új utcanévre. A testület akceptálhatja a lakosok 
véleményét. 
 
Kérdés: 
 
dr.Halász István: Több esetben, ha történelmi személyről van elnevezve egy utca, akkor nincs 
minden esetben mellette a keresztnév. Ez pótolható-e? Például a Bajcsy-Zsilinszky utca 
esetében az Endre név nem szerepel, Berzsenyi utca is van és nincs mellette a keresztnév. Ez 
jelenten-e többletköltséget, ha pótolnák? Van-e ennek oka? Az ingatlan- nyilvántartással 
kapcsolatban történt-e egyeztetés, mert a tulajdoni lapon legtöbb helyen utca szerepel és az 
lehet hogy út? Cégeljárásnál már ebből volt probléma. 
 
Sisák Imre: Próbálkoztak már, hogy a lakókat rábírják arra, hogy az utcanév táblát és a 
házszámot tegyék ki, de ez nem minden esetben járt sikerrel. Ez kiadással jár, így a lakók 
részéről ellenállásba ütközött, a lakók nem értenének vele egyet. Ez rendezhető. A Pásztói 
Járási Hivatal Földhivatala felé jelezni kell Pásztó közterületeinek hivatalos nevét és kérni 
kell, hogy a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban ezek átvezetéséről gondoskodjanak. 
 
dr. Tasi Borbála: Nem az ingatlan-nyilvántartás határozza meg, hogy mi a neve egy utcának. 
A képviselő-testület, anno jogelődként a tanács döntött arról, hogy milyen utcanevek legyenek 
Pásztón. Az általános felülvizsgálat a 90-es évek elején megtörtént. Véletlen, hogy a Sallai és 
a Mező Imre út még létezik. Az, hogy a személyekről elnevezett utcáknál az utónév vagy 
szerepelt vagy nem,  a testülettől függött néhány kivételtől eltekintve. Ahová kívánkozott az 
utónév, oda a testület hozzátette, ahová nem kívánkozott, mert a köztudomásban úgy 
használták, oda nem tették hozzá. Például Deák Ferenc és Petőfi Sándor nevét említve a teljes 
nevet említjük, míg Kossuth Lajost inkább Kossuthként, Kölcsey Ferencet Kölcseyként 
emlegetjük. Nem kell bolygatni, mert akkor sok átvezetésre lenne szükség. A tervezet 
társadalmi egyeztetésre fog kerülni, lehet, hogy lesznek kezdeményezések arra vonatkozóan, 
hogy más utcanevet akarnak, vagy szeretnék a keresztnevet is az utcanévben szerepeltetni, 
vagy másik utcanevet szeretnének. Azt mondta az előkészítés során és a bizottsági ülésen is, 
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hogy a gyakorlati tapasztalok alapján át kell gondolni, hogy helyi lakosról halála esetén 25 év 
eltelte után lehet csak utcát elnevezni. A Földhivatalnak annak idején megküldték a közterület 
neveit, de ő maga is tapasztalta, hogy a földhivatal önálló életet él, hogy mit ír be a 
nyilvántartásba. Egyetért azzal, ha elfogadásra kerül a rendelet, akkor azt meg kell küldeni a 
Földhivatalnak, hogy ennek alapján vizsgálja felül az ingatlan- nyilvántartást és vezesse át az 
adtaváltozásokat. A Földhivatal lehet, hogy az ingatlan címénél átvezeti a közterület nevét, 
jellegét. 
 
Vélemény, észrevétel, javaslat: 
 
dr. Halász István: Utcanév módosítás esetén nem fog egyezni a lakcímkártya adata az 
utcanévvel. Problémát okozhat. Nem biztos, hogy a testületnek kellene különbséget tenni 
történelmi személyek között, hogy ki az akinek a teljes nevét használjuk és ki az akinek nem 
használjuk a teljes nevét. Fontos, hogy az állampolgároknak minél kevesebb utánajárása 
legyen, mert ha több száz embernek el kell menni lakcímkártyát csináltatni, akkor annak nem 
biztos, hogy fognak örülni. Igaz, hogy a földhivatalnak kellene eljárnia, de nem biztos benne, 
hogy ha vannak olyan kivételek, akkor esetleg nekik kellene a földhivatali nyilvántartást 
követni. Nem presztízs kérdés. Sok helyen azért hagyták úgy az utcaneveket ahogyan vannak, 
mert az költség. 
 
dr.Tasi Borbála: A képviselő úrral egyetért abban, hogy tartózkodniuk kellene attól, hogy 
felesleges problémát, bonyodalmat, eljárási terhet okozzanak az állampolgároknak, de ami 
következtetést levon ebből a képviselő úr, hogy mégis csak pontosítani kellene a neveket, így 
mégis csak sokat érintene a változás, holott annak meg nem kellene problémának lenni, hogy 
a Pásztói közterületi lista a központi utca, házszám jegyzékkel és elnevezéssel a címtárral 
egyezik. Tévedésnek tűnik, hogy ők neveznék el az összes utcát, már az elődök ezt megtették 
1975-ben, 1983-ban. Mindössze ennek az utcanév elnevezésnek és házszámozásnak az eljárás 
rend szabályozása történne meg, mert addig, amíg ezt nem szabályozzák,  nem tesznek eleget 
a törvényi kötelezettségnek, hogy helyi rendeletet kell alkotni. Eleget kell tenni ennek a 
kötelezettségnek, mert két utcanevünk a hatályos törvényi rendelkezéseknek nem felel meg és 
meg kell változtatni.  
 
Sisák Imre: A lakcímkártyák esetében a központi adatnyilvántartásból a gép automatikusan 
írja be az adatokat. Azért lesz 30 nap a társadalmi egyeztetésre, hogy ha valakinek problémája 
van, azt jelezze az önkormányzat felé és az illetékes munkatárs az előterjesztés készítése 
során egyeztesse azt vezetőjével. A törvényességet gyakorló címzetes főjegyző ezt 
megvizsgálja, a képviselők meg olyan anyagot kapnak a legközelebbi tárgyalás alkalmával, 
ami az egyeztetéssel összhangban van és a jogszabályi előírásoknak is megfelel. Ezért azt 
javasolja, hogy a határozati javaslatot fogadja el a képviselő-testület. 
 
dr.Tasi Borbála: Ha valaki azt mondja, hogy Rákóczi, akkor 100 emberből 100-nak II. 
Rákóczi Ferenc fejedelem jut az eszébe függetlenül attól, hogy több Rákóczi van. Ha 100 
/művelt/ embertől megkérdezzük, hogy ki az a Zrínyi, akkor biztos, hogy 100-an azt 
válaszolják, hogy Zrínyi Miklós, a szigetvári hős. 
 
dr. Halász István: Megnézte a térképet. Nem ragaszkodik ahhoz, hogy az legyen kiírva, hogy 
II. Rákóczi Ferenc utca, mert ha így szerepel, hogy Rákóczi út, akkor legyen. Ő szeretné a 
legjobban, ha a lakosoknak és az önkormányzatnak a legkevesebbe kerülne ez. Ennek utána 
kell járni. 
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Sisák Imre: A vitát lezárja, szavazás következik. 
 
A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
168/2013. /VII.  24/ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a közterületek 
elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről 
szóló rendelet tervezetet és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A rendelet-tervezetet 30 napra társadalmi egyeztetésre bocsátja. 

A társadalmi egyeztetés keretében az állampolgárok, a nem állami és nem 
önkormányzati szervek, szervezetek (véleményezésre jogosultak) véleményt 
nyilváníthatnak: 

a.) az önkormányzat honlapján a rendelet-tervezet véleményezésére kialakított oldalon 
megadott elektronikus levélcímen, 
b.) hagyományos módon írásban, papíralapon. 
 

 Határidő: 2013. augusztus 25. 
 Felelős: polgármester 
 
2.)  A beérkezett vélemények megismerése után, azokat hasznosítva a Képviselő-testület a 

javaslatot ismételten megtárgyalja. 
 
  Határidő: a képviselő-testület szeptemberi ülése 
     Felelős: polgármester 
 
II. NAPIRENDI PONT 
 
Javaslat Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: 2013. július 1-től komoly problémát okozna, ha nem lenne elfogadott Helyi 
Esélyegyenlőségi Programja (továbbiakban: HEP ) Pásztó Város Önkormányzatának, mert 
sem Európai Uniós pályázat, sem  magyar forrásból származó pályázat eredménnyel nem 
futhatna. A HEP elkészült, 1 év múlva felülvizsgálatra kerül. Köszöni azoknak, akik nagyon 
sok időt fordítottak az anyag elkészítésére. Javasolja a testületnek elfogadásra a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Vélemény, észrevétel, javaslat 
 
Volek György: Egyetért azokkal, ami a bizottsági üléseken elhangzott. Kiemeli a komoly 
munkát, amit a csapat Mészáros Sándor vezetésével végzett. Ez a Program szinte minden 
területre kiterjed, nagy mennyiségű adatot, információt szolgáltat, mely hasznos és 
használható is. Köszönet érte. Elfogadásra javasolja a testületnek. 
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Gömbiczné Kanyó Beatrix: Jelzi, hogy amikor hozzáfogott az anyag befogadásához, akkor 
úgy járt, hogy nem tudta letenni, mert olyan sok információ, összehasonlító elemezéshez 
juttatta, amit eddig nem látott. Jónak és szükségesnek ítéli, főleg, ha ezek meg is valósulnak. 
Ami észrevételeket szeretett volna tenni, azokat szükségesnek látja javítani, hogy ne adjanak 
támadási felületet. 
 
dr.Nyíri Ferenc: Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek a határozati javaslatot. Dicséret azoknak, akik az anyag előkészítésében, 
adatszolgáltatásban, az anyag összeállításában vagy ellenőrzésében részt vettek, mert erre a 
Programra a jövőre nézve is lehet építeni. 
 
Barna Tibor Józsefné: Nagyon alapos munka, az Intézményirányítási és Szociális Bizottság 4 
igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Ami javítandó lenne, azt jó 
szándékkal jelezték. 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslatot. Gratulál Mészáros Sándornak ahhoz a 
munkához, amit elvégzett. 
 
Mészáros Sándor: Köszöni a pozitív jelzőket, amikkel az anyagot illeték a képviselők. 
Köszöni a kollégáknak, az intézményvezetőknek és mindenkinek, aki munkájával hozzájárult 
ahhoz, hogy egy szakmailag jó színvonalú munkát tudjanak kibocsátani. Mivel több hónappal 
előbbre hozták a beadási határidőt, ezért vannak olyan magyartalan, szabálytalan gondolatok, 
állítások, melyek az egyik anyagrészben bizonyítva vannak, a másik anyagrészben pedig nem 
teljesen van szinkronban, gondolva itt a kistérségi társulás jelenlegi és a múltbéli helyzetére. 
Megköszöni a javaslatokat, melyeket be fognak építeni az anyagba. Felhívja a figyelmet arra, 
hogy egy 5 éves munkát kezdtek meg, melyet évente el kell végezni a programtervben 
ütemezettek szerint. Évente kötelesek beszámolni a képviselő-testületnek, a Türr István 
Képző- és Kutató Intézet egy nagyon jó vázlatot kényszerített rájuk, mely a munkájukat 
segítette. Ezen segítséget egy levélben meg is fogják köszönni nekik. A Helyi 
Esélyegyenlőségi Program előmozdíthatja a folyamatban lévő pályázataink pozitív bírálatát. 
 
Sisák Imre polgármester távozik. 6 képviselő folytatja a munkát. Az ülést Volek György 
alpolgármester vezeti. 
 
Volek György: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a javaslatot. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
169/2013. /VII.  24/ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Türr István 
Képző és Kutató Intézet /TKKI/ által jóváhagyott Pásztó Városi Önkormányzat Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját /HEP/.  
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Felhatalmazza polgármesterét, hogy a HEP elfogadásával kapcsolatos, TKKI felé kötelező 
jelentések ügyében intézkedjen.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Polgármester 
 
 
III. NAPIRENDI PONT 
 
Javaslat a pásztói települési értéktár létrehozására. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Volek György: Az értéktár elkészítésével kapcsolatban az önkormányzat megbízta a pásztói 
múzeumot.  Fontos, jó dolog. A határidő 2013. október 10-e, addig a múzeum által elkészített 
anyaghoz kapcsolódni lehet mindenkinek. 
 
 Kérdés nem hangzott el. 
 
Vélemény, észrevétel, javaslat: 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslatot. 
 
Volek György: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a javaslatot. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
170/2013. /VII.  24/ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a pásztói 
települési értéktár létrehozására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

A képviselő-testület a települési értéktárral kapcsolatos feladatok ellátásával megbízza 
intézményét, a Pásztói Múzeumot, aki elkészíti a településen fellelhető nemzeti értékek 
adatainak gyűjteményét és az ezzel kapcsolatos döntés-tervezetét társadalmi egyeztetés 
előtti elfogadásra a képviselő-testület elé terjeszti. 

  
Határidő: 2013. október 10. 
Felelős: múzeum igazgató 
 
IV. NAPIRENDI PONT 
 
Javaslat Pásztó városi közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetésére beérkezett ajánlatok 
elbírálására. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Volek György: Örül annak, hogy olcsóbb lesz az üzemeltetése. 
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Sisák Imre polgármester érkezeik. 7 fő folytatja a munkát. 
 
Kérdés 
 
dr.Halász István: 6 fél lett megkeresve, hogy adjanak ajánlatot. A most kiosztott 
előterjesztésben csak a Közhasznú Egyesület, az ÉMÁSZ és a Villámszer Kft. ajánlata van. A 
másik 3 megkeresett cég nem is reagált a közbeszerzési ajánlatra? 
 
Sispos István: 6 félt keresetek meg, 4 ajánlat van. A  kiosztott bontási jegyzőkönyvben 4 
ajánlat van. 
 
dr.Halász István: Nem fordította meg a papírt, elnézést kér. 
 
Vélemény, észrevétel, javaslat: 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslatot. 
 
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a javaslatot. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
171/2013. /VII.  24/ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó városi közvilágítás aktív elemeinek 
üzemeltetésére beérkezett ajánlatok elbírálásáról szóló javaslatot megtárgyalta és az alábbiak 
szerint határoz: 
 

1. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a gazdasági vezetőt, hogy a 
legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval az ÉMÁSZ Nyrt. képviseletében az 
ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel üzemeltetési szerződést kösse meg. 
Felelős: értelemszerűen 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a döntésről a többi 
ajánlattevőt is értesítse. 
Határidő: 2013. július 31. 
Felelős: értelemszerűen 

 
  
V.NAPIRENDI PONT 
 
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete A Pásztói Szabadidő Sport 
Egyesület edzőteremhez nyert LEADER pályázathoz jelzálogjog bejegyzésre hozott 
22/2013.(I.30.) számú határozat kiegészítésére. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
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Sisák Imre: A kiegészítés arról szól, hogy a hitelszerződés megkötéséhez azt kérik, hogy a 
Hunyadi utca 6. szám alatti ingatlannál ne csak annyi legyen, hogy 1826/12 hrsz-ú, hanem az, 
hogy 1826/12/A/2 az ingatlan helyrajzi száma. Kéri a testületet, hogy támogassa a határozati 
javaslatot. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Vélemény, észrevétel, javaslat: 
 
Sisák Imre: A bizottság támogatta. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a javaslatot. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
172/2013. (VII. 24.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete A Pásztói Szabadidő Sport Egyesület 
edzőteremhez nyert LEADER pályázathoz jelzálogjog bejegyzésre hozott 22/2013./I.30./ 
számú határozat kiegészítésére tett javaslatot megtárgyalta és annak megfelelően az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Pásztói Szabadidő Sport Egyesület LEADER 
pályázatának megvalósításához az egyesület által igényelt rövid lejáratú hitelhez szükséges 
jelzálogjogot az önkormányzat tulajdonában álló Társasházi lakás Hunyadi utca 6. 
1826/12/A/2 hrsz.; Lakóház, udvar Dózsa utca 20. 436 hrsz.; Lakóház, udvar Mátra út 11. 
841/2 hrsz alatti ingatlanokra szükség szerint bejegyezzék. 
Felhatalmazza polgármesterét a jelzálogjog bejegyzéssel kapcsolatos dokumentumok 
aláírására. 

 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 

 
Sisák Imre: Tájékoztatja a testületet, hogy 2013. július 31-én 13 órakor lesz rendkívüli 
testületi ülés Pásztó Semmelweis út 2. szám alatti Gondozási Központ közbeszerzési eljárás 
lezárása tárgyában. Megköszöni a részvételt, az  ülést bezárja. 
 
 

K.m.f 
 
 
             Sisák Imre     dr. Tasi Borbála 
           polgármester              címzetes főjegyző 


