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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 9-i rendkívüli 
üléséről. 
 
Helye: Teleki László Városi Könyvtár II. emeleti terme, Pásztó, Nagymező út 3. 
.  
Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, Farkas Attila alpolgármester,   Édes Attila, 
Plecskó Péter,  Káposzta Csaba, Volek György képviselők. 
 
Dr. Gajdics Gábor jegyző, Budavári Valéria osztályvezető, Máté Nándorné IPESZ vezetője, 
Bartus László osztályvezető,  Juhászné Mustó Mária osztályvezető, Dudásné Fülöp Anita, 
Berzák Gyuláné,  Tari Mihály Szervezési Osztály munkatársai. 
 
Dömsödi Gábor: Megállapítja a határozatképességet, mivel  a 9 megválasztott képviselőből 6 
fő jelen van.  
dr. Becsó Károly, dr. Halász István és Barna Tibor Józsefné jelezték távolmaradásukat. 
 
Javaslatot tesz a napirendre a meghívó szerint. 
Szavazásra bocsátja. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
41/2016. (III. 9.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
1./ Javaslat a Green Alumínium Kft. kérelmének elbírálására. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
2./ Javaslat a központi háziorvosi ügyelet kiszervezése kapcsán szükséges intézkedések 
 megtételére.  
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
3./ Javaslat a Pásztó, Nagymező út 6-8. fsz. 1. szám alatti volt fogorvosi rendelő  
 értékesítésére. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
4./ Javaslat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás üzemeltetésének megszűnésével 
 kapcsolatos döntések meghozatalára. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
5./ Javaslat a Családok Átmeneti Otthona által nyújtott ellátás megszüntetésére 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
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6./ Javaslat a Shotokan Karate Klub rendkívüli sporttámogatására. 
 Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport kapcsolatok tanácsnoka 
 
 
7./ Javaslat az 1956-os Emlékbizottsághoz benyújtandó pályázat támogatására 
 Előterjesztő: Farkas Attila alpolgármester 
 

I. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a Green Alumínium Kft. kérelmének elbírálására. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Szóbeli kiegészítése nincs. Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és 6 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő.-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
42/2016. (III. 9.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Green 
Alumínium Kft. kérelmének elbírálásáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:   
 

1.  A Képviselő- testület támogatja a Green- Alumínium Kft. kérelmét. 
 
Felkéri a Green- Alumínium Kft-t a 2016. március 14-én lejáró vételi jog -2017. 
március 31-ig történő- meghosszabbítására vonatkozó okirat előkészítésére. 
 
2. Felhatalmazza a polgármestert a mindkét fél által elfogadott okirat 

aláírására. 
 
Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester, vagyongazdálkodási ügyintéző 

 

II. NAPIRENDI PONT: 
 

 Javaslat a központi háziorvosi ügyelet kiszervezése kapcsán szükséges intézkedések 
 megtételére.  
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
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Dömsödi Gábor: Szóbeli kiegészítése nincs. Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság és az Intézményirányítási és Szociális Bizottság. 
 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és 6 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Édes Attila: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő.-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
43/2016. (III. 9.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a központi háziorvosi ügyelet 
kiszervezése kapcsán szükséges intézkedések megtételéről szóló javaslatot és az alábbiak 
szerint dönt: 
 
1. A Képviselő-testület egyetért a kiszervezéssel kapcsolatos intézkedések ütemezésével, 

miszerint 2016. április 1-jétől a Pannon Paramedic Kft működési engedély alapján 
működteti a központi háziorvosi ügyeletet, úgy, hogy 2016. június 30-ig az IPESZ 
biztosítja az orvosokon kívüli személyzetet, és annak költségeivel az önkormányzat a Kft-
vel elszámol.  
 

2. 2016. június 30-ával a központi háziorvosi ügyelet kikerül az IPESZ feladatköréből. Az 
alapító okirat módosítását a Képviselő-testület 2016. májusi ülésére be kell terjeszteni. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Pásztó Város polgármesterét, hogy a központi 
háziorvosi ügyeletben érintett településekkel a 2016. április 01-től hatályos feladat-ellátási 
szerződéseket megkösse. 

 

4. A Pannon Paramedic Kft. nyilatkozott, miszerint a központi háziorvosi ügyeleti ellátásban 
jelenleg foglalkoztatott közalkalmazottakat nem tudja továbbfoglalkoztatni. 

 

5. A Képviselő-testület a feladat kiszervezése és a háziorvosi ügyelet jövőbeni 
működtetőjének nyilatkozata alapján az Intézmények Pénzügyi Ellátó Szervezete 
létszámkeretének csökkentését határozza el az alábbiak szerint: 
 

 
Intézmények Pénzügyi Ellátó Szervezete fő 

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2016. 01.01. eredeti előirányzata szerint: 32 
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Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése 2016. július 1-től 5,25 
A létszámcsökkentéssel megszűnő munkakörök   

 asszisztens    2 
 gépkocsivezető    3 
 kisegítő    0,25 
      

Engedélyezett létszám a létszámcsökkentés után  26,75 
 
6. Az önkormányzati szintű létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott  döntések 

egyidejűleg az álláshelyek megszüntetését is jelentik és legalább 5 évig  nem 
állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 
 

7. Pásztó Városi Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres 
 álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új 
 álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az 
 önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállalók- 
 munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – 
 foglalkoztatására nincs lehetőség. 

  

8. Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret betartása 
érdekében a felmentéssel, végkielégítéssel együtt járó létszámcsökkentések fedezete egy 
részének biztosítása érdekében az ehhez kapcsolódó állami támogatás igénylésére 
pályázatot nyújt be. 
 

9. Pásztó Város Polgármestere kijelenti, hogy az önkormányzat pályázatában olyan 
korengedményes nyugdíjazáshoz nem igényel támogatást, aki után a Magyarország 2016. 
évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. cím 2. 
Különféle kifizetések alcím előirányzat, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 
2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím, a 3. mellékletben szereplő I. pont 
2. alpont szerinti Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások 
támogatása jogcímen megjelölt forrásból támogatást vesz igénybe. 

 

10. A képviselő-testület utasítja polgármesterét és az intézmény vezetőjét, hogy a 
létszámcsökkentés miatt a központi költségvetési hozzájárulásra a pályázatot készítse el és 
– a kiírás feltételrendszerének függvényében a legközelebbi benyújtási határidőben, az 
önkormányzat nevében a polgármester nyújtsa be. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester 

 
III. NAPIRENDI PONT: 

 
Javaslat a Pásztó, Nagymező út 6-8. fsz. 1. szám alatti volt fogorvosi rendelő  

 értékesítésére. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Szóbeli kiegészítése nincs. Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság.  
 
Kérdés nem volt. 
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Vélemény, észrevétel 
 
Budavári Valéria: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén a határozati javaslat 
módosításáról döntöttek a következők szerint.  
Az eredeti határozati javaslatnak csak az 1. pontja marad változatlan. A 3-8. pontok törlésre 
kerülnek. Helyette a következő három ponttal egészül ki. 

2. „A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan pályázati úton 
történő meghirdetésére az ingatlanforgalmi értékbecslésben megállapított 10 millió 
Ft-os induló vételáron.  

 
3. A beérkezett ajánlatokat a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság bontja és 

értékeli.  
 
4. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az ingatlan értékesítésére vonatkozó 

javaslatát döntéshozatal céljából a márciusi képviselő-testületi ülést követő soron 
következő testületi ülésre a képviselő-testület elé terjeszti.” 

 
 
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és 6 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő.-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
44/2016. (III. 9.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó, 
Nagymező út 6-8. fsz. 1. szám alatti volt fogorvosi rendelő értékesítésére tett javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza:   
 

1. A Képviselő- testület értékesíteni kívánja a Pásztó, Nagymező út 6-8. fsz. 1. szám 
alatti, 2388/6/A/1 hrsz.-ú ingatlant. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan pályázati úton 
történő 

meghirdetésére az ingatlanforgalmi értékbecslésben megállapított 10 millió Ft-os 
induló vételáron.  

 
3. A beérkezett ajánlatokat a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság bontja és 

értékeli.  
 
4. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az ingatlan értékesítésére vonatkozó 

javaslatát döntéshozatal céljából a márciusi képviselő-testületi ülést követő soron 
következő testületi ülésre a képviselő-testület elé terjeszti. 

 
Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester, vagyongazdálkodási ügyintéző 
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IV. NAPIRENDI PONT: 
 
 Javaslat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás üzemeltetésének megszűnésével 
 kapcsolatos döntések meghozatalára. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és 6 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Édes Attila: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő.-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
45/2016. (III. 9.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás üzemeltetésének megszűnésével kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 
javaslatot és az alábbiak szerint dönt: 
 

1. A Képviselő-testület 2016. március 1-jétől megszűnteti a Pásztói Gondozási 
Központ keretében működtetett jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. Köszönettel 
tudomásul veszi, hogy az állami fenntartó a feladatot átveszi. 

 

2. Ettől az időponttól a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kikerül a Pásztói 
Gondozási Központ feladatköréből. Az alapító okirat módosítását a Képviselő-
testület 2016. márciusi rendes ülésére be kell terjeszteni. 

 

3. A Képviselő-testület a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszüntetése miatt, 
továbbá a költségvetési hiány csökkentése érdekében a Pásztói Gondozási Központ 
létszámkeretének csökkentését határozza el az alábbiak szerint: 

 
Pásztói Gondozási Központ fő 

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2016. 01.01. eredeti előirányzata szerint: 58 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése 2016. szeptember 1-től 4 

A létszámcsökkentéssel megszűnő munkakörök   
 portás    4 
      

Engedélyezett létszám a létszámcsökkentés után  54 
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4. Az önkormányzati szintű létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntések 
egyidejűleg az álláshelyek megszüntetését is jelentik és legalább 5 évig nem 
állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá 
teszik. 

 
5.      Pásztó Városi Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres 

 álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új 
 álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az 
 önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállalók- 
 munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – 
 foglalkoztatására nincs lehetőség. 

  

6. Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret 
betartása érdekében a felmentéssel, végkielégítéssel együtt járó 
létszámcsökkentések fedezete egy részének biztosítása érdekében az ehhez 
kapcsolódó állami támogatás igénylésére pályázatot nyújt be. 

 
7. Pásztó Város Polgármestere kijelenti, hogy az önkormányzat pályázatában olyan 

korengedményes nyugdíjazáshoz nem igényel támogatást, aki után a 
Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény XI. 
Miniszterelnökség fejezet, 34. cím 2. Különféle kifizetések alcím előirányzat, a IX. 
Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő 
támogatásai cím, a 3. mellékletben szereplő I. pont 2. alpont szerinti Helyi 
szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen 
megjelölt forrásból támogatást vesz igénybe. 

 
8. A képviselő-testület utasítja polgármesterét és az intézmény vezetőjét, hogy a 

létszámcsökkentés miatt a központi költségvetési hozzájárulásra a pályázatot 
készítse el és – a kiírás feltételrendszerének függvényében a legközelebbi 
benyújtási határidőben, az önkormányzat nevében a polgármester nyújtsa be. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester 

 
V. NAPIRENDI PONT: 

 
 Javaslat a Családok Átmeneti Otthona által nyújtott ellátás megszüntetésére 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és 6 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Édes Attila: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
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A képviselő.-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
46/2016. (III. 9.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a gyermekjóléti alapellátási 
körbe tartozó családok átmeneti otthona által nyújtott ellátás megszüntetéséről szóló 
javaslatot, s az alábbiak szerint dönt: 

 
1. Egyetért a Pásztói Gondozási Központ működtetésében lévő Családok Átmeneti 

Otthona, mint átmeneti elhelyezést biztosító ellátás megszüntetésével. 
 

2. Az otthonban lakó 6 fős család elhelyezéséről gondoskodik, részükre 2016. augusztus 
31-ig biztosítja a lakhatást a jelenleg is általuk lakott helyiségekben.  
 

3. A döntést követő 3 napon belül kezdeményezni kell a 1. pontban foglalt ellátás 
szolgáltatói nyilvántartásból történő törlését 2016. március 31-i hatállyal. 

 
4. A Családok Átmeneti Otthona megszűnésével egyidejűleg alkalmazottai közül belső 

áthelyezéssel 3 fő a Gondozási Központ Család és Gyermekjóléti Központjában, 1 fő a 
Gondozási Központ Idősek Otthona tagintézményében, 2 fő a Gondozási Központ 
Idősek Klubja tagintézményében folytatja munkáját. 

 
Felelős: szöveg szerint 
Határidő: szöveg szerint 

 
VI. NAPIRENDI PONT: 

 
 Javaslat a Shotokan Karate Klub rendkívüli sporttámogatására. 
 Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport kapcsolatok tanácsnoka 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és 6 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Édes Attila: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő.-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
47/2016. (III. 9.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Shotokan Karate Klub 
kérelmét, mely az edzőtábor megszervezésére valamint a JKA Európa Bajnokságon való 
részvétel támogatására irányul. A rendezvény megszervezésére  valamint az Európa 
Bajnokságon való részvétel költségeihez 500.000 Ft támogatást biztosít a 2016. évi 
sporttámogatási keret terhére. 
Az sport szervezet a támogatási összeggel 2017. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben 
a megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el, a 2017. évben nem jogosult 
támogatásra. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős:   polgármester 
 

VII. NAPIRENDI PONT: 
 
 Javaslat az 1956-os Emlékbizottsághoz benyújtandó pályázat támogatására 
 Előterjesztő: Farkas Attila alpolgármester 
 
Dömsödi Gábor: A bizottsági ülésen egy kiegészítés került elfogadásra, mely szerint a 
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az alkotás elkészítése érdekében 
folytasson tárgyalásokat. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és 6 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő.-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
48/2016. (III. 9.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 1956-os Emlékbizottság 
által kiírt „Büszkeségpont” elnevezésű pályázatot és az alábbiak szerint dönt: 
     

1. Elfogadja és támogatja az 1956-os Emlékbizottság által kiírt „Büszkeségpont” 
elnevezésű pályázat benyújtását.  
 

2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az önkormányzat tulajdonát képező pásztói 
1846 hrsz-ú belterületi beépítetlen területen /Hunyadi út-Fő utcai sarok/ valósuljon 
meg az 1956-os új emlékmű. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az alkotás elkészítése érdekében folytasson 
tárgyalásokat. 
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3. A pályázatot az emlékmű terveivel benyújtása előtt elfogadásra a Képviselő-testület 

elé kell terjeszteni. 
 
Határidő: Értelemszerűen 
Felelős: Polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

 
 Dömsödi Gábor      dr. Gajdics Gábor 
 polgármester                 jegyző 
 
 
  

 
 

 
 


	Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a gyermekjóléti alapellátási körbe tartozó családok átmeneti otthona által nyújtott ellátás megszüntetéséről szóló javaslatot, s az alábbiak szerint dönt:
	1. Egyetért a Pásztói Gondozási Központ működtetésében lévő Családok Átmeneti Otthona, mint átmeneti elhelyezést biztosító ellátás megszüntetésével.

