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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. április 12-én megtartott 
üléséről.  

Helye: Városháza II. emeleti ülésterme, Pásztó, Kölcsey utca 35.  
 

Jelen vannak: Dömsödi  Gábor polgármester, Farkas Attila, Volek György, Édes Attila, Barna 
Tiborné, Plecskó Péter, dr. Halász István, Káposzta Csaba képviselők. 

Dr. Gajdics Gábor jegyző, dr.Szántó-Stadler Annamária aljegyző, Bartus László 
osztályvezető, Juhászné Mustó Mária osztályvezető, Genyéné Batta Nikoletta osztályvezető, 
dr. Gherdán Katalin osztályvezető,  dr. Hír János, Oláhné Csákvári Gabriella, Borbélyné 
Válóczi Marianna intézményvezetők, Szűcs Viktor VG Kft.mb. vezetője, Oravecz György 
főkönyvelő, Édes Imre,   Tóth Katalin pásztói lakosok, Tari Mihály, Berzák Gyuláné  Tóth 
Csilla Szervezési Osztály munkatársai. 
 

Dömsödi Gábor: Köszönti a jelenlévőket és a tv-n keresztül a város lakosságát. Köszönti azt 
az operatőrt is, aki nem fogott vele kezet.  

Megállapítja a határozatképességet, mivel a 9 megválasztott képviselőből 8 fő jelen van. 
Ismerteti a kiküldött meghívóhoz képest a napirendi pontokkal kapcsolatos javasolt 
változásokat. 

(A jkv-höz mellékelve). 

Megkérdezi, hogy van-e kiegészítése valakinek a napirendi pontokhoz.  

Farkas Attila ügyrendben szót kér.  

Farkas  Attila: Azért kért ügyrendben szót, mert a múltkori testületi ülésen nem tudott részt 
venni, viszont az internet adta lehetőséggel élve tájékozódott a történtekről. Azon a felvételen 
szerepelt, hogy a Polgármester úr kétszer is felszólította a testületet, hogy álljon föl, mert 
annyira megromlott a viszony,  hogy nem tud együttműködni a testülettel. Ezt viszont kicsit 
furcsának tartja, mert néhány hónappal korábban egy Hír tv-s, vagy Atv-s interjúban 
elmondta, hogy nagyon korrektül együtt tud működni, főleg a Fidesz-es fiúkkal a testületben. 
Ezen kívül az egyik újságban megjelent egy cikk, melyben a Polgármester úr azt mondta, 
hogy Pásztón már elvégezte a munkát és így nyugodtan indul a választáson.  

Arra szeretnék megkérni a Polgármestert, hogy amennyiben úgy gondolja, mondjon le. 
Természetesen nekik is lennének okaik, voltak dolgok, melyek nem tetszettek az elmúlt 
időszakban.  Lenne egy jó pár kérdésük, de mivel szűk az idő, most csak kettőt tesz föl. 
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Arra lenne kíváncsi, hogy hol tartanak a büntető ügyek, a különböző kártérítések az 
elbocsátások miatt, van-e a büntető ügyön kívül újabb büntető ügy és feljelentés. Minderre 
választ a következő testületi ülésen, április 26-án várnak.  

A másik, hogy az utóbbi pár hónapban a két ülés között végrehajtott határozatokról nem 
szavaztak. Ezekre a kérdésekre várja a polgármester válaszát.  

Dömsödi Gábor: Megkérdezi a Jegyzőt, erre most kell-e válaszolnia. 

A képviselő-testület 7 tagja fölállt és elhagyta az üléstermet.  

Dömsödi Gábor: Bejelenti, hogy nem fog lemondani és április 26-án választ ad.  Az ülésen 
megjelent meghívott vendégektől elnézést kér.  

A képviselő-testületi ülés határozatképtelenné vált, ezért azt bezárja. Tóth Józsefnek a városi 
tv részére külön fog nyilatkozni a történtekről.  

k.m.f. 

 

 Dömsödi Gábor      Dr. Gajdics Gábor 

 polgármester                 jegyző 

 


