
 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. augusztus 27-i alakuló 
üléséről. 
 
Jelen vannak: Farkas Attila polgármester, Bodrogi István, Barna Tibor Józsefné, Káposzta 
Csaba,  dr. Halász István, dr. Kanyó Roland, Kerekes Lóránt, Veres Róbert, Zeke Tamás 
képviselők.  
 
Dr. Becsó Károly és Bíró Márk országgyűlési képviselők, Dr. Gajdics Gábor jegyző, Orosz 
Zoltánné dr. HVB elnöke,  Molnár Angelika,   Berdár Józsefné HVB tagjai, Szűcs Viktor 
Városgazd. Kft. ügyvezetője, intézményvezetők, Juhászné Mustó Mária, Genyéné Batta 
Nikoletta, dr. Gherdán Katalin, Bartus László, osztályvezetők,   Tari Mihály, Berzák Gyuláné,  
Szervezési Osztály munkatársai, valamint további meghívott vendégek és érdeklődők. 
 
HIMNUSZ 
 
Farkas Attila: Köszönti a megjelenteket a képviselő-testület alakuló ülésén.  A 2018.  
augusztus 12-én megtartott időközi önkormányzati képviselő és polgármester  választáson 8 
képviselőt és 1 polgármestert lehetett választani. 
Megállapítja a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből mindenki  jelen van.  
A polgármester a Képviselő-testület határozatképessége és döntéshozatal szempontjából 
települési képviselőnek tekintendő. 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a kiküldött meghívótól eltérően azzal, hogy a 7. és 8. 
napirendi pontot cseréljék meg, mert az alpolgármester választás után célszerűbb dönteni a 
jogviszonyával kapcsolatos kérdésekről is.  
 
Megkérdezi van-e más javaslat. 
 
Egyéb javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
245/2018. (VIII. 27.) számú határozata: 
 
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről.  
Előterjesztő: Orosz Zoltánné dr., a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 
2. A képviselő-testület tagjainak eskütétele 

Előterjesztő: polgármester 
 

3. Pásztó Város Polgármesterének eskütétele 
Előterjesztő: HVB elnöke 
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4. Javaslat a  polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos döntés 

meghozatalára 
Előterjesztő: jegyző 

 
5. Javaslat Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztására 

Előterjesztő: polgármester 
 

6. Alpolgármester választása és eskütétele. 
Előterjesztő: polgármester 

 
7. Az alpolgármester jogviszonyával kapcsolatos döntés meghozatala 

Előterjesztő: polgármester 
 

8. Javaslat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjainak megválasztására 
Előterjesztő: polgármester 

 
9. Javaslat Intézményirányítási és Szociális Bizottság tagjainak megválasztására 

Előterjesztő: polgármester 
 

10. Javaslat  Civil és Sport Kapcsolatok Tanácsnokának és Gazdasági Kapcsolatok 
Tanácsnokának  megválasztására 
Előterjesztő: polgármester  

 
11. Javaslat az SZMSZ felülvizsgálatának előkészítésére vonatkozó megbízásra 

Előterjesztő: polgármester 
 
 
I.  NAPIRENDI PONT: 
 
A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről.  
Előterjesztő: Orosz Zoltánné dr.,  a Helyi Választási Bizottság elnöke 
 
A  HVB elnök szóbeli tájékoztatója a jkv-höz mellékelve.  
 
A tájékoztatót követően Orosz Zoltánné dr.  átadja a képviselők részére a megbízóleveleket.  
 
II. NAPIRENDI PONT: 
 
A képviselő-testület tagjainak eskütétele 
Előterjesztő: polgármester 
 
Farkas Attila: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 28.§ 
(2) bekezdése szerint az önkormányzati képviselők az alakuló ülésen esküt tesznek és erről 
okmányt írnak alá.  
Felkérem Orosz Zoltánné dr.-t,  a Helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy az eskü 
szövegének előmondásával a képviselő-testület tagjaitól az esküt vegye ki.  
 
Orosz Zoltánné dr.: Kéri a testület tagjait és a vendégeket, hogy az eskütétel idejére álljanak 
fel, illetve a képviselő-testület tagjai az eskü szövegét mondják utána. 
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A képviselők esküjének szövege: 
 
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; helyi 
önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Pásztó város fejlődésének 
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorlom. 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
/Az eskütételről külön jkv. készült, mely e jkv. melléklete/. 
 
III. NAPIRENDI PONT: 
 
Pásztó Város Polgármesterének eskütétele 
Előterjesztő: HVB elnöke 
 
Orosz Zoltánné dr.: Az előzőekben említett önkormányzati törvény 63. §-a értelmében a 
polgármester a megválasztását követően esküt tesz a képviselő-testület előtt és erről az 
okmányt aláírja.  
Kérem a testület tagjait és a vendégeket, hogy az eskütétel idejére álljanak fel, illetve a 
polgármester úr az eskü szövegét mondja utánam. 
 
A polgármesteri eskü szövege:  
 
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat  Pásztó város fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Sok sikert kíván a polgármesternek és a képviselő-testületnek a munkához.  
 
/Az eskütételről külön jkv. készült, mely e jkv. melléklete/. 
 
Orosz Zoltánné dr.: Átadja a szót Farkas Attilának, Pásztó város polgármesterének. 
 
Farkas Attila: Most van lehetőség arra, hogy a polgármester egy rövid beszéddel előálljon. 
Valóban rövid lesz. Az új testületnek 13 hónap áll rendelkezésére a következő önkormányzati 
választásokig, 2019. októberéig. Úgy gondolja, felelőtlenség lenne erre a 13 hónapra 
ígéreteket tenni. A választási kampányban röviden vázolta a programját és bízik abban, hogy 
azt sikerül is megvalósítaniuk. A képviselő-testület összetétele a várakozásainak megfelelően 
alakult, mindannyian hasonlóan látják Pásztó helyzetét.  
A választási kampány során volt három szlogen, ilyen volt pl. a nyugalom. Itt elsősorban arra 
gondolt, hogy szükség van a városban békére és nyugalomra. Jövőre nehéz lesz a helyzet a 
választási kampány miatt, bár az már most augusztus 13-án elkezdődött. Az indulatok 
nehezen fognak elcsitulni, de azért bízik abban, hogy ez mérséklődni fog.  
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Nagyon fontosnak tartja, hogy a helyi közélet szereplőivel, elsősorban a civil szervezetek 
vezetőivel negyedévenként konzultáljanak, beszéljék meg a város gondjait,   mit kellene a 
képviselő-testületnek megtárgyalnia. 
Szintén fontos az országgyűlési képviselőkkel és a megye vezetőivel, a Járási Hivatal 
vezetőjével  történő kapcsolattartás, illetve a hatóságokkal történő együttműködés.  
A város életében sokkal nagyobb esély van a fejlődésre, ha nyugalom és együttműködés van. 
Bízik abban, hogy az elnyert 2,2 milliárd Ft pályázati pénzösszegből megvalósíthatók lesznek 
a pályázati célok és lesz még lehetőség újabb pályázatokra is. Folyamatosan figyelni kell, 
hogy honnan juthat még a város plusz forrásokhoz.  
Mindenki munkájára számít, nem csak azokéra, akik a választási kampányban támogatták. 
Mindenki polgármestere szeretne lenni. Bízik abban is, hogy ezalatt a 13 hónap alatt sikerül 
meggyőzni azokat is, akik most nem mellette tették le a voksukat.  
Megköszöni mindenkinek a munkáját, akik eddig is segítették. Gratulál a megválasztott 8 
képviselőnek és kövessenek el mindent a közös siker érdekében.  
  
IV. Napirendi pont 
 
A polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos döntés meghozatala. 
Előterjesztő:  Dr. Gajdics Gábor jegyző 
 
Dr. Gajdics Gábor: Gratulál a polgármesternek és a képviselőknek a megválasztásukhoz.  
 
A polgármester megbízatásának időtartamára illetményre jogosult. Az illetményt 
összegszerűen kell meghatározni, e tekintetben a testületnek nincs mérlegelési lehetősége.  

A Mötv. 71. § (2) bekezdése alapján „ a megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi 
önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, 
amelynek összege megegyezik az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, 
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott 
alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének 
összegével” 
A Mötv. 71. (4) bekezdés e) pontja alapján a polgármester illetménye a 71. § (2) bekezdésben 
meghatározott összeg 60%-a az 5001-10000 fő lakosságszámú település polgármestere 
esetében”. 

Az államtitkár javadalmazása a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai 
és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény alapján: 
„51. § (1) Az államtitkár alapilletménye a köztisztviselői illetményalap 12-szerese. 
(2) Az államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a. 
(3) Az államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a. 
(4) Az államtitkár alapilletményét a miniszter át nem ruházható hatáskörében legfeljebb 30%-
kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg”. 
 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (1) bekezdése 

alapján a Kttv. szerinti illetményalap  2018. évben 38 650 forint. 

 
Fentiek alapján a polgármester illetménye: bruttó 598.302.-Ft. kerekítve: 598.300.-Ft. 
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Farkas Attila két nyelvből rendelkezik nyelvvizsgával. Német nyelvből  alapfokú komplex, 
angol nyelvből pedig középfokú komplex nyelvvizsgája van.  
A kiküldött előterjesztésben szereplő határozati javaslat emiatt a következők szerint módosul: 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.)  225/L. § (1) 

bekezdése alapján „A polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell  

többek között a Kttv. 141. § (1)-(9) bekezdését, mely szerint nyelvvizsga pótlék illeti meg, 

amennyiben nyelvvizsgával rendelkezik.  

 
A Kttv. 141. § (6) bek. szerint  az angol, francia, német, arab, kínai és orosz nyelvek 
tekintetében a pótlék alanyi jogon jár, amelynek mértéke nyelvvizsgánként 
 

b) komplex középfokú (B2) nyelvvizsga esetében az illetményalap 60%-a, 
c) komplex alapfokú (B1) nyelvvizsga esetében az illetményalap 15%-a. 

 
A nyelvvizsga pótlék megállapításánál a Pásztói Polgármesteri Hivatalnál 2018. január 
1-jén  érvényes köztisztviselői illetményalapot vettük figyelembe, mely az 1/2018. (I. 26.) 
önkormányzati rendelet 10. § (4) bekezdésében foglaltak szerint  (költségvetés) 44.650 
Ft.  
Fentiek alapján a polgármestert az alábbi nyelvpótlékok illetik meg: 
 
- komplex középfokú (B2) nyelvvizsga alapján az illetményalap 60%-a, azaz 26.790.-Ft. 
- komplex alapfokú (B1) nyelvvizsga esetében az illetményalap 15%-a 6.698.-Ft.  
 
A polgármester illetménye tehát a nyelvvizsga pótlékkal kiegészítve bruttó 631.788.-Ft, 
kerekítve: 631.800.-Ft. 
 
A Mötv. 71. § (6) bekezdése értelmében „a főállású polgármester, a társadalmi megbízatású 
polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, 
tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult”.  
Ennek alapján a költségtérítés összege a nyelvpótlékkal kiegészített illetmény 15 %-a, azaz 
havi bruttó 94.770.- Ft. 
 
Javaslom tehát a polgármester illetményét 2018. augusztus 13. napjától havi bruttó 631.788-
Ft-ban költségtérítését pedig havi bruttó 94.700.-Ft-ban megállapítani. 
  
Kérem a módosított és kiegészített határozati javaslat elfogadását.  
 
A határozati javaslat megszavazása előtt szükséges arról is döntenie a képviselő-testületnek, 
hogy a polgármestert kizárja-e vagy sem a döntéshozatalból. Javasolja, hogy ne zárják ki. 
Javasolja tovább, hogy a következő napirendnél, az Ügyrendi Bizottság tagjainak 
megválasztásánál sem zárják ki az érintett képviselőket a döntéshozatalból. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.  
 
 Farkas Attila: Kinek van kérdése, más javaslata? 
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Amennyiben nincs, kérem, hogy először arról szavazzon a képviselő-testület, hogy a 
polgármestert – a Jegyző úr javaslatára – ne zárják ki a döntéshozatalból. 
 
Szavazásra bocsátja. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
246/2018. (VIII. 27.) számú határozata: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Farkas Attila polgármestert nem zárja ki a 
döntéshozatalból. 
 
Szavazásra bocsátom a polgármester illetményéről és költségtérítéséről szóló határozati 
javaslatot.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
247/2018. (VIII. 27.) számú határozata: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Farkas Attila polgármester illetményét havi 
bruttó 631.800.-Ft-ban állapítja meg 2018. augusztus 13. napjától.    
         
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Farkas Attila polgármester költségtérítését 
illetményének 15%-ában, havi bruttó 94.770.-Ft-ban állapítja meg 2018. augusztus 13. 
napjától. 
 
Farkas Attila: : Szavazásra bocsátom, hogy a bizottsági tagok, valamint az alpolgármester 
választásnál az érintett képviselőket ne zárják ki a döntéshozatalból. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
248/2018. (VIII. 27.) számú határozata: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az érintett képviselőket  nem zárja ki a 
döntéshozatalból az alpolgármester és a bizottsági tagok megválasztásánál. 
 
V. Napirendi pont 
 
Ügyrendi Bizottság megválasztása. 
Előterjesztő: polgármester 
 
Farkas Attila: Az Ügyrendi Bizottság javasolt tagjai beleegyeztek a nyilvános tárgyalásba. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Mötv. 74. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos 
szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy 
alpolgármestert, választ, illetve több alpolgármestert is választhat.  A képviselő-testület 
legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és 
kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.  

Pásztó Városi Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes 
kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: SZMSZ) 
36. § (2) bekezdése alapján „a titkos szavazást a képviselő-testület ügyrendi bizottsága 
bonyolítja le”. 

Fentiek alapján az alpolgármester megválasztásának lebonyolítására az Ügyrendi Bizottság 
jogosult így az Ügyrendi Bizottságot kell előbb megválasztani.  

Az SZMSZ 57. § (2) bekezdés a) pontja alapján a képviselő testület ügyrendi bizottságot -3 fő 
/2 képviselő, 1 nem képviselő/ választ. 
A Bizottság Elnökét és az elnökkel együtt számított tagjainak a felét az önkormányzati 
képviselők közül kell számítani. Az Mötv. 40. § (1) bekezdése szerint „a képviselő-testület 
bizottságának nem képviselő tagja a megválasztását követően a képviselő-testület előtt – a 
képviselőkre irányadó szöveggel - esküt tesz és erről okmányt ír alá”.  
 
Az Ügyrendi Bizottság elnökére és tagjaira az alábbi javaslatot teszem: 
 
    Dr. Kanyó Roland Richárd elnök (képviselő) 
 
    Zeke Tamás                         tag (képviselő tag) 
 
    Benus László                       tag (nem képviselő tag) 
 
Kérem a  javaslat elfogadását. 
 
Kérdés, vélemény nem volt 
 
Szavazásra bocsátja az Ügyrendi Bizottság tagjaira tett javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
249/2018. (VIII. 27.) számú határozata: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság  
 

elnökévé dr. Kanyó Roland Richárd képviselőt 
            tagjává    Zeke Tamás képviselőt, és 
                           Benus László  nem képviselőt megválasztotta. 
 
Farkas Attila: A nem képviselő bizottsági tagnak esküt kell tennie. Kéri Benus Lászlót, 
mondja utána az eskü szövegét.  
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ESKÜ SZÖVEGE: 
 
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
bizottsági tisztségemből eredő feladataimat Pásztó város fejlődésének előmozdítása érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
VI. Napirendi pont 
 
Alpolgármester választása és eskütétele. 
Előterjesztő: polgármester 
 
Farkas Attila: Az alpolgármester személyére a polgármester kizárólagos hatásköre javaslatot 
tenni. A tisztség főállásban és társadalmi megbízatásként is ellátható.  

Társadalmi megbízatású alpolgármesterré Bodrogi István képviselő urat javaslom 
megválasztani.  

Az alpolgármester megválasztására irányuló titkos szavazást az Ügyrendi Bizottság bonyolítja 
le.  

Kérem az Ügyrendi Bizottság elnökét,  ismertesse a titkos szavazás  menetét. 
 
Dr. Kanyó Roland: Ismerteti a titkos szavazásra vonatkozó szabályokat (a jkv-höz 
mellékelve) 
 
Farkas Attila: A szavazás idejére szünetet rendelek el. 
 
SZÜNET 
SZÜNET UTÁN 
 
Farkas Attila: Felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a szavazás eredményét.  
 
Dr. Kanyó Roland: Ismerteti a szavazás eredményét, mely szerint Bodrogi István képviselőt 9 
igen szavazattal egyhangúlag társadalmi megbízatású alpolgármesterré választotta a 
képviselő-testület. (A szavazásról készült jegyzőkönyv mellékelve) 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
250/2018. (VIII. 27.) számú határozata: 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bodrogi István képviselőt társadalmi 
megbízatású alpolgármesterré 2018. augusztus  27-i hatállyal megválasztotta. 

 
Farkas Attila: Felkéri Bodrogi István, hogy az esküt a Polgármester előmondása mellett tegye 
le.  
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ESKÜ SZÖVEGE: 
 
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Pásztó város fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Az eskütételről külön jkv. készült, mely e jkv. melléklete. 
 
Farkas Attila: Megkérdezi a megválasztott alpolgármestert, kíván-e szólni? 
 
Bodrogi István: Megköszöni a városlakók, a polgármester úr és a képviselő-testület bizalmát. 
Ígéri, hogy tehetségének legjavával igyekszik ezt meghálálni és feladatait elvégezni.  
 
VII. Napirendi pont 
 
Az alpolgármester jogviszonyával kapcsolatos döntés meghozatala 
Előterjesztő: polgármester 
 
Farkas Attila: A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjra jogosult, melynek 
összegét a képviselő-testület határozza meg.  

Az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján „a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 
a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíja 90%-át.  
 
Az Mötv. 71. § (5) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja a 
polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű összeg azaz: havi bruttó 299.150.-Ft.  
Ennek a 90%-a havi bruttó 269.235.-Ft. 
 
Fentiek alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja nem haladhatja meg 
havi bruttó 269.235.-Ft-ot. 
 
Az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester havonta az 
illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 
 
Az ismertettek alapján javaslom a társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját 269.235.-Ft-ban,  valamint költségtérítését havi bruttó 40.385.-Ft-ban 
meghatározni. 
 
Kérdés, vélemény nem volt. 
 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A  döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
251/2018. (VIII. 27.) számú határozata: 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bodrogi István társadalmi megbízatású 
alpolgármester részére havi bruttó 269.235.-Ft illetményt állapít meg 2018. augusztus 27. 
napjától. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bodrogi István  társadalmi megbízatású 
alpolgármester részére havi bruttó 40.385.-Ft költségtérítést állapít meg 2018. augusztus 27. 
napjától.  
 
VIII. Napirendi pont 
 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megválasztása. 
Előterjesztő: polgármester 
 
Farkas Attila:  A képviselő-testület az Mötv. 57. § (1) bekezdése alapján az alakuló vagy az 
azt követő ülésen a polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által 
kötelezően létrehozandó és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 
bizottságait.  
 
Az Mötv. 57. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a kétezernél több lakosú településen 
pénzügyi bizottságot hoz létre. 
A 27/2014. (XI. 13.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 57. § (2) 
bekezdés b) pontja alapján a képviselő-testület pénzügyi és településfejlesztési bizottságot -7 
fő (4 képviselő, 3 nem képviselő) - választ. 
 
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnökére és tagjaira az alábbi javaslatot teszem: 
 
    Dr. Halász István elnök /képviselő/ 
    Veres Róbert   tag /képviselő tag/ 
    Káposzta Csaba tag /képviselő tag/ 

Dr. Kanyó Roland  tag /képviselő tag/ 
               Molnár Sándor tag /nem képviselő tag/ 
    Molnár István   tag /nem képviselő tag/ 

Illés Rudolf   tag /nem képviselő tag/ 
 
Kérem a javaslat elfogadását.  
 
Kérdés, vélemény nem volt. 
 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A  döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
252/2018. (VIII. 27.) számú határozata: 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
tagjait 2018. augusztus 27-i hatállyal az alábbiak szerint választotta meg: 

    Dr. Halász István  elnök (képviselő) 
    Veres Róbert   tag (képviselő) 
    Káposzta Csaba          tag (képviselő) 

Dr. Kanyó Roland Richárd tag (képviselő) 
               Molnár Sándor  tag (nem képviselő) 
    Molnár István  tag (nem képviselő) 

Illés Rudolf   tag (nem képviselő) 
 
 
IX. Napirendi pont: 
 
Intézményirányítási és Szociális Bizottság megválasztása 
Előterjesztő: polgármester 
 
Farkas Attila: A hatályos SZMSZ-ben szabályozott bizottsági struktúrának megfelelően az 
Intézményirányítási és Szociális Bizottság elnökére és tagjaira az alábbi javaslatot teszem: 
 
    Barna Tibor Józsefné  elnök (képviselő) 

    Zeke Tamás   tag (képviselő) 
    Kerekes Lóránt          tag (képviselő) 

Éles Istvánné    tag (nem képviselő) 
    Volek György  tag (nem képviselő) 
 

Kérem a javaslat elfogadását.  
 
Kérdés, vélemény nem volt. 
 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A  döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
253/2018. (VIII. 27.) számú határozata: 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Intézményirányítási és Szociális  
Bizottság tagjait  2018. augusztus az alábbiak szerint választotta meg: 

               Barna Tibor Józsefné  elnök (képviselő) 

    Zeke Tamás   tag (képviselő) 
    Kerekes Lóránt          tag (képviselő) 
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Éles Istvánné    tag (nem képviselő) 
    Volek György  tag (nem képviselő) 
 
 
Farkas Attila: Kéri a  Pénzügyi és Településfejlesztési, valamint az Intézményirányítási és 
Szociális Bizottság  nem képviselő tagjait, mondják utána az eskü szövegét. 
 
ESKÜ SZÖVEGE: 
 
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
bizottsági tisztségemből eredő feladataimat a Pásztó város fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Az eskütételről külön jkv. készült, mely e jkv. melléklete. 
 
X. Napirendi pont 
 
Településrészek és Civil Kapcsolatok Tanácsnokának megválasztása. 
Előterjesztő: polgármester  
 
Az SZMSZ rendelkezik tanácsnok választásáról is. Nevezetesen civil és sport kapcsolatok 
tanácsnokát, valamint gazdasági kapcsolatok tanácsnokát lehet választani.  
Tanácsnokok működése továbbra is szükséges egyrészt a  civil és sport szervezetekkel történő 
kapcsolattartás érdekében, valamint  a gazdasági élet szereplőivel történő kapcsolatok építése 
céljából.  
 
Ezért javaslom Káposzta Csaba képviselőt a civil és sport kapcsolatok  tanácsnoki tisztségére, 
Veres Róbert képviselőt pedig a gazdasági kapcsolatok tanácsnoki tisztségére megválasztani.  
 
Kérem a javaslat elfogadását.  
 
Kérdés, vélemény nem volt. 
 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A  döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
254/2018. (VIII. 27.) számú határozata: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Káposzta Csaba képviselőt a 
Civil és Sport Kapcsolatok tanácsnokának megválasztotta 2018. augusztus 27-i 
hatállyal. 
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2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Veres Róbert képviselőt a 

Gazdasági Kapcsolatok tanácsnokának megválasztotta 2018. augusztus 27-i 
hatállyal. 

 
XI. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat az SZMSZ felülvizsgálatának előkészítésére vonatkozó megbízásra 
Előterjesztő: polgármester 
 
Farkas Attila: Az SZMSZ a testület működésének megkezdéséhez alkalmas. Az SZMSZ az 
elmúlt időszakban többször volt felülvizsgálva és hozzáigazítva a változó jogszabályi 
környezethez, megfelelő és szakszerű alapot nyújt a testületi munkához.  
Ettől függetlenül a törvényi kötelezettség teljesítése érdekében az Ügyrendi Bizottságot bízza 
meg, hogy  végezze el az SZMSZ felülvizsgálatát.  
 
Kérem a javaslat elfogadását.  
 
Kérdés, vélemény nem volt. 
 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A  döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
255/2018. (VIII. 27.) számú határozata: 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Önkormányzat 
és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI.13.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos javaslatot. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Szervezeti és 
Működési Szabályzat alkalmas arra, hogy az újonnan megválasztott képviselő-testület és a 
bizottságok működjenek, feladataikat ellássák, tételes rendelkezései összhangban állnak a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályaival. 
 
Megbízza az Ügyrendi Bizottságot, hogy az SZMSZ felülvizsgálatát végezze el és ennek 
eredményét terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 2018. szeptemberi testületi ülés 
Felelős: Ügyrendi Bizottság elnöke 
 
Farkas Attila: Megköszöni mindenkinek a megtisztelő részvételt.  
A Szózat elhangzása után az ülést bezárja.  
  

k.m.f. 
 
 Farkas Attila      Dr. Gajdics Gábor 
 polgármester                jegyző 
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