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 JEGYZŐKÖNYV  
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. április 25-i üléséről. 
 
Jelen vannak: Farkas Attila polgármester, Bodrogi István alpolgármester, Barna Tibor 
Józsefné, dr. Kanyó Roland, Káposzta Csaba, Kerekes Lóránt képviselők.  
 
Dr. Sándor Balázs jegyző, Bartus László, Juhászné Mustó Mária, Genyéné Batta 
Nikoletta osztályvezetők, Borbélyné Válóczi Marianna, Nagy Józsefné, Oláhné 
Csákvári Gabriella intézményvezetők, Szűcs Viktor Pásztói Városgazdálkodási Kft. 
ügyvezető igazgatója, dr. Tari Szilvia r.alezredes Pásztói Rendőrkapitányság vezetője, 
Volek György, Éles Istvánné bizottsági tagok, Tóth Csilla, Tari Mihály Szervezési 
Osztály munkatársai. 
 
Farkas Attila: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet, mivel a 
megválasztott 9 képviselőből 6 fő jelen van. Dr. Halász István, Veres Róbert és Zeke 
Tamás képviselők jelezték távolmaradásukat. 
 
A napirendi pontok tárgyalása előtt nagy tisztelettel köszönti a megjelent címzetes 
főorvos asszonyokat és urakat. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről szóló 4/2000. (02.25.) egészségügyi minisztériumi rendelet 11/a §-a 
rendelkezik arról, miszerint az a háziorvos, aki húsz éven keresztül folyamatosan 
körzeti, háziorvosi, körzeti gyermekorvosi, illetve házi gyermekorvosi feladatokat lát 
el, valamint az alapellátást végző fogorvosok, akik húsz éven keresztül folyamatosan 
fogorvosi alapellátási feladatokat láttak el, címzetes főorvosi cím használatára 
jogosult. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete most a testületi ülés előtt 
ünnepélyes keretek között címzetes főorvosi címet tanúsító díszoklevelet adományoz 
az arra jogosult orvosoknak. A képviselő-testület 2019.január 31-i ülésén döntött az 
erre a címre jogosultakról. A díjak átadása megtörtént. 
 
dr. Halász István képviselő megérkezik az ülésre, a képviselő-testület 7 fővel folytatja 
munkáját.  
 
 
Farkas Attila: Ki kell egészítenünk a napirendet, javasolja tehát az új napirendi pontok 
felvételét 11.,12. és 13. napirendként, utána a közérdekű bejelentések és végül két 
napirend zárt ülésen tárgyalandó. 
 

11. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 
üzemeltetésében lévő városi strandfürdő szolgáltatás térítésmentes és 
kedvezményes igénybevételre irányuló kérelmek elbírálásáról 
Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyv.ig. 

12. Javaslat a „Külterületi utak fejlesztése Pásztón” című projekt építési beruházás 
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására  
Előterjesztő: Dénes Anita ov. 

13. Javaslat a Pásztói Szabadidő Sportegyesület – Pásztói Összefogás Baráti Köre – 
Pásztói Patrióták csoportja ingatlan használatáról 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
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Farkas Attila szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta.  
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
106/2019. (IV.25.) számú határozata 
 
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről  
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
2. Beszámoló Pásztó város és vonzáskörzetének 2018. évi közbiztonsági 

helyzetéről  
Előterjesztő: dr. Tari Szilvia r. alezredes  

 
3. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének 

rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013. (VI.24.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető  

 
4. Javaslat az Apraja Néptánccsoport egyedi támogatási kérelmének elbírálására  

Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sporttanácsnok 
 

5. Javaslat a 2019. évi civil és sport pályázatok elbírálására 
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sporttanácsnok 

 
6. Beszámoló a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 

7. Javaslat intézményvezetői beosztás ellátására szóló megbízás pályázati kiírására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

8. Javaslat intézményvezetői pályázatok véleményezésére 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

9. Javaslat az Érted Közösen Szociális Szövetkezettel kapcsolatos döntés 
meghozatalára 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
10. Javaslat a Pásztó, Tücsök utca megépítésével kapcsolatos döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

11.  Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 
üzemeltetésében lévő városi strandfürdő szolgáltatás térítésmentes és 
kedvezményes igénybevételre irányuló kérelmek elbírálásáról 
Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyv.ig. 
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12. Javaslat a „Külterületi utak fejlesztése Pásztón” című projekt, építési beruházás 

tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására  
Előterjesztő: Dénes Anita ov. 
 

13. Javaslat a Pásztói Szabadidő Sportegyesület – Pásztói Összefogás Baráti Köre – 
Pásztói Patrióták csoportja ingatlan használatáról 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

14. Közérdekű bejelentések 
 

15. Javaslat fiatalkorúak büntetőügyében eljáró bíróságra bírósági ülnökök 
megválasztására  
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester  
 

16. Javaslat szavazatszámláló bizottság póttagjainak megválasztására 
Előterjesztő: dr. Sándor Balázs jegyző 
 
 

 
1. NAPIRENDI PONT 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről  
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: Legutóbbi testületi ülés óta jó hírek vannak pályázati témakörben, 
megnyertük a zöldváros 2. pályázatot, ami azt jelenti, hogy Hasznosra és 
Mátrakeresztesre is kiterjed a projekt, a focipályák környékének rendbetételéről van 
szó, állandó fedett színpad, közösségi tér, vízelvezetés megoldása. Ugyanekkor 
megnyertük a déli iparterületre a csarnok építést, nyertünk közel 130 millió forintot. 
Ezenkívül egy kondi parkra is nyertünk pályázatot, ennek megvalósítási helyszíne a 
Hajós Alfréd úti sporttelep, minimum 15 db erőnléti szabadtéri eszköz kerül 
elhelyezésre egy éven belül. A strandnál ma van egyeztetés, úgy néz ki, hogy első 
ütemben nem kell új kutat fúrni, annyit tudni, hogy az előzetes felmérések szerint 32 
C⁰-os a víz és gyógyvíznek minősíthető. Közben lehetőség nyílik a 
Belügyminisztérium által a belterületi utak felújítására pályázatot benyújtani, Pásztó 
esetében 65 % az állami támogatás és 35 % az önerő. 
Április 1-jén egyeztetést folytattak a katasztrófavédelemmel a tűzoltó autók 
kijárásának biztosítása ügyében. A tegnapi bizottsági ülésen felhatalmazást kapott a 
tárgyalások folytatására, hogy ez a kérdés is megoldódjon.  
Április 2-án részt vett az autizmus világnapján, az EGYMI szervezésében a francia 
tagozat épülete előtti téren került erre sor.  
Április 3-5-én szakmai tanulmányúton vett részt, amely több szempontból is nagyon 
hasznos volt, reméli, hogy a későbbiekben lesznek eredményei is. 
Nagyon fontos, hogy a varázsvölgy projekt elindult, aláírásra került a pályázóval a 
szerződés, az építési napló is megnyitásra került, az építési terület egyrésze is átadásra 
került.  
Április 16-án Kozárdon volt egy egyeztetésen, ahol részt vett a szurdokpüspöki, a tari, 
a kozárdi és az alsótoldi polgármester is, a helyi identitás és kohézió erősítése közös 
projekt volt a téma.  
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Április 17-én került sor a járási paktum fórumára, a rendezvény megszervezéséért 
külön köszönetet mond Dénes Anita és Mészáros Sándor kollégáknak. 
Április 18-23 között Pásztón voltak a spanyol testvérvárosból Roisból egy zeneiskolai 
küldöttség, nagyon színvonalas koncertet adtak.  
Találkozott dr. Valter Ilonával, akivel a varázsvölgy projekt kapcsán beszélgettek.  
Mai napon pedig a Dél-Nógrádi Vízmű Kft-nek volt taggyűlése, javasolta, hogy a FEB 
tagok tiszteletdíja szűnjön meg, felkérte a FEB elnökét, illetve a Dél-Nógrádi Vízmű 
Kft. igazgatóját, hogy a következő FEB ülésre, ami 15 napon belül lesz, készítsék el 
azt, hogy hogyan lehet tőke leszállítást elindítani, és ezáltal szép lassan majd a céget is 
megszüntetni, mert csak a vagyont nyeli el az elmúlt években.  
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el 
 
Szavazásra bocsátja a két ülés közötti tájékoztatót. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
107/2019. (IV.25.) számú határozata 
 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott 
tájékoztatást elfogadta. 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Beszámoló Pásztó város és vonzáskörzetének 2018. évi közbiztonsági helyzetéről  
Előterjesztő: dr. Tari Szilvia r. alezredes  
 
Farkas Attila: Köszönti dr. Tasi Szilvia r. alezredest, a pásztói Rendőrkapitányság 
vezetőjét.  
 
dr. Tari Szilvia: Tisztelt Képviselő-testület! A pásztói rendőrkapitányság 2018. évi 
tevékenységéről szóló előterjesztést határidőben a hivatal és a képviselők részére 
megküldték, a tegnapi bizottsági ülésen tárgyalásra került. Röviden a főbb 
eredményeket ismerteti. 2018. év közbiztonsági helyzete szélsőségektől mentes volt, 
közbiztonsági deficit nem alakult ki. A regisztrált bűncselekmények száma 2017. 
évhez képest ugyan nőtt, viszont még így is Pásztó az ország legbiztonságosabb 
területei közé tartozik. A rendőrség továbbra is 14 bűncselekményt kiemelten kezel. 
Kiemelt figyelmet fordítanak az illetékességi területen jellemzően számban és 
nagyobb arányban elkövetett bűncselekmények megelőzésére és felderítésére. A 
vagyon elleni bűncselekmények közül a lakás betörés, a lopás, a jármű önkényes 
elvétele és a személy elleni, illetőleg erőszakos bűncselekmények közül a rablás, a 
garázdaság és a rongálás bűncselekmények említendők meg. Álláspontjuk szerint erő, 
eszköz alkalmazása tekintetében gazdaságosabb a bűncselekmények, egy-egy 
jogsértéseknek a megelőzésében tevékenykedni, mint a felderítésben. Ezért különös 
figyelmet fordítottak a lakosság tájékoztatására, lakossági fórumok, bűn- és 
balesetmegelőzési előadások tartásával.  
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Örömmel fogadták és a jövőben is várják a civil szervezetek, oktatási intézmények, 
egyesületek felkérését a fórumok tartására, melyen lehetőségük nyílik rendőrszakmai 
felvilágosítást adni, a felmerülő kérdéseket megválaszolni, technikai eszközöket 
bemutatni. A rendőrség másik nagy szakterülete a rendészet, ahol sikerült a közterületi 
óraszámot közel 9500 óraszámmal növelni, mellyel a közterületen elkövetetett 
bűncselekmények, így a garázdaság és a rongálás megelőzése és felderítése 
vonatkozásában rendőrszakmai szempontból megfelelően reagáltak. A reagáló 
képességet 25 percen belül tudják tartani, hiszen a lakosság elvárja, hogy a bejelentést 
követően a rendőr minél előbb kezdje meg az intézkedéseket. Az intézkedéseiket 
tekintve emelkedett a biztonsági intézkedések száma, a szabálysértési feljelentések 
száma, a helyszíni bírságok száma, valamint az alkoholszonda alkalmazása.  
Harmadik nagy területe a rendőrségnek a közlekedésrendészet. 2018. évben halálos 
baleset nem következett be az illetékességi területen, viszont 25,6 %-kal nőtt a 
személyi sérüléses balesetek száma.  
Köszönetet mond az önkormányzatnak, a polgárőröknek, a civil szervezeteknek, 
intézményeknek és társhatóságoknak, képviselőknek azon tevékenységükért, amivel a 
rendőrség 2018. évi eredményeihez hozzájárultak.  
 
Farkas Attila: Gratulál kapitányságvezető asszonynak a tavalyi évben végzett 
munkájukhoz Pásztó és vonzáskörzete tekintetében, illetve az ország védelme 
érdekében is köszöni. Örül annak, hogy jól együttműködik az önkormányzat és a 
rendőrség. Egyetlen hiányosságként említi, hogy a tavalyi évben a kábítószeres 
bűncselekmények száma nulla, előző években is volt egy-kettő, sajnos tudjuk, hogy a 
pásztói fiatalok egy része használ különböző bódító szereket. Tegnap a bizottsági 
ülésen több kérdése volt, amikre ott választ is kapott. Egy kérdése viszont lenne, hogy 
ha egy diáknál felmerül, hogy interneten keresztül zaklatják, zsarolják, nyugodtan 
fordulhat-e a rendőrséghez segítségért? 
 
dr. Tari Szilvia: Természetesen igen. 
 
Farkas Attila: A Gárdonyi útnál a kórháznál megváltoztak a közlekedési viszonyok, 
kérte a rendőrséget, hogy folyamatosan ellenőrizzék a területet. Az önkormányzat 
hamarosan kibocsát olyan parkolási engedélyeket, amit kimondottan a Gárdonyi út 
lakói kérhetnek és kapnak meg.  
 
 Kérdés, vélemény 
 
Káposzta Csaba: Köszöni a rendőrség és kapitányságvezető asszony munkáját.  
 
Barna Tibor Józsefné: Nagyon konkrétnak tartja az anyagot, sok statisztikai adattal van 
kiegészítve. Az intézményekkel, óvodákkal, iskolákkal minta- és példaértékű a 
kapcsolattartás, köszönetét fejezi ki, illetve Szigyártó Marianna kollégájuknak is. Egy 
észrevétele lenne, szeretné, ha az utcán kicsit több járőr lenne, főleg a romkert 
környékén. 
 
Javaslat: 
 
Barna Tibor Józsefné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság elfogadásra 
javasolja. 
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dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja. 
 
dr. Kanyó Roland: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
108/2019. (IV.25.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta Pásztó 
város és vonzáskörzetének 2018. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót és azt 
elfogadja.  
 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének 
rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013. (VI.24.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető  
 
Bartus László: A térítési díjak gyakorlatilag két éve nem változtak, de törvényi 
kötelezettség, hogy minden évben felülvizsgáljuk. Meg kell állapítani az önköltséget, 
ezeket a számításokat az intézmény elvégezte. Tény az, hogy az önköltség évről évre 
növekszik, hiszen tudjuk, hogy a minimálbér, a garantált bérminimum folyamatosan 
emelkedik, ez olyan hatással vannak az önköltségre, hogy azok semmiképpen nem 
csökkennek, hanem növekednek. Ugyanakkor változnak a normatívák is, amit az állam 
ad az intézmények működtetéséhez, bár nem olyan mértékben, mint az egyéb 
növekmények. Ennek ellenére azt javasoljuk, hogy ne emelkedjen a térítési díj 
összege, hiszen a térítési díj megfizetésére nyilván a rászoruló idősek vannak kitéve, 
nem kellene őket tovább terhelni. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el 
 
Javaslat: 
 
dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Barna Tibor Józsefné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság elfogadásra 
javasolja. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta 
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
109/2019. (IV.25.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról 
szóló javaslatot. Az önköltségszámítás alapján, továbbá a szociálisa ellátásokat 
igénybevevők terhelhetőségét figyelembe véve, nem kívánja módosítani a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások térítési díjait. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 
 

4. NAPIRENDI PONT 
Javaslat az Apraja Néptánccsoport egyedi támogatási kérelmének elbírálására  
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sporttanácsnok 
 
Káposzta Csaba: Az Apraja Néptánccsoport nyári tábort szervez 2019. június 29. – 
július 5. között és a mátrakeresztesi ifjúsági tábor kedvezményes igénybevételét kérik 
25 fő részére. Támogatja a javaslatot.  
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el 
 
Javaslat: 
 
dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Barna Tibor Józsefné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság elfogadásra 
javasolja. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
110/2019. (IV.25.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az Apraja 
Néptánccsoport kérelmét és a Pásztó- Mátrakeresztes Ifjúsági táborban a néptánc tábor 
megrendezéséhez 2019. június 29. és 2019. július 5. között a szálláshely árát 750 Ft 
/fő/éj állapítja meg 25 fő részére. 
 
Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-nek - mint az ifjúsági tábor 
üzemeltetőjének- az önkormányzat a szállásdíj különbözeti összegét megtéríti, számla 
ellenében a 2019 évi civil keret terhére. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: polgármester 
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5. NAPIRENDI PONT 

Javaslat a 2019. évi civil és sport pályázatok elbírálására 
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sporttanácsnok 
 
Káposzta Csaba: Megköszöni polgármester úrnak és a képviselő-testületnek, hogy a 
civil- és sportszervezetek támogatására magasabb összeget szavaztak meg, az előző 
évtől nagyobb ez a keret, de az igények is nagyobbak. A sport támogatásra 10 millió 
forint, a civil szervezeteknek 8 millió forint a keret. Köszöni a 16 civil szervezetnek, 9 
alapítványnak és 12 sport szervezetnek a beszámolóját, akik idén is pályáztak 
támogatásra, a város értékét növelik. Kéri a javaslat elfogadását. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el 
 
Javaslat: 
 
Barna Tibor Józsefné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság elfogadásra 
javasolja. 
 
dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
111/2019. (IV.25.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a civil és sport 
szervezetek 2019. évi pénzügyi támogatására vonatkozó javaslatot, és azt e határozat 
1, 2. és 3. számú mellékleteiben foglaltak szerint elfogadja. 
 

1. A 2019. évben támogatásban részesülő civil szervezetek 2020. január 31-ig 
szöveges értékeléssel együtt, számlákkal igazolt elszámolást kötelesek 
benyújtani, „Civil és sport támogatás” jelige feltüntetésével a Pásztói 
Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Osztálynak címezve (3060 Pásztó, 
Kölcsey u. 35.) 

2. Amennyiben a civil és sport szervezet a 2. pontban megállapított határidőre 
nem, vagy nem teljes körűen számol el, a 2020. évben nem jogosult 
támogatásra. 

3. A Képviselő-testület a pályázati eredményeket a honlapján teszi közzé. 
4. A támogatásban részesülő civil és sport szervezetek e határozat 4. sz. 

mellékletében szereplő szerződést kötik meg Pásztó Városi Önkormányzattal. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:    polgármester 
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6. NAPIRENDI PONT 

Javaslat a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának 
értékeléséről 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
Bartus László: Ismét törvényi előírásról van szó, amennyiben a jogszabály előírja, 
hogy ezeknek a feladatoknak az ellátásáról évente értékelést kell írni május 31-ig. 
Több szervezet is részt vesz a beszámoló elkészítésében, mégpedig a Pásztói 
Gondozási Központ, a Rendőrség, a Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ, 
ők is ellátnak ifjúsági és gyermekekkel kapcsolatos feladatokat. Ezeket foglalja össze 
az anyag, elég kitekintő, megfelelő számadatokkal és statisztikákkal mutatja be a 2018. 
évben elvégzett feladatokat.  
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el 
 
Javaslat: 
 
Barna Tibor Józsefné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság elfogadásra 
javasolja. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
112/2019. (IV.25.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről szóló 
előterjesztést. Az anyagban foglaltakkal egyetért, azt elfogadja. 
 
Az értékelést 2019. május 31-ig megküldi a gyámhatóságnak. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: szöveg szerint 
 
 

7. NAPIRENDI PONT 
Javaslat intézményvezetői beosztás ellátására szóló megbízás pályázati kiírására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: A pásztói óvoda és bölcsődéről van szó, a jelenlegi vezető megbízatása 
augusztus 15-ig szól, törvényi előírás, hogy ki kell írni a pályázatot. Szeretné 
megköszönni Nagy Józsefnénak az eddigi lelkiismeretes munkáját, bízik benne, hogy 
újra beadja pályázatát.  
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dr. Halász István: Kérdezi, illetve véleménye lenne, hogy pl. május végi lenne a 
megbízás lejárata, hogy legyen idő a döntésre, új vezető esetén legyen idő felkészülni 
az új oktatási évre, hosszabb időt hagyni, ne két hét legyen adva a munkába lépéshez, 
mikor az egyik jogviszony megszűnik és kezdődne a következő. 
 
Bartus László: Jogszabály írja elő, hogy a nevelési év lezárása június 30., az év eleje 
pedig szeptember 1-el indul, e közötti időszakban kell megbízni intézményvezetőt. 
Problémát nem szokott okozni, mert a következő tanév előkészítése már előbb 
elkezdődik.  
 
Javaslat: 
 
Barna Tibor Józsefné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság elfogadásra 
javasolja. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
113/2019. (IV.25.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) 
Korm. rendelet alapján: 

1. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) 
álláshelyének betöltésére pályázatot ír ki a határozat melléklete szerint. 

2. Felhatalmazza a város jegyzőjét, hogy gondoskodjon a Pásztó Városi Óvoda és 
Bölcsőde magasabb vezetői beosztás álláshely betöltésére kiírt, e határozat 
mellékletét képező pályázati felhívás megjelentetéséről. 

3. Felkéri a jegyzőt az intézményvezető határozott idejű megbízására irányuló 
pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatok elvégzésére 
úgy, hogy az intézmény vezetői megbízással kapcsolatos döntését a Képviselő-
testület legkésőbb 2019. augusztus 15-ig meg tudja hozni. 

 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: szöveg szerint 
 

8. NAPIRENDI PONT 
Javaslat intézményvezetői pályázatok véleményezésére 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: A Mikszáth Kálmán Líceum intézményvezetői pályázatáról van szó. Az 
eddigi igazgató Herczegné Varga Ilona nyugdíjba megy, ezért volt szükség pályázat 
kiírására. Megköszöni igazgató asszonynak a több évtizedes kitartó, lelkiismeretes 
munkáját. Két pályázó van. Azt javasolja, hogy az önkormányzat és a képviselő-
testület azt a személyt támogassa, aki a nevelőtestület többségének bizalmát élvezi. 
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Kérdés, vélemény nem hangzott el 
 
Javaslat: 
 
Barna Tibor Józsefné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság elfogadásra 
javasolja. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
114/2019. (IV.25.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Mikszáth Kálmán 
Líceum intézményvezetői állására beérkezett pályázatokat és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bek. h) pontja alapján az alábbiak szerint 
nyilvánít véleményt. 
A pályázók megfelelnek a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek, vezetői 
programjuk támogatható. 
A Képviselő-testület azt javasolja, hogy a megfelelő személy megbízásánál, a 
nevelőtestület véleményével egyező döntés szülessen. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: a vélemény megküldésére 2019. április 30. 
 
 

9. NAPIRENDI PONT 
Javaslat az Érted Közösen Szociális Szövetkezettel kapcsolatos döntés 
meghozatalára 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: Érkezett a szövetkezet vezetőjétől egy kérés, hogy meg fogják szüntetni 
a szociális szövetkezetet, a székhelyük (Pásztó, Kossuth út 116.) törlését kérik. 
Támogatja a kérelmet és sajnálja, hogy a szövetkezet nem töltötte be azt, amiért 
létrejött. 
 
dr. Halász István: Véleménye szerint felesleges külön töröltetni a székhelyet, ha a 
szövetkezet megszűnik, automatikusan törlődik a cím, székhely is.  
 
dr. Sándor Balázs: Alapvetően igaza van képviselő úrnak. Kicsit kiegészítve az 
előterjesztés nem csak erről szól, hogy az önkormányzat hozzájáruljon, hogy a 
szövetkezet székhelye törölve legyen. Az önkormányzat tagja ennek a szociális 
szövetkezetnek, a közgyűlésen részt kell venni, szavazni kell a megszüntetésről, 
ugyanúgy, mint az összes tagnak. Azzal, hogy az önkormányzat nevében eljáró 
köztisztviselő szavaz a szövetkezet megszűnéséről, egyúttal azt is kimondja, hogy a 
székhely törlésre kerüljön. A kettő összefügg, a határozati javaslatot így kell érteni, 
értelmezni. A testület most támogató hozzájárulását adja, hogy a szövetkezet 
megszűnjön, ezzel együtt a székhely is megszűnjön.  
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Javaslat: 
 
dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja. 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
115/2019. (IV.25.) számú határozata 
 
A Képviselő-testület megismerte és megtárgyalta az Érted Közösen Szociális 
Szövetkezet megszüntetésével kapcsolatos javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 
1. A Képviselő-testület támogatja az Érted Közösen Szociális Szövetkezet 

megszüntetését, valamint, hogy székhelyét az önkormányzat tulajdonában lévő 
3060 Pásztó, Kossuth Lajos u. 116. szám (hrsz: 539/1) alatti ingatlanról 
töröltesse. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntéséről 

Kolompár László igazgató elnököt tájékoztassa. 
 
  Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
 
 

10. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a Pásztó, Tücsök utca megépítésével kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: A hitelfelvételi kérelmünknél megjelölt utcák közül egyik a Tücsök 
utca. Beérkezett három árajánlat, a legkedvezőbbet a Hajnáczkinvest Kft. adta. Viszont 
szerepel a határozati javaslatban, hogy csak akkor valósul meg, ha a hitelfelvételi 
kérelmünk pozitív elbírálásban részesül, vagy más egyéb támogatást kapunk rá.  
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el 
 
Javaslat: 
 
dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta 
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
116/2019. (IV.25.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte, megtárgyalta a Pásztó, 
Tücsök utca megépítéséről szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a Tücsök utca megépítésének- a 0+000-0+178 km szelvény között- munkálatait 
elvégeztesse.  
Az útépítésre benyújtott árajánlatok közül, a legjobb ajánlatot adó Hajnáczkinvest 
Kft.-vel a melléklet szerinti vállalkozói szerződést megkösse bruttó 28 039 637,- Ft 
értékben, azzal a kikötéssel, hogy a vállalkozási szerződés hatályának beállta ahhoz a 
feltételhez kötött, hogy az önkormányzat a hitelfelvételhez a kormányengedélyt 
megkapja, mivel a beruházáshoz a forrás – a Képviselő-testület döntésének 
megfelelően - hitelből lesz biztosított. 

  
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Polgármester 
 
 

11. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. üzemeltetésében 
lévő városi strandfürdő szolgáltatás térítésmentes és kedvezményes 
igénybevételre irányuló kérelmek elbírálásáról 
Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyv.ig. 
 
Farkas Attila: Tegnap a bizottsági ülésen igazgató úr elmondta, hogy a szezon ideje 
alatt több kérelem is szokott lenni, ne kelljen külön-külön dönteni róla, ezért készült a 
javaslat. 
 
Barna Tibor Józsefné: A Magyar Szentek Római Katolikus iskola és óvoda is szeretné 
a strandot térítésmentesen igénybe venni tanítási időszakban az év végéig, testnevelés 
óra keretén belül. 
 
Káposzta Csaba: Véleménye szerint az alapítványokat is vegyék be a listába. 
 
Szűcs Viktor: Jelzi, hogy a felsorolt intézmények, szervezetek 2018. évben nyújtottak 
be ezirányú kérelmet. Most a javaslat arról szól, hogy a polgármester kap 
felhatalmazást a kérelmek elbírálására és a kedvezmény mértékének megállapítására. 
 
dr. Sándor Balázs: A bizottsági ülésen felmerült egy módosító javaslat, a határozati 
javaslatban úgy szerepelt, hogy a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy saját hatáskörben járjon el, saját hatáskörben nem lenne szükség a 
felhatalmazásra, tehát saját hatáskör helyett átruházott hatáskör szerepeljen.  
 
Javaslat: 
 
dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja. 
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Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
117/2019. (IV.25.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 
Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója által benyújtott 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1./ Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pásztó Város 
Polgármesterét, hogy a Városi Strandfürdő szolgáltatását térítésmentesen, illetve 
kedvezményes belépőjegy igénybevételére irányuló kérelmeket átruházott 
hatáskörben bírálja el, és a döntéséről a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft. igazgatóját tájékoztassa. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
2./ Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a a Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatóját, hogy a Kft.-hez  érkezett a 
Városi Strandfürdő szolgáltatását térítésmentesen, illetve kedvezményes belépőjegy 
igénybevételére irányuló kérelmeket minden esetben továbbítsa Pásztó Város 
Polgármesterének. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató 
 
 

12. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a „Külterületi utak fejlesztése Pásztón” című projekt építési beruházás 
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására  
Előterjesztő: Dénes Anita ov. 
 
Farkas Attila: Osztályvezető asszony igazoltan van távol, a varázsvölgy projekt miatt 
kellett Salgótarjánba mennie, tegnap a bizottsági ülésen tájékoztatást adott.  
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el 
 
Javaslat: 
 
dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Farkas Attila név szerinti szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel 
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Név szerinti szavazás: dr. Halász István igen, Kerekes Lóránt igen, Barna Tibor 
Józsefné igen, dr. Kanyó Roland igen, Bodrogi István igen, Káposzta Csaba igen, 
Farkas Attila igen.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
118/2019. (IV.25.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta a „Külterületi 
utak fejlesztése Pásztón” című projekt, építési tevékenységéhez kapcsolódó, 
közbeszerzési eljárást követő szerződéskötésre tett javaslatot és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Döntéshozó testület 
megállapítja, hogy a „Külterületi utak fejlesztése Pásztón” tárgyú – a Kbt. 115. § 
szerinti – hirdetmény közzététele nélküli eljárás eredményes.  

 
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Döntéshozó testület 

megállapítja, hogy KELI-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft. (3135 
Szécsényfelfalu, Hrsz. 350/4.) és a FORT-BAU THERM Kft. (1074 Budapest, 
Dohány utca 29.) ajánlata érvényes, a benyújtott igazolások alapján nem tartoznak a 
kizáró okok hatálya alá, az ajánlattételi feltételeknek megfelelnek, szerződéskötésre 
alkalmasak. 

 
3. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Döntéshozó testület 

megállapítja, hogy a „Külterületi utak fejlesztése Pásztón” tárgyú közbeszerzési 
eljárás nyertes ajánlattevője az ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati 
szempont alapján –legjobb ár - érték arány – a Keli-Bau Építőipari és Szolgáltató 
Kft. (3135 Szécsényfelfalu Hrsz: 350/4. adószám: 14299083-2-12). A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásával 
megbízott cég által előkészített szerződést kösse meg, írja alá.  
 
A nettó ajánlati ár 57 048 667,- Ft (bruttó 72 451 807,- Ft), melyhez a támogatási 
szerződésben bruttó 72 454 399,- Ft forrás van tervezve. 

 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, akadályoztatása esetén az 

Alpolgármestert, a projekt megvalósításához szükséges további intézkedések 
megtételére. 

 
 Határidő: azonnal, illetve a projekt megvalósítása szerint 
 Felelős: polgármester, alpolgármester 
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13. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a Pásztói Szabadidő Sportegyesület – Pásztói Összefogás Baráti Köre – 
Pásztói Patrióták csoportja ingatlan használatáról 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: Jövőre lesz a 100. évfordulója a trianoni diktátumnak, hogy 
méltóképpen meg tudjunk emlékezni mind helyi viszonylatban, mind országos vagy 
akár Kárpát-medencei viszonylatban, ezzel összefüggésben kérelemmel fordultak az 
önkormányzat felé, hogy ezen a területen különböző átalakításokat végezhessenek, pl. 
egy másik feljáró kialakítására, országzászló talapzatának elhelyezésére, történelmi 
Magyarország kontúrjaninak elhelyezésére, arányos mérettel. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el 
 
Javaslat: 
 
dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
119/2019. (IV.25.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 
2879/14 hrsz. szám alatt lévő Szabadidő park 1280 m2 terület használatáról szóló 
javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület hozzájárul a Pásztói Szabadidő Sportegyesület - Pásztói 
Összefogás Baráti Köre – Pásztói Patrióták csoportja Pásztó 2879/14 hrsz. alatt 
lévő Szabadidő park 1280 m2-es területén a Kishegyi Fogadalmi Hely 
továbbfejlesztéséhez.  
Hozzájárul a meglévő feljáróval párhuzamosan egy másik feljáró 
létrehozásához és az ehhez kapcsolódó bozótirtáshoz. Hozzájárul továbbá a 
harangláb és az országzászló talapzatának elhelyezéséhez, valamint a történelmi 
Magyarország kontúrjainak kialakításához, arányos mérettel a hegy palástján.  

2. Pásztói Szabadidő Sportegyesület - Pásztói Összefogás Baráti Köre – Pásztói 
Patrióták csoportja a terület használata során köteles betartani a köztisztasági, 
környezetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat, a területen nem keríthet, köteles az 
ingatlant a jó gazda gondosságával megőrizni, annak állagmegóvásáról 
gondoskodni. A saját érdekkörében felmerült károkozásból vagy nem 
rendeltetésszerű használatból adódó kár helyreállítási költsége őt terheli. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
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14. NAPIRENDI PONT 

Közérdekű bejelentések 
 
Farkas Attila: Először is szeretne mindenkit meghívni a hétvégén szombaton 
megrendezésre kerülő Múltidéző Zsigmond Napra. Röviden ismerteti a programot. 
Április 28-án pedig szépségverseny lesz, minden érdeklődőt várnak. 
 
dr. Halász István: Köszönettel vették a Gárdonyi utca lakói, hogy elkészült a parkoló 
és kihelyezésre került a megállni tilos tábla, ez az utcában lakókra is vonatkozik, ezért 
javasolja, hogy az ott lakó ingatlantulajdonosok kapjanak valamiféle parkolási 
engedélyt. 
 
Farkas Attila: Mai nap folyamán küldtünk ki az érintetteknek levelet, melyben 
rendszámra szóló parkolási engedélyt igényelhetnek (max. 2 db).  
 
Barna Tibor Józsefné: Csatlakozik az előtte szólóhoz, képviselő úrhoz és a lakók 
nevében is köszönetét fejezi ki, hogy hosszú évek után végre megoldódott ez az 
áldatlan állapot. Másrészt látják az emberek, hogy épül és szépül a város, szép a 
körforgalom a Csillag téren, az ároktisztítás is jól halad. Köszöni a Városgazdálkodási 
Kft. igazgatójának is a sok, lelkiismeretes munkát.  
Kérdése lenne továbbá, hogy a bügei részen van egy terület, oda lehetne-e parkosítani, 
virágot ültetni? Másrészt a Béke utcai játszótér beüzemelésére van-e valamilyen terv, 
lesz-e valami abból? 
Tájékoztatja a VG Kft. igazgatóját, hogy még mindig sok a kóbor kutya. 
A katolikus óvoda előtt a lépcső nagyon balesetveszélyes, azt rendbe kellene tenni.  
 
Farkas Attila: A jelzett területre a parkosítást meg kell nézni. 
A költségvetésben játszóterekre nem sok összeg szerepel, az arra elég, hogy a 
meglévőket karbantartsuk, hogy megfeleljenek az előírásoknak. A Béke utcai 
játszótérre gyakorlatilag új eszközök kellenének, ez több millió forint lehet, az idei 
költségvetésben ez nem szerepel, így későbbre tolódik, a jövő évi költségvetésben 
mindenképpen a tervek között szerepel. 
Jó hír az, hogy az Ady E. utcai járda építése is megkezdődik.  
Kb. három hónapja van ebrendészünk, jól halad a feladattal, de nem megy egyik 
pillanatról a másikra. A város honlapján megtalálható az ebrendész telefonszáma, 
jelezni kell neki, ha kóbor kutyát észlelnek, ezzel kapcsolatban már voltak pozitív 
visszajelzések. 
 
Káposzta Csaba: Köszöni alpolgármester úrnak a rózsák ügyében való 
közreműködését. Bár igényét jelezte a Cserhát ln-re is, még nem látja a megvalósulást. 
A játszótéri eszközök hiányában legalább homokozót lehetne kiépíteni egy-egy parkos 
területre (Béke út, Cserhát ln.). Másrészt megemlíti az utakon a sok kátyút, kérdezi, 
hogy mikor indul el a kátyúzás? 
 
Genyéné Batta Nikoletta: Felmérés megtörtént, jövőhéten kiküldésre kerül az 
ajánlatkérés. 
 
Káposzta Csaba: A kondipark miért a Hajós Alfréd utcába kerülne?  
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A május 1-i autóversennyel kapcsolatosan kér információt. 
 
Farkas Attila: Erről még az előző testület döntött, három helyszín volt megadva, ezt a 
helyszínt támogatták, valószínű azért, mert a sportcentrum mellett van.  
A május 1-jén megrendezésre kerülő autós versenyt személy szerint ő is támogatta, 
igazából a szervezők tudnának több információt adni. Hivatalunk részéről az engedélyt 
kiadtuk.  
 
Kerekes Lóránt: A Béke utcai játszótér esetleg jó lehetne a sportpark kialakítására.  
 
Farkas Attila: Azt a helyszínt kizárhatjuk, korábban három helyszín lett megjelölve, ez 
nem szerepel közöttük.  
 
Kerekes Lóránt: A zebrák rossz állapotát említi, történt-e intézkedés? 
A katolikus óvodával szemben nagyon rossz az átjárás, pont annál a lépcsőnél, amelyet 
képviselő asszony is említett, szükség lenne egy zebrára. 
 
Farkas Attila: Beszélt a közútkezelő képviselőjével, ígéretet tettek a zebrák újra 
festésére. Másrészt új zebra felfestésére szigorú szabályok vannak, nem hisz abban, 
hogy az óvodánál engedélyeznék, de utána kell járni. 
 
 
 
Farkas Attila: Megköszöni mindenkinek a nyilvános ülésen a részvételt, a képviselő-
testület zárt ülésen folytatja munkáját.  
 
 
A zárt ülésről külön jkv. készül. 

 
 

k.m.f. 
 
 
 

 
 Farkas Attila       dr. Sándor Balázs 
 polgármester                 jegyző     
              


