
 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019.  október 23-i alakuló 
üléséről. 
 
Jelen vannak: Farkas Attila polgármester, Bodrogi István, Káposzta Csaba,  dr. Halász István, 
Szabó Ádám, Takácsné Alapi Katalin, Veres Róbert, Zeke Tamás képviselők.  
 
Dr. Becsó Károly és Becsó Zsolt országgyűlési képviselők, Skuczi Nándor a Nógrád Megyei 
Közgyűlés elnöke, Zsiga Tamás Pásztói Járási Hivatal vezetője, dr. Tasi Borbála címzetes 
főjegyző,  Dr. Sándor Balázs  jegyző,  Czabafy László HVB elnöke,  Tóth Tamás  HVB tagja, 
Szűcs Viktor Városgazd. Kft. ügyvezetője, dr. Hír János, Nagy Istvánné, Borbélyné Válóczi 
Mariann, Oláhné Csákvári Gabriella intézményvezetők, Juhászné Mustó Mária, Genyéné 
Batta Nikoletta, Dénes Anita, Bartus László, osztályvezetők,   Tari Mihály, Berzák Gyuláné,  
Szervezési Osztály munkatársai, valamint további meghívott vendégek és érdeklődők. 
 
Farkas Attila: Szomorú bejelentést kell tennie. Tari István, Pásztó volt alpolgármestere a 
napokban elhunyt. Kéri a jelenlévőket, egy perces néma felállással adózzanak emlékének.  
 
HIMNUSZ 
 
Farkas Attila: Köszönti a megjelenteket a képviselő-testület alakuló ülésén.  A 2019.  október 
13-án megtartott önkormányzati képviselő és polgármester  választáson 8 képviselőt és 1 
polgármestert lehetett választani. 
Megállapítja a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből 8 fő  jelen van.  A 
polgármester a Képviselő-testület határozatképessége és döntéshozatal szempontjából 
települési képviselőnek tekintendő. 
Dr. Kanyó Roland megválasztott képviselő igazoltan van távol. Képviselői esküjét a 
novemberi képviselő-testületi ülésen teszi le.  
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a kiküldött meghívó szerint.  
 
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 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
254/2019. (X. 23.) számú határozata 
 
 A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről.  
Előterjesztő: Czabafy László, a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 
2. A képviselő-testület tagjainak eskütétele 

Előterjesztő: polgármester 
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3. Pásztó Város Polgármesterének eskütétele 

Előterjesztő: HVB elnöke 
 

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. Javaslat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjainak megválasztására 
Előterjesztő: polgármester 

 
8. Az alpolgármester jogviszonyával kapcsolatos döntés meghozatala 

Előterjesztő: polgármester 
 

9. Javaslat Intézményirányítási és Szociális Bizottság tagjainak megválasztására 
Előterjesztő: polgármester 

 
10. Javaslat a 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: Czabafy László  a Helyi Választási Bizottság elnöke 
 
A  HVB elnök szóbeli tájékoztatója a jkv-höz mellékelve.  
 
A tájékoztatót követően Czabafy László.  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 Czabafy Lászlót,  a Helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy az eskü szövegének 
előmondásával a képviselő-testület tagjaitól az esküt vegye ki.  
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Czabafy László: Kéri a testület tagjait és a vendégeket, hogy az eskütétel idejére álljanak fel, 
illetve a képviselő-testület tagjai az eskü szövegét mondják utána. 
 
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 
 
Czabafy László: 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/. 
 
Farkas Attila: Először is gratulál minden megválasztott képviselőnek. Mivel inkább a tettek, 
mint a szavak embere, nem fog hosszú beszédet tartani. Az elmúlt időszak is bizonyítja, hogy 
elsősorban cselekedtek. Ígéretek helyett inkább a munka mezejére léptek. Nagyon röviden az 
elmúlt egy évről szeretne beszélni, illetve az előttünk álló feladatokról.  
Mindenek előtt azonban megköszöni a HVB elnökének és tagjainak, valamint a Helyi 
Választási Iroda munkatársainak a választás lebonyolítása során végzett lelkiismeretes 
munkáját. Köszönetet mond továbbá a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat minden 
dolgozójának, mert az elmúlt 13 hónap sikere nélkülük nem valósulhatott volna meg.  
Megköszöni a választóknak is, hogy az országos átlagnál nagyobb létszámban járultak az 
urnákhoz, és a szavazatok 2/3-át személyére adták le.  Köszöni azt is, hogy azokat a 
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képviselőket választották meg, akik az ő  támogatottságával indultak. Így a képviselő-testület 
100 %-ban FIDESZ-KDNP összetételű. Ez még inkább ösztönző arra vonatkozóan, hogy a 
bizalmat megszolgálják. Úgy gondolja, hogy a választók döntő többsége a nyugalomra 
szavazott. A város fejlődését nyugalom nélkül nem lehet megvalósítani.  Folytatódhat a békés 
építő munka, amelynek egyik alapköve az együttműködés. Megköszöni az országgyűlési 
képviselőknek azt a rengeteg segítséget, melyet az elmúlt egy évben kapott a város tőlük. 
Ennek is volt köszönhető, hogy Pásztó a pályázatokon kívül közel 500 millió Ft EU-n kívüli 
kormányzati támogatást kaphatott. Ebből fognak megvalósulni az elkövetkező időben olyan 
önkormányzati projektek, mint pl. utak felújítása, kamerarendszer kiépítése, a városi piac 
fejlesztése, a strand fejlesztése. Bízik abban, hogy az elkövetkező 5 évben is számíthat az 
országgyűlési képviselők és a megyei közgyűlés elnökének a támogatására. Nagyon fontos, 
hogy az elnyert projektek is elinduljanak a megvalósítás útján, várhatóan már jövő év 
tavaszán. Pásztónak szinte nem lesz olyan szeglete, ahol ne lenne majd építés, felújítás. 
Törekedni fognak arra is, hogy folytatódjon  az önkormányzati utak és járdák felújítása.  Az 
állami beruházásban megvalósuló uszoda építése is hamarosan el fog indulni.  
Bízik abban is, hogy akik nem rá szavaztak, az elkövetkező 5 évben támogatni fogják, hiszen 
minden pásztóinak a polgármestere kíván lenni.  
Szeretne mindenkivel együttműködni és még egyszer gratulál a képviselőknek. Hajrá Pásztó, 
Hajrá Magyarország! 
 
IV. Napirendi pont 
 
Javaslat a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos döntés meghozatalára. 
Előterjesztő:  Dr. Sándor Balázs jegyző 
 
A polgármester megbízatásának időtartamára illetményre jogosult. Az illetményt 
összegszerűen kell meghatározni, e tekintetben a testületnek nincs mérlegelési lehetősége, azt 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szabályozza és írja elő, hogy pontosan 
milyen összegben kell megállapítania a polgármester illetményét. 
 
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. 
 
 Farkas Attila: Kinek van kérdése, más javaslata? 
 
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 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
255/2019. (X. 23.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Farkas Attila polgármestert nem zárja ki a 
döntéshozatalból. 
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Szavazásra bocsátja a polgármester illetményéről és költségtérítéséről szóló határozati 
javaslatot.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
256/2019. (X. 23.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Farkas Attila polgármester illetményét havi 
bruttó 627.300.-Ft-ban állapítja meg 2019. október 13. napjától.    
         
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Farkas Attila polgármester 
költségtérítését illetményének 15%-ában, havi bruttó 89.745 Ft-ban állapítja meg 2019. 
október 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 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
257/2019. (X. 23.) 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 
 
Javaslat az Ügyrendi Bizottság tgjainak megválasztása. 
Előterjesztő: polgármester 
 
Farkas Attila: Az Ügyrendi Bizottság javasolt tagjai beleegyeztek a nyilvános tárgyalásba. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A mai ülésen alpolgármestert is fog választani a képviselő-testület. Az alpolgármester 
megválasztásának lebonyolítására az Ügyrendi Bizottság jogosult így az Ügyrendi Bizottságot 
kell előbb megválasztani.  
 

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”. 

Az SZMSZ 57. § (2) bekezdés a) pontja alapján a képviselő testület ügyrendi bizottságot -3 fő 
(2 képviselő, 1 nem képviselő) választ. 
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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. Halász István    elnök (képviselő) 
    Zeke Tamás                             tag (képviselő) 
    Benus László                           tag (nem képviselő) 
 
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 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
258/2019. (X. 23.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság  
 

elnökévé dr. Halász István képviselőt 
                                             tagjává    Zeke Tamás képviselőt 
                és nem képviselő tagjává    Benus Lászlót 
 
megválasztotta 2019. október 23-i hatállyal. 
 
Farkas Attila: A nem képviselő bizottsági tagnak esküt kell tennie. Kéri Benus Lászlót, 
mondja utána az eskü szövegét.  
 
„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.  
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Az alpolgármester megválasztására irányuló titkos szavazást az Ügyrendi Bizottság bonyolítja 
le.  

Kérem az Ügyrendi Bizottság elnökét,  ismertesse a titkos szavazás  menetét. 
 
Dr. Halász István: 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. Halász István: Ismerteti a szavazás eredményét, mely szerint Bodrogi István képviselőt 8 
igen szavazattal egyhangúlag társadalmi megbízatású alpolgármesterré választotta a 
képviselő-testület. (A szavazásról készült jegyzőkönyv mellékelve) 
 
Farkas Attila: Felkéri Bodrogi István, hogy az esküt a Polgármester előmondása mellett tegye 
le.  
 
 
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 
 
Javaslat a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjainak  megválasztására. 
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. 
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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 tagjaira a következő javaslatot teszem: 
 
    Dr. Halász István  elnök (képviselő) 
    Veres Róbert   tag (képviselő) 
    Káposzta Csaba          tag (képviselő) 

Szabó Ádám  tag (képviselő) 
               Molnár Sándor  tag (nem képviselő) 
    Molnár István  tag (nem képviselő) 
    Szénási Sándor tag (nem képviselő) 
 
Kérdés, vélemény nem volt. 
 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A  döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
260/2019. (X. 23.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
tagjait 2019. október 23-i hatállyal az alábbiak szerint választotta meg: 

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

Szabó Ádám   tag (képviselő) 
               Molnár Sándor  tag (nem képviselő) 
    Molnár István  tag (nem képviselő) 
    Szénási Sándor tag (nem képviselő) 
 
VIII. 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. 
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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 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
261/2019. (X. 23.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bodrogi István társadalmi megbízatású 
alpolgármester részére havi bruttó 269.235.-Ft illetményt állapít meg 2019. október 23. 
napjától. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bodrogi István  társadalmi megbízatású 
alpolgármester részére havi bruttó 40.385.-Ft költségtérítést állapít meg 2019. október 23. 
napjától.  
 
IX. Napirendi pont: 
 
Javaslat Intézményirányítási és Szociális Bizottság tagjainak megválasztására 
Előterjesztő: polgármester 
 
Farkas Attila: A hatályos SZMSZ-ben szabályozott bizottsági struktúrának megfelelően az 
Intézményirányítási és Szociális Bizottság elnökére és tagjaira az alábbi javaslatot teszem: 
 
    Zeke Tamás            elnök (képviselő) 
    Takácsné Salamon Katalin  tag (képviselő) 

Szabó Ádám            tag (képviselő) 
    Barna Tibor Józsefné           tag (nem képviselő) 
                                               Patriskov-Lőrincz Laura      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 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
262/2019. (X. 23.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Intézményirányítási és Szociális  
Bizottság tagjait  2019.  október 23-i hatállyal az alábbiak szerint választotta meg: 

    Zeke Tamás            elnök (képviselő) 
    Takácsné Salamon Katalin  tag (képviselő) 

Szabó Ádám            tag (képviselő) 
    Barna Tibor Józsefné           tag (nem képviselő) 
                                               Patriskov-Lőrincz Laura      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 
 
Javaslat a Civil és Sport  Kapcsolatok Tanácsnokának és Gazdasági Kapcsolatok 
tanácsnokának  megválasztására. 
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 Veres Róbert képviselőt gazdasági kapcsolatok tanácsnoki tisztségére, a civil 
és sport kapcsolatok  tanácsnoki tisztségére pedig Káposzta Csaba  képviselőt  megválasztani.  
 
Kérem a javaslat elfogadását.  
 
Kérdés, vélemény nem volt. 
 
Szavazásra bocsátja Veres Róbert gazdasági kapcsolatok tanácsnokává történő 
megválasztását.  
A  döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.  
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
263/2019. (X. 23.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Veres Róbert képviselőt a Gazdasági 
Kapcsolatok tanácsnokának megválasztotta 2019. október 23-i hatállyal. 
 
Farkas Attila: Szavazásra bocsátja Káposzta Csaba civil és sport kapcsolatok tanácsnokává 
történő megválasztását.  
A  döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
264/2019. (X. 23.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Káposzta Csaba képviselőt a Civil és Sport 
Kapcsolatok tanácsnokának megválasztotta 2019. október 23-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 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
265/2019. (X. 23.) 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 
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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: 2019. novemberi 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. Sándor Balázs 
 polgármester                jegyző 


