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76/2012. (IV. 27.) sz. határozat: 
 
A háziorvosi ügyelet működtetését illető változások tekintetében az IPESZ az érintett 
közalkalmazottak átvételéről 2012. július 1-jei hatállyal gondoskodik. 
A háziorvosi ügyeletben közreműködő orvosokkal a közreműködői szerződéseket 
megkötötték. 
A működési engedélyek módosításához az ÁNTSZ hozzájárult.  
AZ OEP-pel a szerződéskötés szintén megtörtént.  
 
112/2012. (V. 24) sz. határozat: 
 
A pásztói idény strandfürdő üzemeltetéséhez a Dél-Nógrádi Vízmű Kft-vel a Pásztói 
Városgazdálkodási KNKft-vel az üzemeltetési szerződést megkötöttük. 
 
 
118/2012. (V. 24) sz. határozat: 
 
A Fogyasztóvédelmi Hatóságtól 2012. május 24-én kapta meg az Önkormányzat a kötelezésre 
irányuló határozatot, melyben kötelezik az üzemeltetőt a Szent Imre téri játszótéren 
megállapított jogsértő állapot megszüntetésére. 
Pásztó Városi Önkormányzat, mint a játszótér üzemeltetője a kötelezésnek eleget tett, a jogsértő 
állapotot megszüntette a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül. A 
játszóeszközök tanúsítványait beszerezte, a játszótéri eszközök szükséges javítása megtörtént. 
Kivéve a kivitelezőnek a játszótéri eszközöket szállító (MINDIGFA Bt., aki szintén 
rendelkezik szakértői jogosultsággal) által kifogásolt SZAMEI Kft. szabványossági 
vizsgálatának néhány megállapítását.  
A Mátraszőlősi úton játszótérnek használt, beépítetlen területről (nem közterületi játszótér), a 
Kölcsey úti és a Mágnes úti játszótérről a balesetveszélyes, nem javítható eszközök elbontásra 
kerültek. A kint maradt eszközökön a közvetlen balesetveszély elhárítása megtörtént, de 
továbbra is javításra szorulnak. A Dobó úti játszótér eszközeit szintén beszállította a 
Városgazdálkodási Kft. A területet jelenleg a „Kövicses patak hasznosi mederrendezése” 
című pályázat kivitelezője használja felvonulási területként, mert a beruházás érinti a 
játszótérként funkcionáló, önkormányzati tulajdonú ingatlant. 
 
A nem javítható eszközök lehetséges cseréje céljából árajánlatot kértünk több cégtől, az 
ajánlatok beérkeztek, összegzésük megtörtént. A Millecentenáriumi park játszóterére és a 
Mágnes úti játszótérre kiválasztottunk a - legjobb ajánlatot adó- Profertilis Kft. árlistájából 1-
1 duplahintát és 1-1 csúszdás tornyot, melynek költsége játszóterenként szereléssel, 
telepítéssel és szállítással bruttó 500 000 Ft + az ütéscsillapító homokágy kialakítása és az 
üzembe helyezés előtt kötelező megfelelőségi vizsgálat költsége. A közterületi játszóterek 
üzemeltetőjének új eszköz használatba vétele előtt - jogszabályi előírás szerint - kötelező a 
biztonsági követelményeknek való megfelelést, valamint a megfelelőségi tanúsítvány 
meglétét ellenőrző vizsgálatot elvégeztetni erre kijelölt szervezettel. Ezekre várhatóan a 
köztéri játszóeszközök javítása és biztonságtechnikai vizsgálatára elkülönített zárolás alól 
feloldott 1 500 000 Ft fedezetet nyújt. 
 
A Mágnes úti játszótérre ezen felül 2 db asztal és 4 db pad beszerzésére intézkedtünk. 
 
Alapvető változások történtek a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003.(XI.27.) 
módosítása miatt, amely rendelkezések 2012. május 18-án léptek hatályba.  
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 Az üzemeltető köteles 2012. augusztus 31-ig tájékoztatni a területileg illetékes 
Fogyasztóvédelmi Felügyelőséget a játszóterek, illetve az azon lévő játszótéri eszközök 
számáról, valamint azok állapotáról.(Nyilvántartási adatlapot kell kitölteni, a rendelet 
mellékletében rögzített adattartalommal). 

 Az eddig 2 évente kötelező időszakos ellenőrzése (engedéllyel rendelkező szervezettel)a 
jogszabály változás következtében 4 évre módosul. Ezen ciklusok azon játszótéri 
eszközökre vonatkoznak, amelyeknek a korábbi,kétéves ellenőrzése is el lett végeztetve, 
így a 2012. május 18-a után történő játszótéri eszközök időszakos ellenőrzésének 
érvényességi ideje lesz négy év. Esetünkben ezek szerint két év múlva újra esedékes lesz a 
vizsgálat, mivel a felkért SZAMEI független minőségellenőrző Kft. 2012. április 4-én 
állította ki a vizsgálati jegyzőkönyveket. 

 Új előírás, hogy valamennyi játszótéri eszközt a gyártó által adott azonosító megjelöléssel 
kell ellátni és az eszközöknek magyar nyelvű útmutatóval kell rendelkezni. Az 
azonosítókat a Nyilvántartási adatlapon fel kell tüntetni. 

 Azonosító jelölések hiánya esetén az ellenőrzések során Megfelelő minősítés nem adható. 
 Növekedett az üzembentartók felelőssége az operatív /napi, heti, negyedéves, éves/ 

ellenőrzések lebonyolítása és dokumentálása során. Ennek elvégzésére olyan szakembert 
kell megbízni, aki az alapvető játszótéri szabványokkal tisztában van. 

 
Továbbá tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a köztéri játszóeszközök javítása 
és biztonságtechnikai vizsgálatára elkülönített zárolt összeg bruttó 557 000 Ft volt, melyből a 
felülvizsgálatért 306 070 Ft- ot számlázott a ellenőrző cég. Jelenleg az új eszközök beszerzése 
után bruttó 250 930 Ft marad az elbontások után megmaradt 56 db játszóeszköz szabványossá 
tételéhez szükséges javítások elvégzésére.  
Továbbra is indokolt a játszótéri eszközök összevonása néhány a szabványnak megfelelően 
kialakítandó játszótérre. 
 
119/2012. (V. 24) sz. határozat: 
 
Kövicses patak hasznosi mederrendezése című pályázat megvalósításához a 2012. évi 
teljesítésekre eső 27% ÁFA 2% többletköltségére a 100% támogatási igényünket a 
közreműködő szervezetnek támogatási szerződésmódosítási kérelemmel benyújtottuk. 
A hiánypótlás alatt a tulajdoni lapok és a külső szolgáltatás költségei korrekciója miatt a 
támogatási igényünket módosítottuk. Ezzel a beruházás elszámolható összköltsége és a 
támogatás nettó 69 461 740.- Ft + Áfa, összesen 87 322 580.- Ft-ra módosul, amely 
tartalmazza a 1 232 655.- Ft 2% ÁFA növekedésre benyújtott támogatási igényünket is. 
 
121/2012. (V. 24) sz. határozat: 
 
Volek Zoltán vételi kérelmére született meg a határozat, miszerint értékesíti Pásztó Városi 
Önkormányzat az ingatlanokat. Kérelmező a vételi szándékot nem erősítette meg a 7068, 
7019, 7082, 7004 hrsz-ú ingatlanokra. Az adásvételi szerződés megkötésére nem került sor. 
 
Pásztó 2012. június 21.  
 
 
 
 
        Sisák Imre 
                  polgármester 


