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210/2012. (IX.27) számú határozat: 
 
A hasznosi sportpályánál lévő önkormányzati területekre az építési engedély 
kérelemhez a tulajdonosi hozzájárulást megadtuk. Hasznosi Szabadidő Egyesület 
a használat megállapodás szerződés  megkötését nem kezdeményezte, ám az 
élménypark pályázatuk hiánypótlásához az önkormányzattal együttműködési 
megállapodás megkötését kérte a pályázati felhívásban közzétett minta illetve a 
kitöltött melléklet szerint. 
Az együttműködés 
- célja: egymás szolgáltatásainak erősítése, kiajánlása, közös programok 

szervezése 
- tárgya: közös programok, rendezvények szervezésében segítségnyújtás, 

tájékoztatás a partner programjairól és turisztikai eseményeiről, 
- vállalásai: kapcsolatteremtés a partnerekkel, üzletfelekkel és vendégekkel. 

Szoros kapcsolat tartás, turisztikai attrakciók szervezése. 
A megállapodást a hiánypótlási határidő miatt feltételesen megkötöttük 2014. 
január 1-i hatálybalépéssel. Kérjük a képviselő-testület jóváhagyását. 
 
237/2012. (X.25.) számú határozat: 
 
A „Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Salgótarján-Boldog 
települések közötti szakaszon” c. pályázattal kapcsolatos tárgyalások folytatása. 
A Képviselő-testület döntését a gesztor Hatvan Város Önkormányzatának 
megküldtük. Egyeztetés céljából többször kerestük Szabó Zsolt polgármestert és 
a beruházással megbízott osztályvezető Borbás Zsuzsannát, akik a pályázattal 
kapcsolatos egyeztetést és tájékoztatót 2012. november 8-ra tűzték ki. Az 
egyeztetésre az összes érintett önkormányzatot meghívták. Szabó Zsolt 
polgármester tájékoztatása szerint a pályázatot 2012. október 31-én beadták. A 
pályázathoz nem lett csatolva engedélyezési terv, csak a megvalósíthatósági 
tanulmány lett beadva. Az engedélyezési terv készítője kiválasztásra került 
(KEVITERV AQUA Kft.) . Előzetes felmérésük szerint a Boldog – Salgótarján 
szakaszt teljes egészében a rendelkezésre álló összegből nem lehet, 
megvalósítani, az lényegesen le fog rövidülni. A konzorciumi megállapodást csak 
a ténylegesen érintett önkormányzatnak kell aláírni. Az egyeztetésen elmondtuk 
kifejezett kérésünket, hogy a kerékpárút legalább Pásztóig legyen megépítve úgy, 
hogy a városban a projekthez tartozó turisztikai látványosság, kerékpár 
kölcsönzők tárolók, játszótér stb. is ki legyenek építve. Borbás Zsuzsanna ígéretet 
tett, hogy a tervezők és az önkormányzatok közötti egyeztetést 1-2 napon belül 
összehozza. Mivel az ígért egyeztetés nem jött létre, megkerestük Hatvan Város 
Önkormányzatát. Borbás Zsuzsanna tájékoztatása szerint a KEVITERV AQUA 
Kft. készíti az engedélyezési terveket, a tervezői költségvetésük szerint a 
rendelkezésre álló keretből csupán 10 km kerékpárutat lehet megépíteni, ami 
csak a Boldog – Hatvan szakasz tervezését teszi lehetővé. Összehasonlításképpen 
a Szolnok – Boldog közötti szakaszon 1 km tervezett építési költsége 15 mFt, 
addig a Boldog – Hatvan közötti szakaszon ez meghaladja a 60 mFt-ot. A 
támogatási szerződés aláírásának határideje 2012. november 30., de a 10 km-es 
szakasz megépítése nem elégíti ki a pályázati feltételeket, ez alól megpróbálnak 
felmentést kérni. 
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239/2012. (X.25.) számú határozat: 
 
Pásztó-Mátrakeresztes kábeltelevíziós hálózat és Hasznos –Mátrakeresztes 
közötti optikai szál értékesítésére vonatkozó testületi döntés szerint az 
eredményhirdetést megtartottuk, melyen pályázó nem jelent meg, ezért a 
jegyzőkönyvet részükre megküldtük. 
 
243/2012. (XI.8.) számú határozat:  
 
A Gárdonyi tagiskola fejlesztésére a pályázathoz szükséges engedélyezési terv és 
a megvalósíthatósági tanulmány a meghatározott műszaki tartalommal 
határidőre elkészült. 
A pályázatban szerepeltetett tevékenységek költségei meghatározására 
ajánlatokat kértünk, melyek közül a kedvezőbbeket a tervezői költségvetéssel 
együtt a pályázathoz csatoltuk. 
A tervet engedélyezésre benyújtottuk a szükséges határrendezési vázrajzzal. Az 
iskolacentrum két ingatlanának tulajdoni lapjára bejegyzett jogosultak 
(Földhivatal földmérési jel, ÉMÁSZ vezetékjog, Megyei Intézményfenntartó 
Központ a Gimnázium és Kollégium fenntartója) hozzájárultak a 
határrendezéshez, ill. a pályázathoz.  
A pályázat igényelhető maximális költsége (442 fő x 900eFt) 397 800eFT. 
A pályázat bruttó költségei: projekt előkészítés 17 185 200 Ft, szolgáltatások 
6 533 300 Ft, építés 367 180680 Ft, eszközbeszerzés 774 500 Ft, menedzsment 
6 000 000 Ft.  Összesen 397 673 680 Ft. 
A pályázatot a főmérnökség a tagintézmény vezetővel elkészítette és nov. 15-én 
postára adta. 
 

*** 
 
A Képviselő-testület 154/2012. /VI. 28./ számú határozatával elfogadott II. félévi 
ülésterve szerint 2012. novemberi ülésén tárgyalja az önkormányzati rendszer 
szervezeti átalakításából adódó feladatokról szóló tájékoztatást.  
 
Az önkormányzati rendszer  szervezeti átalakítása folyamatban van. Az új 
önkormányzati törvény szabályozza a kötelező feladatokat, döntés született a 
járási rendszer kialakításáról, a tankerületek létrehozásáról.  
Ehhez kapcsolódóan Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 218/2012. 
/X. 24./ számú határozatával elfogadta a járási hivatalok személyi és tárgyi 
feltételeinek kialakításáról szóló megállapodást, melynek végrehajtása az abban 
foglalt határidők betartásával folyamatban van.  
 
Elkészült a járási hivatalokhoz átvételre kerülő  törvényi, kormányrendeleti 
szintű államigazgatási feladat- és hatáskörök listája, valamint a jegyzőnél, 
polgármesternél, anyakönyvvezetőnél maradó hatáskörök listája.  
Az érintett minisztériumok rendeleteik felülvizsgálatát 2012. november 30-ig 
kötelesek elvégezni, így ezen időpontig várhatóan további hatáskör változásokra 
is sor kerül.  
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A járási hivatal létrehozása, illetve a feladat- és hatáskör változás, a 17 /15 + 2 
üres állás/ munkatárs járási hivatalhoz kerülése az önkormányzati és hivatali 
SZMSZ, valamint a hivatal alapító okirata módosítását is maga után vonja 
/önkormányzati feladat- és hatáskörök, hivatal szervezeti felépítése, munka- és 
ügyfélfogadási rendje/, majd a döntésnek megfelelően az új munkaköri leírások 
elkészítése. A munkaanyagok elkészítése folyamatban van.  
 
Sürgető feladat a többcélú kistérségi társulásnál a  jogszabályi változásból eredő  
feladatok elvégzése, valamint az oktatásügyben az iskolák átvételéhez 
kapcsolódó aktuális feladatok ellátása. 
A későbbiekben kerül sor a központi állami költségvetésről szóló törvény 
elfogadására, valamint ehhez kapcsolódóan más törvények /pl. államháztartási/ 
módosítására.  
Így az önkormányzati rendszer szervezetének, feladatainak változásával 
kapcsolatosan Képviselő-testületi döntést igénylő ügyeket részben a 2013. évi 
költségvetést megalapozó előterjesztések, részben a Szervezeti és Működési 
Szabályzat módosítása során tervezzük megtárgyalni és elfogadásra javasolni.  
 
Pásztó, 2012. november 23. 
 
 
 
 
 
        Sisák Imre 
        polgármester 
 


