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118/2012. (V. 24.) sz. határozat: 
A köztéri játszótéri eszközök javítására és a játszótér útfelőli lekerítésre ill. sövény telepítésre 
tervezett költségvetési előirányzat új játszótéri eszközök vásárlására és telepítésére került 
felhasználásra. 
 
121/2012. (V. 24.) sz. határozat: 
A határozatban szereplő 4 zártkerti ingatlanból csak 3 esetében valósult meg az adásvétel. 
Pásztó Városi Önkormányzat összesen 691 600 Ft vételáron értékesítette Volek Zoltánnak a 
7082, 7004 és a 7019 hrsz-ú ingatlanokat. A 7068 hrsz- ú, 4460 m2-es szántó művelési ágú 
zártkert esetében az Önkormányzat 1/6-od tulajdonrésszel rendelkezik, ezért nem jöhetett létre 
az adásvétel. 
 
169/2012. /VIII. 14./ sz. határozat: 
A Képviselő-testület döntésének megfelelően a mellékelt táblázatban feltüntetett 
önkormányzatoknak a táblázatban szereplő összegeket számláztuk ki az iskola fenntartással 
kapcsolatban az elévülési időn belül felmerült és az állami támogatással, térítési díjjal nem 
fedezett önkormányzati költség tanulóarányos megtérítése céljából. 
Eddig a táblázatban *-gal megjelölt önkormányzatok küldték vissza a számlákat kifizetetlenül 
azzal a megjegyzéssel, hogy nem ismerik el és nem fizetik ki.  
 
183/2012. /IX. 10./ sz.  határozat: 
Az ÉMOP 4.1.1/A-12 pályzati konstrukció keretében 2012. december 21-én pályázatunkat 
benyújtottuk. 2013. január 2. napjával a pályázatot befogadták és tartalmi ellenőrzésre 
bocsátották. 
 
226/2012./X. 25./ sz. határozat: 
A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet 30 napra 
társadalmi egyeztetésre bocsátottuk. 
A vélemény nyilvánítás határideje 2012. november 30. volt. A társadalmi egyeztetés tartama 
alatt az Alkotmánybíróság 38/2012. /XI. 14./ AB határozatában megállapította, hogy a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 51. § /4/ 
bekezdése e./ pontja alkotmányellenes, ezért azt megsemmisítette. Ennek következtében az 
önkormányzatok 2012. november 15-től nem rendelkeznek jogalkotási felhatalmazással a 
tiltott, közösségellenes magatartás szabályozása tekintetében.  
Ezért e tárgykörben rendelet-alkotásra nem kerülhet sor.  
 
285/2012. (XII. 27.) sz. határozat: 
Az inkurrens átruházott vagyon hasznosításáról a Képviselő-testületnek adott tájékoztatásnak 
megfelelően a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT-t tájékoztattuk. 
 
290/2012. (XII. 27.) sz. határozat: 
Pásztó rovásírásos helységnév táblák elhelyezésére vonatkozó önkormányzati hozzájárulást 
megadtuk a kérelmezőnek. 
 
300/2012. (XII. 27.) sz. határozat: 
.A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére a Kölcsey út 37. szám alatti 
ingatlan ingyenes használati jogára vonatkozó megállapodás a Képviselő- testületi 
határozatban foglaltak szerint módosított formában került aláírásra.   
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304/2011. (XII. 29.) sz. határozat: 
Hasznos, Dobó út 44. sz. mögötti Kövicses patak bal partján gabionkas helyreállítása c. vis 
maior pályázat elszámolását a közreműködő szervezet elfogadta. 
 
308/2012. /XII. 27./ sz. határozat: 
A Pásztói Múzeum fenntartói jogát érintő átadás-átvételi megállapodást 2013. 01. 03-án 
aláírva megküldtük a Megyei Intézményfenntartó Központnak. Ez ideig a megállapodás 
a MIK felől nem érkezett  vissza.  
 
256/2011. /X. 26./ sz. határozat: 
 
Fenti számú határozatával a Képviselő-testület döntött a Pásztó és Vidéke Bűnmegelőzési és 
Vagyonvédelmi Alapítvány megszüntetéséről.  
 
A végrehajtás érdekében megkerestük  a még létező alapítókat. Ezek közül Szirák kivételével 
mindenki egyetértett a megszüntetéssel. 
Tárgyaltunk jogásszal, a Bírósággal, ahonnan azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a rendőrségre 
telepített távfelügyeleti rendszer működtetésén kívül más feladata is van az alapítványnak, 
tehát továbbra is élnek alapítványi célok, emiatt az alapítvány egyszerűen nem szüntethető 
meg.  
Másik probléma, hogy az összes alapítványi irat /alapító okirat, jegyzőkönyvek,  bank 
kivonatok, költségvetések, beszámolók, az alapítvány bélyegzője/ az alapítvány könyvelőjénél 
vannak.  
Tucatnyi személyes és telefonos kérés után írásban, határidő megjelölésével is kértük a 
dokumentumok átadását, de ez a mai napig nem történt meg,  a könyvelő szóban tett ígérete 
ellenére sem.  
 
Pásztó, 2013. január 24. 
 
 
        Sisák Imre 
        polgármester 
 
 


