JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án
megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna
Tiborné, Édes Attila, dr. Nyíri Ferenc, Gömbiczné Kanyó Beatrix, dr. Halász
István, képviselők
Meghívottak: Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző, Sándor Károly aljegyző, Sárik
Jánosné, Máté Nándorné, Ujvári Ferencné, Antalné Prezenszki Piroska
intézményvezetők, Bartus László osztályvezető, Szabóné Bózsár Éva
osztályvezető, Robotka Róbert Városgazdálkodási Kft. ügyvez.igazgatója,
Győriné Új Mária könyvvizsgáló, Szklenár Katalin ügyintéző Sándor Balázs, Tari
Mihály Szervezési Osztály munkatársai.
Sisák Imre: köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, mivel
a 9 megválasztott képviselőből 6 fő jelen van.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.
Megkérdezi van-e más javaslat?
Egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirendet.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
47/2011. /II. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1./

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének
IV. negyedévi rendeletmódosítására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

2./

Javaslat Környezetvédelmi Alap létrehozására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

3./

Javaslat Kövicses patak Dobó úti
kiválasztására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

4./

Javaslat Pásztó Város Hulladékgazdálkodási Terve felülvizsgálatára
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

szakasza

kiépítéséhez

tervező
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I. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének IV.
negyedévi rendeletmódosítására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: Az Áht. szerint az előző évi költségvetési rendelet módosítást
legkésőbb február 28-ig lehet megtenni. Erre kerül most sor. Mostanra
tisztázódott teljes pontossággal, hogy az intézmények részéről milyen igények
merültek föl. Látható vált, hogy az óvoda és általános iskola mennyi működési
hiánnyal küzd. Ez alapvetően két tételből áll össze. Egyrészt nem tudják
visszaigényelni az ÁFÁ-t az ingyenes étkeztetés után, illetve van egy 800 eFt-os
bérleti díj kiesés a tervezetthez képest. A hiányt növelte néhány millió Ft-tal,
hogy a közcélú foglalkoztatottak munkaviszonya nem november 30-al, hanem
december 31-el került megszüntetésre. Ennek az egy hónapnak a bér és járulék
kiadásai 2011-ben fognak megtérülni.
Kéri a Képviselő-testületet, támogassa a 2010. évi költségvetési rendelet
módosítását.
Kérdés
Dr. Halász István: Az óvodánál a többlet működési költség összefüggésben van-e
a fűtési rendszerből adódó problémával?
Sisák Imre: Nincs összefüggésben. Tájékoztatásul elmondja, hogy az elmúlt héten
a TIGÁZ rákötött a kisegítő fűtési rendszerre, tehát most már
nem
olajradiátorokkal történik a kisegítő fűtés. A gáz fűtési rendszer kialakításával
kapcsolatos összes többletköltséget a kivitelező vállalta.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a 2010. évi költségvetési rendelet módosítását.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
Név szerinti szavazás: Sisák Imre igen, Volek György igen, Barna Tiborné
igen, Édes Attila igen, Gömbiczné Kanyó Beatrix igen, dr. Halász István
tartózkodott.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egy tartózkodás mellett elfogadta.
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Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2011./II. 28.. / önkormányzati rendelete
a 21/2010./ XII.16/ önkormányzati rendelettel, a 19/2010. /XI. 16./ önkormányzati
rendelettel,a 18/2010 (XI. 18.) önkormányzati rendelettel ,a 16/2010 ( IX.30.)
önkormányzati rendelettel,a 14/ 2010/VII.26/ önkormányzati rendelettel, a
13/2010./VI. 18./ önkormányzati rendelettel, a 7/2010. (IV.30.) önkormányzati
rendelettel módosított, a város 2010.évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/.
II. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Környezetvédelmi Alap létrehozására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: Bizonyára mindenki elolvasta az előterjesztést, miért van erre
szükség. Kéri a rendelet-tervezet támogatását.
Kérdés
Dr. Halász István: Az előterjesztésben szerepel, hogy az Alap felhasználásáról a
költségvetésben kell rendelkezni, illetve több utalás is történik a költségvetési
rendeletre. Nem lesz-e probléma, hogy a költségvetési rendeletet már elfogadták?
Sisák Imre: Nem lát ebben különösebb problémát. Ez arról szól, hogy a
talajterhelési díj a Környezetvédelmi Alapba fut be, ahonnan a megfelelő célra
történő felhasználása valósul meg.
Dr. Nyíri Ferenc érkezik, 7 képviselő van jelen.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2011. /II. 28./ Önkormányzati rendelete
a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/
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III. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Kövicses patak Dobó úti szakasza kiépítéséhez tervező kiválasztására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: Az elmúlt héten még folytak a tárgyalások a napirenddel
kapcsolatban a megyei közgyűlés elnökével is, Még a költségvetési rendelet
elfogadása előtt bekérte az önkormányzat a tervezői javaslatokat. Addig azonban
nem kívánta a Képviselő-testület elé terjeszteni, amíg nem születik döntés
abban, hogy az ÉMOP-2010-3.2.1/F jelű helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi
rendszerek rekonstrukciója című pályázat benyújtásáról szóló tervezet nem
változik. Korábban tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy erre a célra e
program keretében 3 milliárd Ft áll rendelkezésre.
A Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Pásztót azon települések közé sorolta,
amelyek pályázhatnak erre a célra.
A testület tavaly szembesült azzal, hogy a Hasznosi tározónál milyen gondok
merültek fel és milyen beavatkozások történtek. A fennmaradási engedély most
van folyamatban egy közel fél milliárd Ft-os munka vonatkozásában. Holnap
után a megyei és a helyi védelmi bizottság kap tájékoztatást az elvégzett és még
hátralévő munkákról, március 9-én pedig a Közép-Duna völgyi Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Igazgatóság fog helyszíni bejárást tartani a hasznosi
víztározónál. Tekintettel arra, hogy a tározóból több víz fog lefolyni a Kövicses
patakon, szükségesnek tartják a Kövicses patak partfal védelmének megoldását.
Erre érkeztek be árajánlatok, melyek az előterjesztésben szerepelnek. További
500 eFt-os költséget becsült meg a főmérnökség a különböző dokumentumok
megszerzéséhez.
Azért kell ebben sürgősen dönteni, mert a benyújtási határidő március 31.
Addigra kész engedélyes terveknek kell rendelkezésre állni. Megvalósíthatósági
tanulmányt is kell készíteni és a pályázat benyújtásánál bizonyítani kell azt,
hogy az engedélyezési terveket a Közép-Duna völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez benyújtotta az önkormányzat.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy támogassák a pályázat benyújtását.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: Egy újabb jelentős összegű beruházás előtt áll az
önkormányzat. Úgy gondolja, hogy kicsit körültekintőbben kellene eljárni, mint
eddig. Bárki is lesz a tervező, csak akkor tudja támogatni, ha az érintett
településrész lakosaival egyeztetve folytatja le a tervezést. Már a tervezés során
meg kellene keresni azokat a pásztói vállalkozókat, akik esetleg a beruházásban
részt tudnának venni és ezt a tervezés során figyelembe is vennék. Nem szeretné,
ha megint az Alterra, vagy más külső cég vinné el a munkát. Úgy gondolja, hogy
Pásztón is vannak olyan vállalkozók, akik ezt el tudják végezni.
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Sisák Imre: A hasznosiak pontosan tudják, hogy mit terveztet az önkormányzat.
Erről tájékozódhattak a költségvetés elfogadásakor és a közmeghallgatáson is.
Lesz városrészi fórum is, ahol szintén kapnak tájékoztatást a várható
munkálatokról. Az, hogy a lakosságot is bevonják a tervezésbe, nem fog menni,
ugyanis a tervező pontosan tudja, hogy mit és hogyan lehet és kell megtervezni
és építeni. Akik a helyszínt megtekintették, pontosan tudják, hogy miről van szó.
Pásztói és tari vállalkozó is kapott felkéréseket bizonyos munkák elvégzésére
2005-ben is. Az az egy hasznosi vállalkozó, aki ezt a fajta munkát el tudná
végezni, nem Magyarországon, hanem Ausztriában dolgozik. Van egy másik
pásztói vállalkozó, aki eléggé jelentős szerepet kapott a helyreállítási
munkálatokban. Kaphat is még, viszont ahhoz jelentkeznie kell. Malomhegyi úr
elmondta a közmeghallgatáson is, hogy hány pásztói vállalkozót kerestek meg
bizonyos munkák kapcsán és mégsem adtak be pályázatot.
A közbeszerzési eljárásról szóló törvény szerint az a vállalkozó eleve kizárja
magát, aki előzetesen többlet információhoz jut. A közbeszerzési eljárás senkire
nem lesz kiírva, aki pályázni akar, pályázhat. Azzal is tisztában kell lennie a
pályázónak, hogy több tízmillió Ft-ot hónapokra meg kell előlegeznie.
Egyenlőre az a cél, hogy a rendelkezésre álló 3 milliárd Ft-ból 100 millió Ft-ot ide
tudjunk hozni egy sikeres pályázattal. Ennek érdekében lobbizik a Regionális
Fejlesztési Tanács elnökénél és lát esélyt a sikerre. Ki kell várni, hogy mi lesz a
döntés.
Gömbiczné Kanyó Beatrix: Településrészi tanácsnokként örül annak, hogy 100
%-os támogatottsággal egy 100 millió Ft-os pályázat benyújtására van lehetősége
az önkormányzatnak. Kéri és szükségesnek látja a lakosság tájékoztatását, mert
félreértéseket lát. Nem jó, ha csak szóbeszéd alapján tájékozódnak.
Sisák Imre: A tájékoztatással még nincsenek elkésve. Lesz városrészi fórum, ahol
minden kérdésükre választ kapnak a lakosok. Erre a tervezőt is meg lehet hívni
és még részletesebb tájékoztatást kaphatnak.
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja. Kérik, hogy a lakosság részére nyújtson az
önkormányzat folyamatosan korrekt tájékoztatást.
Egyetért Dr. Halász Istvánnal abban, hogy a pásztói vállalkozókat jobban be
kellene vonni, de semmiképpen sem a tervezés időszakában, hanem a tervek
elkészülte után felhívni a figyelmüket arra, hogy lesz egy ilyen lehetőség.
Sisák Imre: Abban már most biztos, hogy a hasznosi lakosság egy része nem fog
egyetérteni ezzel a dologgal. A Kövicses patak jobb partján vannak a
magántulajdonú ingatlanok és nyilván azt szeretnék, ha az az oldal kapna
nagyobb védettséget. A vízügyi szakember viszont egyértelműen megmondta,
hogy a bal partfalat kell megerősíteni.
Mivel nincs több vélemény, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
48/2011. /II. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kövicses patak Dobó úti
szakasza kiépítéséhez tervező kiválasztására vonatkozó javaslatot megtárgyalta
és az alábbiak szerint határoz:
1. Pásztó Város Önkormányzata képviselő testülete hasznosi 3338 hrsz-ú Kövicses
patak Dobó úti szakasza kiépítéséhez szükséges tervezési költségekre
3.500.000 Ft-ot valamint a kapcsolódó engedélyezési és egyéb költségekre
500.000 Ft-ot a 2011. évi költségvetésében oly módon biztosít a hiány növelése
nélkül a pályázatból történő teljes megtérülésig, hogy az iparűzési adó
bevételeket ezzel egyidejűleg 4.000.000 Ft-tal megnöveli. Az előirányzatok
átvezetéséről a következő költségevetési rendelet módosításánál gondoskodni
kell.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
2. A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a tervezési feladatok
elvégzésére, a megvalósíthatósági tanulmány és a vízjogi létesítési
engedélyezési terv elkészítésére a Márkus és Társai Kft-vel kösse meg a
tervezési szerződést 3.500.000 Ft bruttó vállalási áron. A szerződésben
szerepeltetni kell, hogy a szerződés teljesítés igazolására és a tervezési díj
kifizetésére a vízjogi létesítési engedély jogerőre emelkedését követően
kerülhet sor.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
IV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Város Hulladékgazdálkodási Terve felülvizsgálatára
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: a felülvizsgálat 2010-ben elkészült. Kéri a testületet, hogy támogassa
a határozati javaslatot.
Kérdések:
Volek György: az anyag tizedik oldalán van egy nagyon fontos javaslat, mivel
feladata az önkormányzatnak is a hulladéktermeléssel arányos térítési díj
megállapítása. Ebből a javaslatból mit lehet figyelembe venni, hogyan lehetne
beépíteni? Az inert anyagok, építési törmelék hasznosítása, újra feldolgozása egy
2008-as törvény szerint 50 %-os mértékben van engedélyezve. Hogyan tud ennek
az önkormányzat eleget tenni? A most folyó munkálatok kapcsán is felvetődik,
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hogy a felszedett anyagok közül mit lehetne hasznosítani? Biztos van elképzelés
arról, hogy a felszedett, jó betonlapokat hogyan hasznosítják. Egyetért azzal,
hogy a talajterhelési díj úgy legyen megállapítva, hogy ösztönözze a
szennyvízcsatornára való rákötést. Ha jól tudja, már 180 ft/m3 a talajterhelési díj,
de akinek olyanok az ingatlanán a talajviszonyok, például homokos a talaj, el tud
folyni, elszívja a föld és nem kell szippantást végezni, annak még mindig jobban
megéri az, ha a saját emésztőgödrébe engedi a szennyvizet, mint rákötni a
csatornahálózatra. 528 olyan rákötésre váró lakás van, amiknél, ha megtörténne
a rákötés, mindenképpen javulna a bevétel, esetleg a következő időszakban nem
kellene emelni a vízdíjat.
Szklenár Katalin: a kisebb űrtartalmú edényeket támogatnák a „szennyező fizet”
elv alapján az egytagú háztartások esetében. A házi komposztálásban való
részvételt támogatták, közel 400 komposztáló láda került kihelyezésre a családi
házas övezetekbe. Az inert hulladékok nem mindegyike alkalmas arra, hogy fel
legyen használva. Amit fel lehet használni, bedolgozzák. A talajterhelési díjjal
kapcsolatban azt tudja mondani, hogy senkit sem kényszeríthetnek arra, hogy a
szennyvízre rácsatlakozzon.
Sisák Imre: nagyon jó lenne, ha azok a háztartások, akiknél a szennyvízcsatornahálózatra rácsatlakozás biztosított, rákötnének, de ehhez valamilyen magasabb
szintű jogszabályra lenne szükség. A kommunális szilárd hulladék elszállításával
összefüggésben a törvény kötelezővé teszi minden háztartás számára a díj
fizetését. Az inert hulladéknál komoly probléma, hogy nincs arra lehetőség, hogy
az építkezéseknél felszabaduló hulladékot feldolgozzák. A város-rehabilitációnál,
illetve a Fő utcán kikerülő mart aszfaltot sikerült hasznosítani.
Dr. Halász István: az ötvenedik oldalon van egy térkép a meglévő szelektív
hulladékgyűjtő szigetekről. Kétféle jelet lát a térképen. A fekete téglalapok
nyilván a meglévő szigetek, de micsoda a fehér alapon lévő gyűrű, illetve csík?
Szklenár Katalin: a tervezett hulladékgyűjtő szigeteket jelölik.
Malomhegyi Lajos: a szelektív hulladékgyűjtés bevezetését két ütemben
tervezték. Amikor a testület elfogadta a Hulladékgazdálkodási Tervet,
megjelölték, hogy mely területen javasolják, hogy készüljenek hulladékgyűjtő
szigetek. Ezeket az előző Hulladékgazdálkodási Tervben szereplő helyeket
tartották meg, ami még nem valósult meg. Ezeket jelölték az említett jelzéssel.
Ha lehetőség van gyarapítani a szigetek számát, elsősorban ezeken a helyeken
lesznek elhelyezve.
Sisák Imre: sokszor hangzik el a Városgazdálkodási Kft.-vel kapcsolatban, hogy
magas a szemétszállítási díj. Más önkormányzatoknál (Salgótarján,
Balassagyarmat, Gödöllő) olcsóbb, vagy nem kellett szemétdíjat fizetni,
mostantól azonban igen tetemes összegeket kérnek el. Korrekt együttműködés
eredménye, hogy van Pásztón szelektív hulladékgyűjtés. Ezért a városlakók
egyetlen forintot sem fizetnek. A Salgótarjáni VGÜ szállítja el Pásztóról egy
megállapodás kapcsán. Ha esetleg holnap azt mondja a VGÜ, hogy ezért díjat
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számít fel, akkor vagy fizetnek lakossági szinten, vagy megszüntetik a szolgáltatást.
Ennek piacszerző vonzata is van, mert vannak erre pályázatok. Ahol pályázat kapcsán
megépítették a hulladékszigeteket és –udvarokat, ott a lakosságnak több ezer forinttal
kellett hozzájárulnia.
Vélemény, észrevétel:
Dr. Halász István: egy olyan anyag ez, ami igen tartalmas és sok gondolatot ébreszt.
Lenne egy javaslata. Szezonális jelleggel, akár saját költségen, a strandon is jó lenne
szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítása. Nyáron ott is sok szemét keletkezik és
célszerű lenne az idejárókat rászoktatni erre. Fontos a városrészek ellátása is. Ami
szomorú, hogy többéves lemaradásban van a város. Korábban kellett volna ilyen
vizsgálatot végeztetni, másrészt ennek megfelelően intézkedési tervet kidolgozni, mert
sok előremutató dolog van benne. Sok a tennivaló is, mert látható a SWOT analízisben,
hogy a gyengeségek száma nagyobb, mint az erősségeké.
Sisák Imre: a képviselő-testület döntött róla, hogy a strandüzemeltetéshez alap szinten a
forrásokat biztosítja, innentől kezdve dr. Halász István képviselő úr javaslata is
befogadásra kerülhet. Kezdeményezhetik a strandnál is szelektív hulladékgyűjtő
edények kihelyezését. Felveszik a Salgótarjáni VGÜ-vel a kapcsolatot.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
49/2011. /II. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pásztó Város Hulladékgazdálkodási
Terve felülvizsgálatára tett javaslatot megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz:
A Képviselő testület a város hulladékgazdálkodási tervének Connect 3 Kft. által
készített felülvizsgálatát megismerte az abban foglalt célkitűzésekkel.
Felhatalmazza polgármesterét, hogy a felügyelőséghez a beszámolóval egybekötött
felülvizsgálatot nyújtsa be a Képviselő- testületi ülésen elhangzott véleményekkel,
javaslatokkal.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: polgármester
Sisák Imre: több napirendi pont nem lévén, a munkát megköszöni, az ülést bezárja.
K.m.f.

Sisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

