JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án
megtartott üléséről.
Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester,
Jelen vannak:
Barna Tiborné, dr. Becsó Károly, Gömbiczné Kanyó Beatrix, Édes Attila, dr.
Gajdics Gábor, dr. Nyíri Ferenc képviselők
Meghívottak:
Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző, Sándor Károly aljegyző,
Bartus László, Szabóné Bózsár Éva osztályvezetők, Robotka Róbert
Városgazdálkodási Kft ügyvezetője, Győriné Új Mária könyvvizsgáló, Odlerné
Tiszovszki Mária, Területi Gondozási Központ vezetője, Antalné Prezenszki
Piroska, Városi Könyvtár és Művelődési Központ vezetője, Ujvári Ferencné
iskolaigazgató, Sárik Jánosné óvodavezető, dr. Boczek Tibor kórházigazgató,
Tálosi Tamás, a Cool Tej Alapítvány elnöke, Kőszegi Pál bizottsági tag, Tari
Mihály informatikus, Berzák Gyuláné, Sándor Balázs jegyzőkönyvvezetők
Sisák Imre: köszönti a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet, mivel
a 9 megválasztott képviselőből 6 képviselő jelen van. Dr. Halász István
körülbelül 4 óra magasságában tud megérkezni, dr. Nyíri Ferenc és dr. Becsó
Károly munkahelyi elfoglaltság miatt fognak késni.
A kiküldött meghívóhoz képest javasolja még három napirendi pont felvételét. A
11. napirendi pont keretében javasolja, hogy tárgyalják meg a nagy értékű tárgyi
eszközök értékesítése a Margit Kórház elfekvő készleteiből című előterjesztést. A
17. napirendi pont keretében tárgyalják meg a Pásztói Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére 2010. évi prémiumfeltétel
teljesítésének
értékeléséről
készült
előterjesztést
és
a
2011.
évi
prémiumfeltételek meghatározását. 20. napirendi pontként tárgyalja meg a
képviselő-testület
a
Javaslat
létszámleépítéssel
kapcsolatos
döntés
meghozatalára című előterjesztést. A 10. napirendi pontot, a városban lévő
emlékművek, szobrok, emléktáblák és keresztek áttekintése, javaslat védetté
nyilvánításukra, áthelyezésükre, felújításukra című előterjesztést nem javasolja
megtárgyalni, mert jelenleg társadalmi vitán van. Javasolja, hogy 4. napirendi
pontként tárgyalja meg a képviselő-testület a Javaslat a 2010. évi gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére című napirendet.
Szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendi
javaslatot.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
88/2011. /IV. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
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1./

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két
ülés között történt fontosabb eseményekről.

2./

Javaslat a 2010. évi költségvetési zárszámadási rendelet és egyszerűsített
beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

3./

Javaslat Pásztó város 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

4./

Javaslat a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának
értékelésére
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
Szabóné Bózsár Éva osztályvezető
Odlerné Tiszovszki Mária Területi Gondozási Központ vezetője

5./

Javaslat a köztisztaság fenntartásáról, a település hulladékok kezeléséről szóló
önkormányzati rendelet II. fordulós tárgyalására.
Javaslat a köztisztaság fenntartásáról szóló 27/2009. /IX. 30./ rendelettel
kiegészített és egységes szerkezetbe foglalt 19/2003. /IX. 19./ rendelet
módosítására és kiegészítésére
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

6./

Javaslat a 2011. évi lakossági szilárd hulladékgyűjtés, szállítás, elhelyezés és
ártalmatlanítás díjáról szóló rendelet módosítására.
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató

7./

Javaslat a szociális ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló
önkormányzati rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

8./

Javaslat önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő /működési forráshiányos/
helyi önkormányzat támogatására vonatkozó pályázathoz szükséges döntés
meghozatalára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

9./

Beszámoló az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek
2010. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

10./

Javaslat a Margit Kórház létszámfejlesztésére
Előterjesztő: dr. Boczek Tibor igazgató főorvos
Előterjesztés nagyértékű tárgyi eszközök értékesítése a Margit Kórház elfekvő
készletéből
Előterjesző: dr. Boczek Tibor igazgató főorvos

11./

Javaslat közművelődési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
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12./

Javaslat iskolatej program tárgyában új szállítási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

13./

Javaslat a TIOP 1.1.1. /07/1-2008-0737. számú, a pedagógiai módszertani
reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dózsa György és
Gárdonyi Géza Általános Iskolában című pályázati projekt
megvalósításához szükséges nyílt közbeszerzési eljárás megindítására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

14./

Javaslat a civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására
Előterjesztő: Gömbiczné Kanyó Beatrix civil tanácsnok

15./

Javaslat a 2011. évi városi rendezvénykeret felosztására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

16./

Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nél
keletkező behajthatatlannak minősülő követelések leírásáról, értékvesztés elszámolásáról
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató

17./

Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatójarészére 2010. évi prémium feltétel teljesítésének értékelésére, 2011. évi
prémium feltétel meghatározására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

18./

Javaslat a 2878. hrsz-ú Kövicses-patak területrendezésére
Előterjesztő: Szklenár Katalin műszaki ügyintéző

19./

Javaslat a Polgármesteri Hivatal részére étkezési jegy beszerzésével
kapcsolatos közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

20./

Javaslat létszámleépítéssel kapcsolatos döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

I. NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között
történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: március 29-én és április 8-án tárgyalást folytatott Michel Alliance
úrral a Sic Hungary Kft. tulajdonosával, munkahelyteremtésről és az azt segítő
pályázatokról. A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Holding két
pályázatot is ír, egy gépbeszerzésre, illetve egy telephelyfejlesztésre vonatkozót.
A pályázatok több tízmillió forintos nagyságrendűek. Azért van szükség a két
pályázat megírására, mert a Sic Hungary Kft.-nél jelentős termelésfelfutás
tapasztalható. A bevétele félmilliárd forint fölé emelkedhet. A Sic Hungary Kft.
január 1-jétől 24 új munkavállalót vett fel. Ha a fejlesztések megvalósulnak,
további munkaerő felvételére nyílik lehetőség. A Pannondrink és Millennium Kft.
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korábban elhagyatott telephelyét megvásárolta Újhelyi Balázs úr, aki
mezőgazdasági termeléssel foglalkozik.
Április 4-én tárgyalást folytattak a város-rehabilitáció parkosítási munkálatairól.
Sajnálatos módon a tervező olyan műemléki övezetbe nem illő parkosítási
feladatot tervezett be, amiről szükségesnek tartották egy egyeztető tárgyalás
lefolytatását a kivitelezővel, lebonyolítóval és a projektmenedzsment
munkatársaival. Ennek következménye volt az április 13-án megtartott
egyeztetés, ami a város-rehabilitációt, illetve a műemléki övezetet érintette. Ezen
részt vett Valter Ilona, Pásztó Város díszpolgára, aki a 60-as évektől a műemléki
övezet feltáró régésze volt, H. Vladár Ágnes, aki a műemléki terület építésze volt,
illetve Klenóczky Sándor úr, Nógrád megyei műemléki felügyelő. Egyetértés
mutatkozott egyes feladatok megvalósítása, valamint egyes feladatok elmaradása
tekintetében. A monostor és a Szent Lőrinc plébániatemplom környezetében
olyan parkosítási munkálatok lettek volna végrehajtva, amik a műemlék
láthatóságát, használhatóságát, állékonyságát veszélyeztették volna. A
munkálatok most már minden gond nélkül folytatódnak tovább. Április 7-én
Pásztóra látogatott dr. Illés Zoltán környezet- és vízügyekért felelős államtitkár.
Az államtitkár úr olyan előremutató javaslatokkal érkezett és olyan ismeretekkel
rendelkezett a korábbi katasztrófa- és veszélyhelyzetről, illetve az elhárítás
munkálatairól, ami példaértékű. Először hangzott el kormányzati részről, hogy a
probléma megoldása egy, a mátrakeresztesi Csörgő völgyben megépítendő
záportározó. Az államtitkár úr tájékoztatót hallgatott meg a hasznosi
víztározónál az ÉRV Zrt.-től és a Megyei Védelmi Bizottság elnökétől, Becsó Zsolt
úrtól. Meghallgatta a polgármester tájékoztatóját is. A záportározón túl felmerült
egy vész árapasztó műnek a megépítése is. A tározó gátját lesüllyesztik és ott,
amikor a vízszint elér egy meghatározott magasságot, a víz szabadon távozhat a
tározóból. Fontos ezen túlmenően a víztározó alatt a Kövicses patak
mederkotrása és kiszélesítése. Az államtitkár úr fontosnak tartotta továbbá a
víztározóba a Kövicsesnek Mátrakeresztes felől beérkező szakaszán mederkotrás
elvégzését. Szükségesnek tartotta, hogy a korábban megépített uszadékfogót
kitakarítsák és megfelelő módon alkalmazzák. A vész árapasztó mű és
uszadékfogó tervezése folyamatban van. Ezek elkészítésének ára körülbelül 180200 millió forint, melyet az ÉRV Zrt. fog elkészíteni. A záportározó megépítése
egyértelműen kormányzati forrásból valósítható meg, melyet a 2012. évi
költségvetésbe tudott beterveztetni az államtitkár úr. Ehhez a tervezési
feladatoknak még ebben az évben meg kell kezdődniük. Tájékoztatta az
államtitkár urat, hogy Pásztó Város Önkormányzata megtette azokat az
intézkedéseket, amelyek a veszélyhelyzet elhárításához szükségesek voltak.
Pályázatot nyújtottak be az Észak-magyarországi Operatív Program keretében
meghirdetett bel- és külterületi vízelvezető rendszereknek a rekonstrukciójára
rendelkezésre álló forrásokra közel 100 millió forint nagyságrendben. Április 7-én
érkezett az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség levele,
melyben tájékoztatnak, hogy az önkormányzat pályázata ÉMOP-3.2.1./F.10.2011-0021-es számon határidőben beérkezett. Ez még nem jelenti a pályázat
befogadását, még kevésbé a pályázat bírálatra bocsátását. Április 18-án küldtek
egy levelet, melyben a Kövicses patak hasznosi mederrendezése című
pályázathoz benyújtandó hiánypótlásról tájékoztatnak. A hiánypótlás
folyamatban van. 2011. április 11-én a mátraszőlősi szülők részére tartott
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tájékoztatót a Dózsa iskolában. Mátraszőlős Önkormányzata nem tájékoztatta
Pásztót, hogy a testülete milyen döntést hozott a közoktatási megállapodással
kapcsolatban. Április 12-én tárgyalást folytattak a Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program keretében elnyert Dózsa és Gárdonyi tagiskolák informatikai
eszközfejlesztése tárgyában a közbeszerzési eljárást elnyert ügyvédi iroda
munkatársával, Szuhánszky Zoltán úrral. Április 18-án Debrecenben tárgyalt az
OTP Északkelet-magyarországi Régió vezérigazgatójával, Barkó József úrral a
folyószámlahitelről, az OTP ltp lakástakarék-pénztári ügyéről, a visszafizetendő
hitel kérdésköréről. Április 19-én dr. Varga Péter Pál úrral, az Országos
Gerincgyógyászati Központ igazgatójával tárgyalt az együttműködési
lehetőségekről a pásztói Margit Kórház és az Országos Gerincgyógyászati
Központ között. Az új Széchenyi-terv keretében rehabilitációs feladatoknak a
támogatására most van társadalmi vitán jónéhány pályázat. Április 20-án
tartotta a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. a felügyelő bizottsági ülését. Tájékoztatást
kaptak a lakossági víz- és csatornadíj támogatására benyújtott pályázatról.
Jelentősebb nagyságrendű támogatást kaphatnak az államtól. Ez 7 forint vízdíj
csökkentést jelenthet a lakosság számára. A mai napon volt az óvoda
fűtéskorszerűsítésének egy éves garanciális bejárása. A kivitelező nem jelent meg
a bejáráson, csak a műszaki ellenőr, az óvodavezető, az óvoda munkatársa és ő
maga. A kivitelező a második ügyvédi felszólításra sem jelzett semmit. Most már
a bírósági út következik.
Kérdés: nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel: nem hangzott el.
Sisák Imre: szavazásra bocsátja
végrehajtásáról adott tájékoztatást.

a

16/2011.

(I.

27.)

számú

határozat

A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a tájékoztatást.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
89/2011. /IV. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 16/2011. /I. 27./ sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a 64/2011. (III. 24.) számú határozat
végrehajtásáról adott tájékoztatást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a tájékoztatást.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
90/2011. /IV. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 64/2011. /III. 24./ sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
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Sisák Imre: szavazásra bocsátja a 68/2011. (III. 24.) számú határozat
végrehajtásáról adott tájékoztatást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a tájékoztatást.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
91/2011. /IV. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 68/2011. /III. 24./ sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a 70/2011. (III. 24.) számú határozat
végrehajtásáról adott tájékoztatást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a tájékoztatást.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
92/2011. /IV. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 70/2011. /III. 24./ sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a 85/2011. (III. 24.) számú határozat
végrehajtásáról adott tájékoztatást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a tájékoztatást.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
93/2011. /IV. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 85/2011. (III.31.) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Sisák Imre: az előző tájékoztatóhoz még annyit, hogy a hasznosi Kövicses patak
mederrendezéséhez még egy tulajdonos tulajdonosi hozzájárulása kellett. A
tulajdonos Angliában tartózkodik, de az adás-vételi előszerződés általa aláírt
példánya is megérkezett már, így hiánytalan a tulajdonosok hozzájárulása.
Szavazásra bocsátja a 86/2011. (III. 31.) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást.
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a 86/2011. (III. 31.) számú határozat
végrehajtásáról adott tájékoztatást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a tájékoztatást.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
94/2011. /IV. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 86/2011. (III.31.) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a 87/2011. (III. 31.) számú határozat
végrehajtásáról adott tájékoztatást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a tájékoztatást.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
95/2011. /IV. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 87/2011. (III.31.) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a két ülés között történt fontosabb eseményekről
szóló tájékoztatást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatást.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
96/2011. /IV. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló
tájékoztatót elfogadta.
II. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a 2010. évi költségvetési zárszámadási rendelet és egyszerűsített
beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: rendkívül részletes, igen komoly anyag született. A 2010. év nem volt
egyszerű az önkormányzat számára, mert jelentős mértékben csökkentették az
állam által juttatott támogatásokat, személyi jövedelemadó kiegészítést és más
állami forrásokat. Amikor Pásztó elfogadta a 2010. évi költségvetését, azt
tapasztalhatták, hogy 120.868.000 forinttal csökkent a normatív támogatás 2009ről 2010-re. Leginkább a közoktatást érintette az elvonás, ez meghaladta a 45
millió forintot az óvodánál és az iskolánál. Az önkormányzat bevételei más
területen sem teljesültek a tervezett szinten. A vagyonértékesítési bevételek több
tízmillió forinttal maradtak el a tervezettől. A helyi adóbevételek 12,5 millió
forinttal maradtak alul az egyébként módosított előirányzathoz képest. Az
önkormányzat mindent megtett annak érdekében, hogy minden lehetséges állami
forrás Pásztóra érkezzen. 2009-ben kaptak 4 millió forint visszatérítendő
önkormányzati minisztériumi támogatást, amit 2010-ben elengedtek. Ezen
túlmenően két részletben négy-négy, illetve tízmillió forintos önkormányzati,
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illetve belügyminisztériumi támogatást kaptak. Az önkormányzat bevételi
előirányzata 4.117.000.000 forintra módosult, aztán a teljesítést tekintve ez 4
milliárd forint alatt maradt. Az önkormányzat kiadásai 4.192.000.000 forintban
lettek az utolsó költségvetés módosításnál tervezve. Az előirányzati hiány
meghaladta a 67 millió forintot. Az intézmények működtetése megvalósult.
Sajnos a hitelműveletek meghaladták a 430 millió forintos nagyságrendet. A
fejlesztési-felújítási kiadások kapcsán 1.511.000.000 forintról beszélhetnek. A
teljesítés ettől valamivel elmarad, 1.385.000.000 forint. Köszönetet mond azon
munkatársainak, akik a beszámoló elkészítésében részt vettek, de még inkább
megköszöni az intézményvezetőknek, akik az elmúlt évi nehéz körülmények
között
mindent
megtettek,
hogy
az
önkormányzat
megőrizze
a
működőképességét. Mivel nagyon sok európai uniós támogatással megvalósuló
beruházásuk volt, az utófinanszírozás miatt nehéz volt a helyzetük. Volt eset,
mikor az állam több, mint 130 millió forintos összeggel tartozott. Dicséretet
érdemelnek a két nagy projekt végrehajtói, a TIOP keretében megvalósuló aktív
kórházi ellátást kiváltó járóbeteg szakellátás fejlesztését célzó pályázatban részt
vevők. Ehhez 770.371.000 forint támogatást nyertek el. A beruházás 860.371.000
forintot tett ki. Az önkormányzatnak az árak emelkedése ellenére 8,6 millió
forint önrészt kellett hozzátenni a korábbi összegekhez. Komoly feladat a
városközponti rehabilitáció megvalósítása. Ez 908.323.000 forintos beruházás,
amihez több, mint 200 millió forint önrészt kellett a konzorciumi partnereknek
hozzátenni. Pásztó 103 millió forintot finanszírozott meg. Ez a 103 millió forint
hitel nem fog nőni, mert a Belügyminisztérium által kezelt Európai Uniós Önerő
Alapból 26,5 millió forintot nyertek el. Miután bizonyos feladatoknál csökkenés
mutatkozik, ezért mind a 26,5 millió forintot nem tudják felhasználni. A 2010-es
évben is igen látványos fejlesztések valósultak meg és látható, hogy Pásztó
városképe jelentős átalakuláson megy keresztül. Azon túlmenően, hogy a
középületek, közutak, járdák megújulnak, az is jelentős cél, hogy több, mint 11
ezer fa és cserje legyen elültetve. Azokon a helyeken, ahol a fákat kivágták, ott
indokolt volt a kivágás, például az I. világháborús emlékműnél. Azt is
nyugtázhatják, hogy a Hunyadi út építése befejeződött, megújult a Csermely
utca, a Nyírfácska utca, a Nyomda utca, az Esze Tamás utca, illetve a Muzslára
felvezető út jelentős szakasza. A Városgazdálkodási Kft. munkatársai jelentős
környezetrendezést hajtanak végre a Muzslán. Szerencsére se szeri, se száma a
megvalósított, vagy megvalósítás alatt álló pályázatoknak. Ebben a nem könnyű
gazdasági helyzetben büszkék lehetnek az elért eredményekre. Mindent meg kell
tenni a hiány csökkentésére. Fontos lenne, hogy az önkormányzat hitelállománya
csökkenjen, ezzel együtt az állami finanszírozás emelkedjen. A 2012-14-es
években komoly fordulópont elé néznek, amikor a korábbi szennyvízberuházások
kapcsán 400 millió forint OTP lakástakarék-pénztári összeget kell visszafizetni.
16 millió forintos a kintlévőség, amihez a 30%-os állami támogatást sem kapják
meg. Ez az az összeg, amit Pásztó Város Önkormányzata a korábban kifizetett
kamatköltség megtérítésére fordíthatna, vagy egyéb más fejlesztésre. Nem
valószínű, hogy ez a több, mint 20 millió forintos kintlévőség befolyik, így hiányt
sem tudnak csökkenteni, sem más feladatot nem valósíthatnak meg. Az adósok
igen nagy hányada olyanok közül kerül ki, akik nem fizetésképtelenek.
Mindenkit arra kér, hogy az 1554 forintos havi törlesztő részletet fizesse meg,
mert aki ezt elmulasztja, a közösség ellen követ el bűnt.
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Kérdés: nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel:
Barna Tiborné: az Intézményirányítási és Szociális Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, mintaértékűnek tartja és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja
a képviselő-testületnek.
Édes Attila: az utóbbi idők egyik legnívósabb előterjesztése. A Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság külön kiemelte, hogy a nehéz körülmények ellenére
sikerült Pásztó Városának likviditási helyzetét megőrizni, köszönetét fejezi ki
ezért a Polgármesteri Hivatalnak és az intézmények vezetőinek, dolgozóinak.
Egyetlen elvárás fogalmazódott meg, hogy az elkövetkezendő időszakban a
hátralékok rendezésére minden lehetséges módot keressen meg az
önkormányzat. A bizottság 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek a javaslatot.
Volek György: az anyag nemcsak mennyiségében, hanem tartalmában is
részletes tájékoztatást ad a város 2010. évi költségvetéséről, zárszámadásáról. Az
ilyen részletes beszámoló nagy munkát igényel, ezért köszönetét fejezi ki a
munkában részt vevők felé. Az elmúlt év fejlődést hozott Pásztó városába a
gazdasági válság ellenére. Szakmai visszaesések a megszorítások ellenére sem
történtek. Ha a kórházat nézik, ott előrelépés tapasztalható. A
Városgazdálkodási Kft. nehéz helyzete ellenére megbirkózott a közmunka
porgrammal és színvonalasan rendben tartotta a várost. Ez a fejődés
megtartandó és kéri a jövőbeni, hasonlóan színvonalas munkát. Gondolkodni kell
azon, hogyan lehetne a város adósságállományát csökkenteni.
Kőszegi Pál: az Ügyrendi Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal javasolja
elfogadásra a képviselő-testületnek a rendelettervezet elfogadását.
Sisák Imre: a kórház a 2009. évi teljesítménye kapcsán a 2010-es évben
megkapta az Év Kórháza címet. A kórház pénzügyi pozícióját jelzi, hogy az
önkormányzat által európai uniós támogatással megvalósított beruházáson túl a
saját forrásaiból 44 millió forintot szintén felhasznált a fejlesztésre.
Sándor Károly: az előterjesztés elkészítői nevében köszöni az elismerő szavakat.
Az előterjesztést olyan körülmények között készítették, amikor azzal egyidejűleg
új, integrált számviteli rendszerrel készítették az idei költségvetést. Ezzel
egyidejűleg készítették a költségvetési és a mérlegjelentést. Igen nehéz
körülmények között készült az anyag. Ez magában hordozza azt, hogy néhány,
kisebb jelentőségű számszaki hiba van a szöveges részben. A táblázati adatok a
mértékadóak. Ezeket javítani fogják. Az intézményi létszámadatokat tartalmazó
táblán, a 16-os táblázatban, a védőnők száma 5,75, ez hiányzik a táblázatból.
Kiosztottak egy szöveges indokolást a rendelettervezethez, mely tartalmazza,
hogy a képviselő-testület elfogadja a könyvvizsgálói jelentést. Ezt a jelentést a
képviselő-testületnek nem kell elfogadnia, mert a könyvvizsgálónak ez
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kötelezettsége. A képviselő-testület tudomásul veszi a könyvvizsgálói jelentést.
Fontos azonban tudni, hogy a könyvvizsgáló korlátozás nélküli záradékot adott a
beszámolóhoz, ami az önkormányzati hitelfelvételnél, az ÖNHIKI támogatásnál,
egyáltalán az önkormányzat minősítésénél rendkívül nagy jelentőséggel bír. Az
utóbbi két évben az önkormányzat tárgyévi hiányai megszűntek, tehát olyan
költségvetési, létszámleépítési, racionalizálási intézkedéseket tett az
önkormányzat, amikor a tárgyévi bevételei és kiadásai egyensúlyban vannak,
vagy pozitívak. Ez kihatással lesz az ÖNHIKI pályázat készítésére is, de fontos
szempont, ha nem keletkeznek újabb, előre nem látható költségvetési kiadást
keletkeztető tételek, amik lehetetlen helyzetbe hoznák az önkormányzatot, akkor
az a tendencia érzékelhető, hogy az önkormányzat kifelé lábal az
adóssághelyzetből. Felhívná a közlekedők figyelmét, hogy a közlekedési
szabályokat úgy tartsák be, hogy a szabálysértési hatóság az objektív felelősségi
körben, ha valaki szabályt szeg, amennyiben nem fizeti be a büntetést, akkor
kezdeményezik a gépjármű forgalomból kivonását. Komolyan fogják venni a
bírságok behajtását és ez a tendencia fog érvényesülni Pásztó Város
Önkormányzatánál is, mert a kintlévőségek, hátralékok jelentősek. Jelentős
részben a lakosságnál vannak, másrészt a gazdálkodó szerveknél, tehát az
adóhatóság is rendkívül hatékony intézkedéseket fog tenni a követelései
beszedésére. A lakástakarék-pénztári szerződéseknél negyedév alatt egymillió
forinttal nőtt a hátralék mértéke. Az önkormányzatnak 250 millió forint hitelt és
annak a kamatait kell megfizetni. Ezt a pénzt elő kell állítani, nagyon komoly
intézkedéseket fognak tenni, hogy ez az összeg befolyjon. Sajnálatos lenne, ha
azokkal a lakosokkal szemben, akik nem fizetik be a havi 1554 forintot és ezzel
elveszítik az állami támogatást, kényszerítő intézkedéseket kellene tenni.
Sisák Imre: több vélemény nem lévén, szavazásra bocsátja a rendelettervezetet.
Név szerinti szavazás következik a rendelettervezetről.
Név szerinti szavazás: Sisák Imre igen, Barna Tiborné igen, dr. Becsó Károly
távol, Édes Attila igen, dr. Gajdics Gábor tartózkodik, Gömbiczné Kanyó Beatrix
igen, dr. Halász István távol, dr. Nyíri Ferenc távol, Volek György igen.
A képviselő-testület 5 igen és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta a rendelettervezetet.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról
és egyszerűsített beszámoló jóváhagyásáról
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/.

III. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Város 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
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Sisák Imre: a Városgazdálkodási Kft. törzstőkéje 14,6 millió forint. 100%-os
önkormányzati tulajdonban van. Tavaly a város-rehabilitációs feladatok
végrehajtásához 30 millió forintos összeget biztosított a képviselő-testület a
városi piac megújításához. Idén a város-rehabilitációs feladatokhoz kapcsolódóan
még 2.250.000 forintot biztosít az önkormányzat. Ezen túlmenően a kft. által
beszerzett új szemétszállító autóhoz 5.950.000 forintot biztosít az önkormányzat.
Ezeket az összegeket a törzstőkébe helyezi, így a Városgazdálkodási Kft.
törzstőkéje 51 millió forintra módosul.
Kérdések:
Dr. Gajdics Gábor: azt a kölcsönt, amit adtak a kft.-nek, azt nem fizeti vissza,
hanem törzstőke emelésként megkapja? Annak idején arról volt szó, hogy
visszafizeti az összeget.
Sisák Imre: mivel a Városgazdálkodási Kft.-nek több, mint 20 millió forintos
nagyságrendű kintlévősége van és az önkormányzati költségvetési támogatás is
csökkenő tendenciát mutat, nem lehet arra számítani, hogy ezt a 30 millió
forintot visszafizesse a kft. Ezért tettek javaslatot arra, hogy a
Városgazdálkodási Kft. törzstőkéjét ezzel az összeggel megemeljék.
Vélemény, észrevétel:
Édes Attila: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal
javasolja elfogadásra az előterjesztést.
Barna Tiborné: az Intézményirányítási és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Dr. Gajdics Gábor: a kamatokat viszont a város fizeti. Tehát nemcsak a 30 milliót
adták, hanem a kamatokat is. Nem érti így teljesen ennek a logikáját és nem
tudja elfogadni.
Sisák Imre: ez nem a Városgazdálkodási Kft. által felvett hitelnek a törlesztő
részletét jelenti. Azt a Városgazdálkodási Kft. vette igénybe és annak mind a
tőke, mind a kamat törlesztő részletét ő fogja fizetni. Az említett három tétel nem
a hitelfelvételhez kapcsolódik.
Dr. Gajdics Gábor: még mindig nem érti. Annak idején arról volt szó, hogy azért
kap a kft. pénzt, hogy a projektben az önrészt biztosítani tudja, ami nyilván az
önkormányzatnak is hitelből megy, mert nincsen pénzük. Arról volt szó, hogy a
kft. visszafizeti, vagy, ha nem is fizeti vissza, rendben van, hogy a törzstőkét
felemelik, viszont az, hogy az önkormányzat fizeti a kamatot is és megkapja a
pénzt is, az nincs rendjén.
Sisák Imre: a projektben 10%-os gazdaságfejlesztési cél megvalósítását kellett
feladatul kitűzni. A városi piac volt ez a feladat. Annak megvalósításához egyszer
30 millió forint készpénzt biztosítottak tavaly, nem hitelből, hanem az
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önkormányzat saját forrásaiból. Ebben az évben további 2.250.000 forint
készpénzt biztosítanak, a Városgazdálkodási Kft. pedig 39 millió forint hitelt vett
fel a feladat megvalósításához. Ennek a 39 millió forintos összegnek a kamat és
tőketörlesztő részeit a Városgazdálkodási Kft. fogja fizetni. Ez az összeg ettől
független, ezt törzstőkébe helyezik. A 39 millió forint, ami szintén a projekt
megvalósításához szükséges, külön tétel, az említett három számadatban nem
szereplő összeg.
Győriné Új Mária: a törzstőke emelés annyit jelent, hogy Pásztó Város
Önkormányzatának mérlegében ez üzletrészként megjelenik, tehát nem olyan
kiadás, ami hiányt indukál, hanem az eszközök között megjelenik olyan
nagyságrenddel, ahogy a törzstőke emelés megtörténik. Az eszközök között
többleteszközként jelenik meg. Nem kidobott pénzről van szó, hanem eszközként
a következő évi zárszámadáskor a mérlegben meg fog jelenni.
Sisák Imre: több vélemény nem lévén, szavazásra bocsátja a rendelettervezetet.
Név szerinti szavazás következik a rendelettervezetről.
Név szerinti szavazás: Sisák Imre igen, Barna Tiborné igen, dr. Becsó Károly
távol, Édes Attila igen, dr. Gajdics Gábor nem, Gömbiczné Kanyó Beatrix igen,
dr. Halász István távol, dr. Nyíri Ferenc távol, Volek György igen.
A képviselő-testület 5 igen és 1 nem szavazattal elfogadta a rendelettervezetet.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2011. (IV. 29.)Önkormányzati rendelete
Pásztó Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
2/2011.(II.16.) Önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/

IV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának
értékelésére
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
Szabóné Bózsár Éva osztályvezető
Odlerné Tiszovszki Mária, Területi Gondozási Központ vezetője
Odlerné Tiszovszki Mária: igen részletes az anyag, elkészítésében családgondozó
szakember is segítséget nyújtott.
Kérdés: nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel:
Barna Tiborné: az Intézményirányítási és Szociális Bizottság nagyon alaposnak
és konkrétnak tartotta az anyagot. Meglepődött, hogy a legnagyobb gond a szülők
életvezetési problémájából adódik, második helyen áll az egészségi probléma,
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harmadik a lakhatási, negyedik és ötödik helyen áll a szenvedélybetegség és a
bántalmazás. Aki áttanulmányozta az előterjesztést, láthatja, mik a legnagyobb
problémák. A bizottság 3 igen szavazattal javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek a javaslatot.
Sisák Imre: igen átgondolt, minden részletre kiterjedő előterjesztés látható.
Elismerésre méltó, amit a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásában közreműködő munkatársak elvégeznek. De esténként, ha az ember a
közterületeket járja, azt tapasztalja, hogy sok a csellengő fiatal. Rendkívül fontos
lenne, hogy az általános iskolai pedagógusok, illetve a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatellátás területén dolgozó kollégák felhívják a szülők
figyelmét, hogy fordítsanak gondot arra, hogy el tudják számoltatni a
gyermekeiket, a szabadidejüket mivel és hol töltik. Vannak közkedvelt területek
– romkert, intézmények területe -, ahol egy-egy éjszaka után az tapasztalható,
hogy alkoholt fogyasztottak. Igen széles körben elterjedt az alkoholfogyasztás,
ráadásul a nehezebb italokat fogyasztják és kivetkőznek magukból. Sajnos az
alkohol a kisebb probléma, ugyanis Pásztón megtalálhatók a drogok is. Az új
megyei rendőr-főkapitánytól azt kérte, hogy tegyenek meg mindent a
drogfogyasztás, de leginkább a drogterjesztés visszaszorítására. Több fiatalt is
elkaptak már, akik kábítószert árultak. Igazán eredményesek azonban csak
akkor lehetnek, ha az intézmények és különösen a rendőrség mindent
megtesznek annak érdekében, hogy a drogfogyasztó fiatalok ne jussanak hozzá
ezekhez az anyagokhoz, vagyis a terjesztői hálózatot kell felgöngyölíteni.
Leginkább most, a nyári szünidő előtt fontos cselekedni, mert lesz ideje a
fiataloknak a drogokat beszerezni.
További vélemény nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati
javaslatot.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
97/2011. /IV. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Város Önkormányzata megtárgyalta a 2010. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről szóló előterjesztést, azt
elfogadja és annak alapján az alábbi feladatokat határozza meg.
1. A gyermekjóléti alapellátás intézményei a jövőben is szervezzenek
csoportfoglalkozásokat célzott témákban, célzott problémák mentén. (pl.
csoportfoglalkozás „lógós” gyermekekkel, hátrányos helyzetű gyermekek
felzárkóztatása „Tanodai” keretek között)
2. Folytassák a nyári szabadidős táborok szervezését.
3. A gyermekjóléti alapellátás intézményei évente több alkalommal is
szervezzenek szakmaközi jelzőrendszeri megbeszéléseket. A találkozók témája
az ellátási területen aktuálisan megjelenő problémákra fókuszáljon.
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Kábítószer témában több szakmaközi esetmegbeszélés szervezése szükséges,
hiszen több gondozott gyermeknél is felmerült a kábítószer mint probléma.
Felelős: szöveg szerint
Határidő: folyamatosan
4. E határozat hatályba lépésével egyidejűleg a 142/2010.(V.27) számú határozat
hatályát veszti.
SZÜNET
SZÜNET UTÁN
Sisák Imre: a 3. napirendi pontnál, a költségvetési rendelet módosításánál a
rendelettervezetet megszavazták, de a Városgazdálkodási Kft. törzstőke
emelésével kapcsolatos határozati javaslatot nem.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 5 igen és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta a határozati
javaslatot.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
98/2011. /IV. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete, mint a Pásztói Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése megismerte és megtárgyalta a Pásztói
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft törzstőke emelésére vonatkozó
előterjesztést, határozati javaslatot, és az alábbi döntést hozza:
1./ Az alapító kijelenti, hogy a 14.600.000 Ft jegyzett törzstőkét, így eddig
valamennyi készpénzbetétet teljes egészében már a társaság rendelkezésére
bocsátotta.
2./ A képviselő-testület elhatározza, hogy a KFT eddigi jegyzett tőkéjét fel emeli .
A képviselő-testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft eddigi
14.600.000 Ft pénzbeli hozzájárulásból álló jegyzett törzstőkéjét 30.000.000 Ft nem
pénzbeli hozzájárulás és 8.500.000 Ft pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával felemeli
53.100.000 Ft törzstőkére az alábbi módon:
a) A képviselő-testület ( taggyűlés) a 2010. május 4-én a Pásztói Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft részére tagi kölcsönként biztosított 30.000.000 Ft miatti
követelést tőkeemelés keretében nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a gazdasági
társaság részére rendelkezésre bocsátja.
b) a képviselő-testület Pásztó Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
2/2011.(II.16.) rendelet 44.§-a alapján 8.500.000 Ft-ot pénzbeli hozzájárulásként a
gazdasági társaság rendelkezésére bocsát úgy, hogy ebből átutalt pénzbeli
hozzájárulásként a gazdasági társaság számlájára 2011. március 4-én 6.500.000 Ftot, a további 2.000.000 Ft-ot pedig 2011. május 2-ig átutal.
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2./A Képviselő-testület felkéri Polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy a
pénzbeli hozzájárulást e határozat 1. pontja szerint bocsássa a gazdasági társaság
rendelkezésére.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Szöveg szerint
3./ A képviselő-testület felkéri a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT
igazgatóját, hogy a KFT alapító okiratán a módosításokat vezettesse át, és
gondoskodjon a cégbírósági bejegyzésről.
Határidő: 2011. május 15.
Felelős: szöveg szerint

V. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló
önkormányzati rendelet II. fordulós tárgyalására
Javaslat a köztisztaság fenntartásáról szóló 27/2009 (IX. 30.) rendelettel
kiegészített és egységes szerkezetbe foglalt 19/2003. (IX. 19.) rendelet
módosítására és kiegészítésére
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: ajánlja mindenki figyelmébe a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság 63/2011. (IV. 27.) számú határozatát, ami nem ehhez, hanem a
következő napirendi ponthoz tartozik, de meghatározza ezt a kérdést is. A
bizottság azt a javaslatot tette, hogy a 60 literes kuka igénybevétele esetén 2012.
évtől az elszállítás díja a mindenkori szemétszállítási díj 60%-a, amennyiben a
szolgáltatást igénybevevő a közszolgáltató felé fennálló tartozását rendezi. Ezt a
módosító javaslatot az előterjesztő befogadta. Fontos még, hogy a 18. és 19. § is
megfogalmazza, hogy a szerződő fél kérelmére a 60 liter szemét kukazsákban is
elszállítható, amennyiben ennek feltételeit szerződésben rögzítik. Ezeket az
előterjesztő a bizottság javaslatára korrigálta.
Második fordulóban tárgyalják a rendelettervezetet.
Kérdés: nem hangzott el.
Dr. Becsó Károlyérkezik, a képviselő-testület 7 fővel folytatja a munkát.
Vélemény, észrevétel:
Édes Attila: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a polgármester úr által
elmondott javaslatokat tette, illetve az I. sz. melléklethez további két árok
felvételét javasolja. Javaslatként elhangzott még, hogy a 8. § (6) bekezdés
egészüljön ki azzal, hogy az árkok tisztántartása a közszolgáltató feladata. Végül
volt még egy javaslat, hogy olyan mezőgazdasági hulladékok, amik nem kerülnek
komposztálásra és a lakosság nagy része azt égetéssel semmisíti meg, a
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környéken lakók védelme érdekében legyen kijelölve tűzgyújtási nap és legyenek
meghatározva füstmentes napok a város területén. Erre azt a választ kapták,
hogy megvizsgálják a lehetőséget és rövid határidőn belül visszatérnek rá. A
bizottság 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek a
rendelettervezetet.
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a köztisztaság fenntartásáról szóló 27/2009 (IX.
30.) rendelettel kiegészített és egységes szerkezetbe foglalt 19/2003. (IX. 19.)
rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettervezetet.
A képviselő-testület
rendelettervezetet.

6

igen

és

1

tartózkodó

szavazattal

elfogadta

a

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2011. /IV. 29./ önkormányzati rendelete a
köztisztaság fenntartásáról szóló 27/2009. /IX.30./ rendelettel
módosított és egységes szerkezetbe foglalt 19/2003. /IX.19./ rendelet
módosításáról és kiegészítéséről
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/.
VI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a 2011. évi lakossági szilárd hulladékgyűjtés, -szállítás, -elhelyezés és
ártalmatlanítás díjáról szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató
Sisák Imre: a rendelettervezet a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
ülésén elhangzott és elfogadott módosítással érvényes.
Kérdés: nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel:
Szabóné Bózsár Éva: egy észrevétele lenne a bizottság által javasolt módosítással
kapcsolatban. Azt javasolja, hogy az előterjesztés szerint haladjon a díjrendelet
és a 2012. évi díjrendelet tárgyalásakor legyen elfogadva a módosítás, mert a
jogszabályszerkesztésről szóló IRM rendelet olyan követelményeket fogalmaz
meg, hogyha most módosítják a rendeletet, akkor lenne benne egy szakasz, ami
jövőre lépne hatályba, de előremutató hatállyal nem lehet szabályozni. Egy fél
évről van szó, úgyis ez lenne az elfogadott szabályozás a mostani előterjesztés
szerint és a jövőre nézve 2012-ben lépne hatályba a bizottság által tett módosítás.
Decemberben azonban úgyis tárgyalja a képviselő-testület a 2012. évi díjakat és
akkor kerülne elfogadásra a bizottság határozata.
Dr. Tasi Borbála: visszatérne az előz napirendhez. Az egységes szerkezetbe
foglalt rendelettervezet nem kerül elfogadásra, nem alkotják meg a rendeletet.
Különböző közigazgatási szerveknek és szomszédos önkormányzatoknak el kell
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küldeni véleményezésre. Csak ebben a formájában végleges, rendeleti formát
még nem ölt.
A jogalkotásról, illetve a jogszabályszerkesztésről szóló új törvény és annak két
módosítása, illetve három igazságügyi miniszteri rendelet annyira megbonyolítja
a jogszabályalkotás formai, tartalmi kritériumait, hogy ezeket az észrevételeket
akceptálni kell, hogy ne menjenek bele jogszabálysértő rendelkezésbe.
Sisák Imre: a bizottság által elfogadott javaslatot nem lehet figyelmen kívül
hagyni. Az elhangzott észrevételt szükséges lett volna akkor megtenni. Így
viszont elfogadhatnak egy határozati javaslatot, ami azt mondja, hogy a 2012. évi
lakossági szilárd hulladékgyűjtés, -szállítás, -elhelyezés és ártalmatlanítás
díjáról szóló rendelet elfogadásánál a képviselő-testület tartsa szem előtt a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 63/2011. (IV. 27.) számú határozatát.
Dr. Tasi Borbála: ne szem előtt tartsa, hanem vegye figyelembe.
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a rendelettervezetet.
A képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal elfogadta a rendelettervezetet.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
11/2011. /IV. 29./ önkormányzati rendelete a
lakossági szilárd hulladékgyűjtés, szállítás, elhelyezés
és ártalmatlanítás díjáról szóló 24/2010. /XII.29./ rendeletének
módosításáról /A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/.
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, amely a 2012. évi
szemétszállítási díj esetében az egyszemélyes háztartásoknál a 60 literes kuka
igénybevételénél 2012. évtől az elszállítás díja a mindenkori szemétszállítási díj
60%-a, amennyiben a szolgáltatást igénybevevő a közszolgáltató felé fennálló
tartozását rendezi.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati
javaslatot.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
99/2011. /IV. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 2012. évi lakossági szilárd hulladékgyűjtés, -szállítás, elhelyezés és ártalmatlanítás díjáról szóló rendelet elfogadásánál figyelembe
veszi a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 63/2011. (IV. 27.) sz.
határozatát, miszerint a 60 l-es kuka igénybevétele esetén 2012. évtől az
elszállítás díja a mindenkori szemétszállítási díj 60%-a, amennyiben a
szolgáltatást igénybevevő a közszolgáltatást végző felé fennálló tartozását
rendezi.
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VII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a szociális ellátásokról és a
önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

fizetendő

térítési

díjakról

szóló

Bartus László: felmerülhet a kérdés, hogy miért nem rendeletmódosításról van
szó? Nagyon sok változás nincs, oka az, hogy a törvény paragrafusai változtak
meg sok esetben és emiatt a hivatkozásokat is mind át kellene vezetni. Több lett
volna a módosítás, mint az egységes szerkezet megalkotása. Lényeges változás a
korábbiakhoz képest a 8. § (2) bekezdés, a bérpótló juttatásban részesülőknek a
rendelet előírja, hogy a saját portájukat rendben kell tartaniuk. Ezt a jegyző
ellenőrzi és, amennyiben nem felel meg a rendeletnek a jogosult, a jogosultságát
elveszítheti.
Kérdés: nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel:
Barna Tiborné: az Intézményirányítási és Szociális Bizottság az előterjesztést
három igen szavazattal elfogadta és a képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja.
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a rendelettervezetet.
A képviselő-testület
rendelettervezetet.

7

igen

szavazattal

egyhangúlag

elfogadta

a

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
12/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról.
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/
VIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő /működési forráshiányos/
helyi önkormányzat támogatására vonatkozó pályázathoz szükséges döntés
meghozatalára
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sándor Károly: a tendencia megfordult. A hiánnyal szemben több bevétel van,
mint amennyi a költségvetési kiadás. Ennek ellenére a jelenlegi számítások
szerint biztatóak a tényezők. Lehet önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő
hiányt kimutatni. Nagy hangsúlyt helyez a kormányzat arra, hogy december 31től kinek, mennyi közüzemi tartozása van. A korábbi gyakorlattal megegyezően
azt a módszert választották, hogy folyószámlahitelből fedezték ezeket a
kiadásokat, mert a folyószámlahitel kamata kevesebb volt, mint a késedelmi
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kamat. De ezek szerint azok csinálták jól, akik ilyen típusú kiadásokat
generáltak, mert azt első helyen el fogják ismerni. Kisebb jelentőségű összegek
vannak az önkormányzatnál is, például a kórháznak, Sodexo-nak,
Városgazdálkodási Kft.-nek tartoznak szolgáltatási díjakkal. Nem tudni milyen
megítélés alá esnek ezek, mert 60 napon belüliek és nem elsősorban
közszolgáltatásból eredőek. Több önkormányzat kért igazolást arról, hogy van
Pásztó felé fennálló tartozása. Érdekes módon Mátraszőlős nem kért. A határidőt
– mivel 30-a szombat – kitolták hétfő 24.00 óráig és az ebr rendszerben kell
rögzíteni a pályázati feltételeket. A rendszer csak az önkormányzati törvény és
az adósságrendezési törvény szerinti feladatokat tekinti kötelezőnek, tehát nem
kötelező például a kórház fenntartása, a tűzoltóság támogatása, holott a
tűzvédelemről gondoskodás kötelező önkormányzati feladat a tűzvédelemről szóló
törvény szerint, nem tekintik kötelezőnek a képviselők tiszteletdíját sem.
Kérdések:
Dr. Gajdics Gábor: milyen összeg az körülbelül, amire pályáznak?
Sándor Károly: pillanatnyilag 40 millió forint körüli összegről van szó, de a
pályázat nem egyértelműen mutatja, hogy mennyi a beadandó pályázat összege.
Kizáró tényező a hitelfelvételi korlátnak való megfelelés. Tekintettel arra, hogy
az önkormányzat folyószámlahitelből finanszíroz, ezzel talán nem lesz gond. Nem
lehet több a kimutatható és a kért hiány, mint amennyi a tárgyévi működési
hiány összege.
Vélemény, észrevétel:
Édes Attila: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal
javasolja elfogadásra az előterjesztést.
Sisák Imre: több vélemény nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati
javaslatot.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
100/2011. /IV. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA
1. Pásztó város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről
szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban 6. számú
melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok támogatására.
2. Pásztó város Önkormányzat képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I.
a) a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti.
x
b) a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő alatti, és a
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………… székhelyű körjegyzőséghez tartozik.
c) a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő alatti és
körjegyzőséghez nem tartozik és a 6. számú melléklet 2.1.1. pontja szerint
felmentéssel rendelkezik.
d) megyei önkormányzat esetében a lakosságszám és a körjegyzőségi feltétel nem
releváns.
II.
a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen
jogcímen 243.500 ezer forint összegű bevételt tervez.
b) Megyei önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó feltétel nem
releváns.
III.
Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét
490.273 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
IV.
Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv.
88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.
V. a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem
kötelezett.
b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.
c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a
könyvvizsgáló elfogadta.
d) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a
könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el.




x

x
x
x

.
2.A képviselő-testület megismerte és megtárgyalta a 2011. évi ÖNHIKI pályázat feltételrendszerét.
A képviselő-testület felkéri polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy , Pásztó város 2011. évi
ÖNHIKI pályázatát készíttesse el és nyújtsa be.
Határidő: 2011. áprillis 30.
Felelős: szöveg szerint.

IX. NAPIRENDI PONT:
Beszámoló az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2010.
évi belső ellenőrzési tevékenységéről
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: nincs szóbeli kiegészítése.
Kérdés: nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel:
Édes Attila: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést 4 igen
egyhangú szavazattal javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Barna Tiborné: az Intézményirányítási és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslatot.
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
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A képviselő-testület 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta a határozati
javaslatot.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
101/2011. /IV. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek 2010. évi belső ellenőrzési tevékenységéről készített beszámolót
megtárgyalta és tudomásul vette.
X. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Margit Kórház létszámfejlesztésére
Előterjesztő: dr. Boczek Tibor igazgató főorvos
Előterjesztés nagyértékű tárgyi eszközök értékesítése a Margit Kórház
elfekvő készletéből
Előterjesző: dr. Boczek Tibor igazgató főorvos
Dr. Boczek Tibor: Többször elhangzott testületi üléseken, hogy milyen fontos a
munkahely teremtés. Erre most lehetőségük nyílt. Olyan konstrukciót találtak,
mely remélhetőleg nem fog többletkiadással járni. Az új szakrendelő
megépülésével a feladatok is nagyobbak lettek. Jobban oda kell figyelni a
vagyonvédelemre, biztonságra. Ezért kettő mozgó őr foglalkoztatását
kezdeményezik, akiket egyébként már április 1-től foglalkoztatnak is. A két
személy csökkent munkaképességű és 6 órás munkaidőben dolgoznak. Utánuk a
rehabilitációs járadékot vissza tudják igényelni. Kéri ennek támogatását.
A másik kérésük a Megyei Kórház megkeresésével kapcsolatos. A Margit Kórház
rendelkezik egy olyan baba újraélesztő készülékkel, melyet 2007 óta nem
használnak, mivel megszűnt a szülészeti osztály. Jelenleg a raktárban van. A
készüléket 1 millió Ft-ért vásárolná meg a Megyei Kórház. A készülék 12 éves, az
amortizációs értéke
nulla Ft. Mivel keveset működött, ezt az összeget
méltányosnak tartják. Ehhez kéri a Képviselő-testület hozzájárulását.
Kérdés
Dr. Gajdics Gábor: Tudomása szerint a Kórház pályázaton nyerte a készüléket.
Ilyen esetben illendő-e pénzt kérni érte?
Dr. Boczek Tibor: Nem tudja pontosan, pályázaton nyerték-e. A beszerzés éve
1999. Úgy gondolja, nem követnek el szabálytalanságot, mivel egy ilyen új gép
beszerzési értéke több, mint 4 millió Ft.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság az előterjesztéseket
megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
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Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztéseket
megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Sisák Imre szavazásra bocsátja először a létszámfejlesztésről szóló határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
102/2011. /IV. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
kórház létszámkeret növelési tervét.
A Képviselő-testület hozzájárul a kórház létszámkeretének 2011. 04. 01.-i
hatályú 1,5 fős bővítéséhez, az összes létszámkeretet 248,9 főben engedélyezi.
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 1,5 fő belső portási munkakörbe
alkalmazzon munkaerőt, lehetőség szerint az engedélyezett havi óraszámmal
rehabilitációs járadékos vagy rokkant nyugdíjast. Ezáltal a kórház számára a
rehabilitációs járulék törvényileg kötelezett befizetési kötelezettsége csökkenhet.
Felhívja a kórház igazgató főorvosának figyelmét, hogy a tervezett
létszámfejlesztésekhez a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a műszer értékesítéséről szóló
javaslatot.

határozati

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 2 nem szavazat mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
103/2011. /IV. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület megtárgyalta a használaton kívüli vagyontárgyak státuszát
és az újszülött reanimációs készülék értékesítéséhez hozzájárul, egyben
engedélyezi, hogy a használaton kívüli, előreláthatóan későbbiekben sem
használható eszközöket a Margit Kórház Pásztó hirdetés útján értékesítse az
érvényben lévő szabályzat alapján az Önkormányzat 2011. évi költségvetési
rendeletének 26. § /1/ bekezdésében foglaltak betartásával 100.000 Ft egyedi
értékig saját hatáskörben, efelett előzetesen kérni kell a Képviselő-testület
hozzájárulását.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Igazgató főorvos
XI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat közművelődési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
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Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
104/2011. /IV. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat Pásztó Városi Egyesületének kezdeményezését,
melyben együttműködést ajánl fel a közművelődési, ezen belül ismeretterjesztési,
felnőttoktatási kulturális rendezvény szervezési feladatok vonatkozásában.
Ezért felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a határozat
mellékletét képező közművelődési megállapodás aláírására.
Felelős: szöveg szerint
Határidő: 2011. május 06.
XII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat iskolatej program tárgyában új szállítási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
Sisák Imre a napirend tárgyalásánál köszönti Tálosi Tamást, a Cool Tej
Alapítvány elnökét.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
A Cool Tej Alapítvány elnöke szót kér.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a hozzászólási jog megadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
105/2011. /IV. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület Tálosi Tamásnak, a Cool Tej Alapítvány elnökének szót ad.

24

Tálosi Tamás: Köszöni a meghívást és fontosnak érzi, hogy jelen lehet az ülésen.
Partner cégük az Egertej Kft. nem kíván tovább az Alapítvánnyal
együttműködni, ezért az ország területén lévő összes szállítási szerződést
felmondták. Alapítványuk jelenleg 18 ezer gyermeket lát el iskolatejjel,
szeptembertől pedig ez a szám 26 ezerre emelkedik. Sajnálatos módon az Egertej
Kft. az Alapítvánnyal szemben üzletrontó tevékenységet folytatott és rengeteg
valótlan tényt állított az alapítványról. Negyvenhárom polgármesterrel állnak
kapcsolatban és mindenki aláírta az új szállítási szerződést.
Az Alapítványuk teljesen magyar, 2008-ban jegyezték be, magyar ügyvezetéssel
és alkalmazottakkal dolgozik és magyar tejet biztosít a kisgyermekeknek.
Több polgármestertől hallotta, hogy olyan ígéreteket kaptak, hogy Túró Rudi,
joghurt, krémtúró stb. termékek is szállíthatóak. Felelőssége teljes tudatában
kijelenti, hogy sem az Európai Uniós iskolatej rendelet, sem a magyar iskolatej
rendelet nem támogatja a Túró Rudi, joghurt és egyéb ilyen termékek szállítását.
Ha a szállítólevélen tej szerepel és mégis más terméket szállítanának, komoly
szankciókat vonhat maga után. Kéri a Képviselő-testületet, támogassa továbbra
is az Alapítvány munkáját.
Dr. Becsó Károly: Nem ismeri mélyebben az Alapítvány munkáját, de meglepte
az „üzletrontó” kifejezés. A hitelrontás talán megfelelőbb lett volna.
Amikor ez korábban napirenden volt, a határozati javaslatban megfogalmazták,
hogy keressenek pásztói, vagy Pásztó környéki gazdát, aki tejet állít elő és
esetleg beszállító lehetne. Emlékezete szerint Barna Tiborné képviselő asszony is
egyetértett ezzel. Most úgy látja, ez nem történt meg, szeretné tudni az okát,
hogy miért nem.
Bartus László: A következőt kell tudni, amiért ez nem tud működni. Az
Alapítvány sem tud kistermelőkkel szerződést kötni és így rajtuk keresztül mi
sem. Ennek a költségét valakinek meg kell előlegeznie, ezt eddig az Alapítvány
tette. Ha nincs az Alapítvány, akkor a szállítónak kell megelőlegeznie. Itt 60-90
napos határidőkről van szó, ez egy komolyabb vállalkozásnak is gondot okozhat.
A másik dolog, hogy aki ebben részt vesz, vállalja, hogy minden dokumentumot ő
készít el, ami ezzel kapcsolatos. A Polgármesteri Hivatalnak ezzel nincs dolga.
Az a lehetőség is fennáll, hogy közvetlenül a szállító igényli a támogatást, de
ahhoz regisztráltatnia kell magát, erre viszont a kistermelők szintén nem
képesek.
Barna Tiborné: Természetesen utánajártak, de egyszerűen kivitelezhetetlen a
dolog. Pedagógusként látja, hogy a gyermekeknek nagyon jó az iskolatej, de igény
lenne a kicsit szinesebb kínálatra.
Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 4
igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Dr. Gajdics Gábor: Amikor először napirendre került ez a téma, az interneten
próbált tájékozódni a Cool Tej Kft-ről. Ha jól emlékszik, egy angol cégként
említették, melynek Magyarországon van képviselete. A honlapjuk egyébként
nem volt túl meggyőző. A jogszabályokat is megnézte, valóban nem egyszerű a
dolog, eléggé részletes szabályai vannak.
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Megnézte azt is, más városokban hogyan történik ez a dolog. Volt olyan, hogy
három szállítót is ajánlottak. Akkor nagyon gyorsan kellett dönteni, de ezzel ő
nem értett egyet, azt mondta, nézzenek szét a közelben is. Most az az érzése,
hogy a szállító az Alapítványt ki akarja zárni ebből a dologból. Jelenleg az
önkormányzatnak ez egy fillérjébe sem kerül, az Alapítvány mindent intéz. Örül
annak, hogy az Alapítvány elnöke most jelen van, de még jobban örült volna, ha
itt lett volna a legelső alkalommal is.
Dr. Becsó Károly: Pásztón lehetséges, hogy nem találnának megfelelő vállalkozót
erre, de a kistérségben azért vannak tejtermelők. Tud olyanról, aki több milliót
fordított a tejtermelő vállalkozására. Lehetségesnek tartja, hogyha megkeresik
ezzel a dologgal, akár még további pénzeszközt is fordított volna arra, hogy a
beszállítói feltételeknek megfeleljen.
Egyébként tőle hozzáértőbbek is vannak itt, emiatt elfogadja a véleményüket.
Győriné Új Mária: Nagyon szigorúak a szabályok és nagyon oda kell figyelni arra,
milyen minőségű tejet kapnak a gyerekek. Ezt egy kisgazda, még ha félmilliót
invesztálna is bele, nem tudná teljesíteni.
A minőségi előírások nagyon
szigorúak, pl. csíramentesnek kell lennie a tejterméknek, többek között az
autoimmun betegségek miatt is.
A Cool Tej Alapítvány elnöke szót kér.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a hozzászólási jog megadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
106/2011. /IV. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület Tálosi Tamásnak, a Cool Tej Alapítvány elnökének szót ad.
Tálosi Tamás: Valóban jobb lett volna, ha jelen van a legelső alkalommal is,
amikor a Képviselő-testület tárgyalta a témát, viszont nem jutott el hozzá, hogy
neki ezen jelen kellett volna lennie. A web oldaluk valóban nem a legjobb, de
dolgoznak rajta. Valóban angol mintára próbálnak dolgozni, az Alapítvány
alapítója egy angol üzletember, aki naponta félmillió gyermeket lát el iskolatejjel,
helyi gazdákkal együttműködve. Úgy gondolja nem bűn ha az Alapítvány az ő
pénzéből finanszírozza elő a programot. Bartus urat annyiban egészíti ki, hogy ez
nem 60-90 nap, hanem 4-5 hónap. Más megyékben dolgoznak kisebb gazdákkal,
a legnagyobb probléma az, hogy nem tudnak megfelelni a minőségi előírásoknak,
pl. nem tudnak megfelelő csomagoló sort beállítani. Viszont még ha be is tudna
ruházni több millió Ft-ot, a 4-5 hónapos előfinanszírozást már nem tudná
felvállalni.
Most azért is jött el, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy nem biztos, hogy az
Egertej Kft. hosszú távon is tudja működtetni ezt a programot, de természetesen
elfogadja a Képviselő-testület döntését.
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Barna Tiborné: Az iskolában szóvá tették a szülők és a gyerekek is, hogy nagyon
egyhangú a választék és próbáljanak meg olyan szállítót keresni aki kicsit
szélesebb választékot kínál.
Tálosi Tamás: Hozzájuk sajnos ez a kérés nem jutott el.
Ujvári Ferencé: Nem fedi a valóságot az, hogy az Alapítványhoz nem jutott el az
a kérés, hogy változatosabb legyen a kínálat. Többször is beszéltek erről
telefonon, legutóbb akkor, amikor Tálosi Úr felhívta, hogy az Egertej megszünteti
a szállítási szerződést és a Naszálytejjel fognak szerződést kötni. Akkor is kérte,
hogy próbáljanak meg változatosabb tejtermékeket szállítani. A környező
iskolákban is érdeklődött, ott sem csak tejet kapnak a gyerekek.
Az Alapítványnak tisztában kellett lennie az iskola ilyen irányú igényével.
Dr. Gajdics Gábor: Jelenleg arról van szó, hogy a szállító közvetlenül akar
szállítani, nem az Alapítványon keresztül.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
107/2011. /IV. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő- testülete úgy dönt, hogy továbbra is részt
kíván venni az iskolatej programban, és elfogadja az Egertej Tejipari Kft.
kedvezőbb ajánlatát.
Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, hogy az Egertej Tejipari
Kft- vel a 2011. május 2-tól 2011. december 31-ig szóló szállítási szerződést írja
alá.
Felelős: szöveg szerint
Határidő: 2011. április 29.
XIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a TIOP 1.1.1. /07/1-2008-0737. számú, a pedagógiai módszertani
reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dózsa György és
Gárdonyi Géza Általános Iskolában című pályázati projekt megvalósításához
szükséges nyílt közbeszerzési eljárás megindítására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
Bartus László: A lebonyolító szeretett volna részt venni az ülésen, de sajnos
elhúzódott egy bírálati feladata, emiatt nem tudott időben elindulni.
Az ajánlati felhívás elkészült, melyet komoly egyeztetés előzött meg, csakúgy
mint a dokumentáció is. Az iskola informatikusai, illetve más informatikai
szakemberek is véleményezték és megfelelőnek találták.
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Kéri a Képviselő-testületet, fogadja el az ajánlati felhívást, hogy minél előbb meg
tudják jelentetni.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja.
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
108/2011. /IV. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA

1. Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt közbeszerzési eljárást ír
ki a TIOP 1.1.1./07/1-2008-0737. számú projekt A pedagógiai, módszertani
reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dózsa György
és Gárdonyi Géza általános iskolában - TIOP 1.1.1./07/1-2008-0737.
tárgyában, a mellékelt ajánlati felhívás szerint.
2. A képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a lebonyolító Szuhanyik
Zoltán egyéni vállalkozó útján az ajánlati felhívás közbeszerzési értesítőben
történő közzétételéről gondoskodjon.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. május 2.
Sisák Imre napirend cserét javasol, következő napirendként a létszámleépítésről
szóló előterjesztést tárgyalják.
Szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
109/2011. /IV. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület az elfogadott napirend szerinti utolsó napirendi pontot 14.
napirendi pontként tárgyalja.
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XIV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat létszámleépítéssel kapcsolatos döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
Egy kisebb módosításra van szükség a bizottsági ülésen
Bartus László:
elhangzottak miatt. A határozati javaslat utolsó bekezdésében a határnapok
módosulnak a következők szerint: „Ujvári Ferencné közalkalmazotti jogviszonyát
2011. december 29-én felmentéssel megszünteti. A felmentési idő tartama 8
hónap, ebből a munkavégzés alól 2011. augusztus 30-tól december 29. napjáig
mentesíti.”
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
110/2011. /IV. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Pásztó Városi
Önkormányzat Általános Iskolájának létszám leépítési döntéséről szóló
tájékoztatóját, s azt tudomásul veszi.
A 39/2011. /II. 15./ számú határozat értelmében és az intézményi tájékoztatóban
foglaltak alapján megteszi a szükséges intézkedéseket az intézmény vezetőjének
felmentésére a következőképpen:
Ujvári Ferencné közalkalmazotti jogviszonyát 2011. december 29-én felmentéssel
megszünteti. A felmentési idő tartama 8 hónap, ebből a munkavégzés alól 2011.
augusztus 30-tól december 29. napjáig mentesíti.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
XV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására
Előterjesztő: Gömbiczné Kanyó Beatrix civil tanácsnok
Gömbiczné Kanyó Beatrix: Az előző évekhez képest az adatlap 6. és 7. pontjában,
illetve a pályázati felhívás 6. pontjában történt változás.
Információt kérnek arról, hogy az előző évben mennyiben járultak hozzá az
önkormányzat kötelező, illetve nem kötelező feladatainak ellátásához, illetve
mennyivel kívánnak hozzájárulni.
Kérdés nem volt.
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Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra
javasolják.
Dr. Gajdics Gábor: Egyetért az elhangzott módosításokkal. Észrevételezi, hogy az
elmúlt évi 1 millió Ft-os támogatáshoz képest az idén csak 800 eFt jut. A Nemzeti
Civil Alapnál is szeptembertől megszűnnek a támogatások, így a civil szervezetek
saját vagyonukat fogják felélni, amennyiben van nekik. Nagyon kevésnek találja
ezt az összeget. Ugyanakkor a sportszervezeteket 1 millió Ft-tal támogatják.
Sisák Imre: Az önkormányzat a lehetőségeihez mérten ebben az évben is
támogatja a civil szervezeteket. Az összeg nem csökkent, ugyanis a Művelődési
Ház „A művház” körei pályázat kapcsán a berkeiben működő civil szervezeteket
jóval nagyobb összeggel tudja támogatni, mint az önkormányzat.
Dr. Becsó Károly: Abban a formában, ahogyan az előző években ez működött és
ahogyan a finanszírozás történt, nem sok értelmét látja. Amíg a sportszervezetek
egyre kevesebbet kaptak, vannak olyan számára rejtélyes szervezetek, melyek
jóval több támogatást kaptak és a mai napig nem tudja, hogy mit csinálnak.
Tudomása szerint vannak olyan civil szervezetek Pásztón, akik gazdasági,
vállalkozási tevékenységet is folytatnak. Módosító javaslata, hogy a pályázati
felhívásba egy külön pontba kerüljön bele, nyilatkozzanak arról, hogy az elmúlt
évben származott-e vállalkozási tevékenységből bevételük.
Gömbiczné Kanyó Beatrix: Nem tartja rossz ötletnek és befogadja a javaslatot,
de esetleg ezt kizáró oknak gondolja Becsó úr az elbírálásnál?
Dr. Becsó Károly: Nem kizáró ok, csak legyen róla információ.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
111/2011. /IV. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA

1. Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a civil szervezetek 2011.
évi pénzügyi támogatás odaítélésére vonatkozó pályázat kiírására készült javaslatot és
azt a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
2. A képviselő-testület a pályázati felhívást a helyben szokásos módon közzéteszi.
Határidő: 2011. május 2.
Felelős: polgármester
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3. A képviselő-testület megtárgyalta a Mátravölgye Nyugdíjas Klub 2010. évi civil
szervezetnek nyújtott támogatás felhasználásáról szóló módosítási kérelmet, s az
abban foglaltakat elfogadja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős polgármester
XVI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a 2011. évi városi rendezvénykeret felosztására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
Kérdés
Dr. Becsó Károly: Mindig a falunapokkal volt a probléma, miből támogassuk, de
megpróbálták összeszedni a szükséges forrást. El kell dönteni, hogy akarjuk-e ezt
a hagyományt folytatni, mert akkor lehetne módosító javaslatot tenni a
rendezvénykeret kapcsán.
Sisák Imre: Mire gondol konkrétan a Képviselő Úr?
Dr. Becsó Károly: Eléggé leszűkítették a civil keretet. Ez egyébként is a
Művelődési Ház rendezvénye, esetleg a civil kerethez lehetne átcsoportosítani.
Dr. Gajdics Gábor: Március 15-re nincs betervezve pénz. Tavaly a
Városgazdálkodási Kft. vezetője jelezte, hogy zászlók kellenek, mert sokat
elloptak. Most miért nincs rá pénz?
Robotka Róbert: A zászlókat pótolták tavaly, és most nem loptak el belőle egyet
sem, mert aznap hajnalban helyezték ki és este összeszedték.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: Az anyag végén jelezték, hogy a nulla Ft-tal jelölt programok
Uniós támogatással valósulnak meg. A nagyobb városi rendezvényekhez
pályázatokkal próbálnak pénzt szerezni, illetve önkormányzati támogatásból.
Sisák Imre: A hasznosi Szabadidő Egyesület a civil keretből eddig is támogatta a
Falunapot, valószínűleg ez az idén is így lesz.
Antalné Prezenszki Piroska: Ha jól értette, Becsó úr azt javasolná, hogy a 800
eFt-os civil keretet egészítsék ki 1.200 eFt-ra és akkor 100-100 eFt-ot kapna a
Falunapra a két városrész.
Sisák Imre: A költségvetési rendeletben a városi rendezvénykeretre 1 millió Ft-ot
biztosítottak. Ezt nem lehet megváltoztatni a költségvetési rendelet módosítása
nélkül, legfeljebb belső átcsoportosítással.
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Dr. Becsó Károly: Ha beterveznek egy rendezvényt és azt szeretnék méltó módon
megünnepelni, rendeljék hozzá a megfelelő nagyságú forrást és ne innen-onnan
rakosgassák össze a pénzt.
Sisák Imre: Azt javasolja, hogy a képviselő társai csatlakozzanak az ő egyéni
kezdeményezéséhez és saját maguk is támogassák a két Falunap megrendezését.
Épp most keresték meg, hogy tudja-e támogatni a 18. Néptáncfesztivált.
Természetesen a korábbi évekhez hasonlóan támogatni fogja és erre buzdítja a
képviselőket is.
Antalné Prezenszki Piroska: A legkisebb településen sincs már 1 millió Ft-os
rendezvénykeret. Szurdokpüspökin és Palotáson 3 és 5 millió Ft áll
rendelkezésükre. Ez majdnem nonszensz, hogy egy ilyen városnak, mint Pásztó,
1 millió Ft-os rendezvénykeret áll rendelkezésére.
Tudja, hogy spórolni kell és nehéz helyzetben van a város, de 10 év óta ezzel az
összeggel kell gazdálkodniuk. Hihetetlen erőfeszítésébe kerül az intézménynek,
hogy ennek ellenére megfeleljenek az elvárásoknak. Gondolkodjanak el azon,
hogy akarnak-e komoly kulturális rendezvényeket, vagy csak olyanokat,
melyekre össze tudják szedni a pénzt.
Gömbiczné Kanyó Beatrix: Úgy gondolja, ha most a költségvetésben 1 millió Ft
van elfogadva, ezen nem igazán tudnak változtatni. Azt nem tartja jó
megoldásnak, hogy esetleg máshonnan vegyék el.
Dr. Gajdics Gábor távozik, 6 képviselő van jelen.
Sisák Imre: Szivesen adna Pásztó is 5 millió Ft-ot a rendezvénykeretbe, ha nem
tartoznának a kistérség települései folyamatosan mintegy 20 millió Ft-tal. A
megyei önkormányzat a 13 milliárd Ft-os költségvetéséből megvonta a Mecénás
Alapítvány és a Nógrád Megye Sportjáért 1 millió Ft-os támogatását, melyet
személy szerint súlyosan kifogásolt.
Alpolgármester úrral tettek egy felajánlást, melyet a Képviselő-testület
elfogadott, így van civil keret és sport támogatás is. Keresett és talált is
támogatót és remélhetőleg 700 eFt-tal bővülni fog ez a keret, amennyiben a
támogatási szerződést aláírják. A következő költségvetési rendelet módosításakor
ez az összeg be fog kerülni a rendezvénykeretbe.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
112/2011. /IV. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület megismerte a 2011. évi városi rendezvénykeret felosztásáról
szóló előterjesztést.
A mellékletben szerepeltetett összegek szerint elfogadja a programok
megvalósításához biztosított 1.000.000 Ft-os keret felosztását.
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Az összegeket ezen rendezvényeket lebonyolító Teleki László Városi Könyvtár és
Művelődési Központ költségvetésében szerepelteti.
Felelős:
Határidő:

polgármester
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatója
értelemszerűen

XVII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nél
keletkező behajthatatlannak minősülő követelések leírásáról, értékvesztés elszámolásáról
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Győriné Új Mária: A tételeket, mint könyvvizsgáló ellenőrizte, valóban leírhatók,
ezért javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
113/2011. /IV. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő –testülete megismerte és megtárgyalta a
Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. behajthatatlan követelés leírására,
valamint az értékvesztés elszámolására vonatkozó kérelmét és az alábbi határozatot hozza:
1./
A Képviselő-testületet, az alábbi behajthatatlannak minősülő követelések leírását engedélyezi:
- Hulladékkezelési díj elévült követelés leírás
445.410,-Ft
öt éven túli szemétszállítási díj követelések összege
- Hulladékkezelési díj behajthatatlan követelés leírás
297.249,-Ft
fel nem lelhető, elköltözött, elhunyt lakos
szemétszállítási díj követelések összege
- Behajthatatlan követelés leírás (felszámolás miatt)
101.000,-Ft
felszámolói nyilatkozat alapján behajthatatlannak
minősülő követelések összege____________________________________________
Mindösszesen:
843.659,-Ft
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A törvényi előírások alapján fenti követelések behajthatatlannak minősülnek, ezért
könyvekben nem szerepelhetnek.
A Képviselő-testületet az alábbi értékvesztés elszámolását engedélyezi:
- Értékvesztés elszámolása szemétdíjra összesen
2.035.619,-Ft
alap
összeg
90-180 napos
2.125.076,-Ft
42.502,-Ft
180-365 napos
3.455.872,-Ft
172.794,-Ft
365 napon túli
9.101.616,-Ft 1.820.323,-Ft
Eddig elszámolt
- 1.960.867,-Ft
Elszámolandó különbség
74.752,-Ft
2./ A Képviselő – testület felhatalmazza a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a határozat 1. pontjában szereplő intézkedéseket a számviteli
nyilvántartáson átvezesse és a 2010. évi beszámolóban szerepeltesse.
XVIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatója részére 2010. évi prémium feltétel teljesítésének értékelésére, 2011.
évi prémium feltétel meghatározására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta. Az A. alternatívát 1 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett nem
fogadta el, a B. alternatívát 2 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett szintén nem
hagyta jóvá. A döntést a Képviselő-testületre bízza.
A 2011. évi prémium feltételek kitűzéséről szóló határozati javaslatot 4 igen
szavazattal javasolja elfogadásra.
Sisák Imre: Mint előterjesztő, nem tud azonosulni a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság azon döntésével, hogy egyik alternatívát sem
támogatja.
Volek György: A Városgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a
Kft. igazgatójának 2010. évi prémium feltététel teljesülését. Kiemeli, hogy a Kft.
igen nehéz körülmények között dolgozott az elmúlt évben. Minden nehézség
ellenére sikerült színvonalas munkát végezniük. A Felügyelő Bizottság az A.
alternatíva elfogadását javasolta, viszont a Címzetes Főjegyző szerint a B.
alternatíva a törvényes, mivel az egyik prémium feladat nem teljesült
maradéktalanul. Mivel a törvényességnek eleget kell tenniük, a B. alternatívát
javasolja elfogadásra.
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Sisák Imre: Személy szerint a 20 %-os prémium kifizetésétől nem zárkózna el,
viszont a meghatározott prémium feltételek közül az egyik nem teljesült, ezért
nem támogathatják változatlan formában.
Szavazásra bocsátja az A. alternatívát.
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 2 tartózkodás és 3 nem szavazat mellett
nem fogadta el.
Szavazásra bocsátja a B. alternatívát.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
114/2011. /IV. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 73/2005. /IV. 19./ számú
határozattal elfogadott javadalmazási szabályzat, a 112/2010. /IV. 29./ számú
határozatban megfogalmazott prémium kitűzés és a Városgazdálkodási Kft.
Felügyelő Bizottsága 2011. április 11-i határozata alapján az alábbi határozatot
hozza:
1.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Pásztói Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója kinevezése óta eredményesen végezte
tevékenységét, a Kft. nyereséggel zárta az évet.
Tekintettel arra, hogy a kintlévőségek csökkentésére vonatkozó feltétel
/5 %/ nem teljesült, a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit
Kft. igazgatója részére 2010. évi prémiumfeltételek részleges teljesítése
alapján 15 % prémium kifizetését hagyja jóvá.

2.

A Képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a határozat
megküldésével értesítse az igazgatót és a Kft-t.

Határidő: 2011. május 5.
Felelős: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre szavazásra bocsátja a Városgazdálkodási Kft. igazgatója részére a
2011. évi prémium feltételek kitűzéséről szóló határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
115/2011. /IV. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 73/2005. (IV.19.) .határozattal
elfogadott javadalmazási szabályzat alapján 2011. évre prémium feltételt állapít meg a
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője részére.
A feladatot és a teljesítést követően kifizetendő prémiumot az alábbiakban határozza meg:
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1. A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT ügyvezető igazgatóját az éves személyi
alapbérének 20 %-a összegű prémium illeti meg abban az esetben, ha
a/ az önkormányzat által megrendelt feladatokat szerződésszerűen, a jóváhagyott
költségvetési kereten belül, határidőben, jó minőségben, gazdaságosan teljesíti- különös
tekintettel a város 2011. évi költségvetési rendeletében, és annak intézkedési tervében
foglaltakra.
A feladat teljesítéséért fizethető prémium: 5%
b/ a közmunkások foglalkoztatását önállóan, hatékonyan, eredményesen szervezi,
irányítja, az adminisztráció teljes körű és pontos, hiánymentes A közmunkások
tevékenysége eredményeként a város parkosított területei és közterületei tiszták,
rendezettek. A közfoglalkoztatás állami támogatás igénylése és elszámolása
problémamentesen, szabályosan, visszafizetési kötelezettség nélkül zajlik
A feladat teljesítéséért fizethető prémium: 5%
c/ A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT ügyvezető igazgatója a Városközponti
rehabilitáció keretében megvalósuló piac fejlesztés időszaka alatt a piaci tevékenységet
úgy szervezze, hogy az segítse elő a beruházás megvalósulását, ugyanakkor a piaci
árusítás technikai és személyi feltételeit a KFT úgy biztosítsa, hogy az a legkevesebb
problémát okozzon.
A piaci elárusító csarnokok bérbeadását a használatbavételi engedély jogerőssé válásától
számított két hónapon belül oldja meg úgy, hogy abból a Pásztón kialakult bérleti
díjaknak megfelelő árbevétele keletkezzen a Kft-nek.
A feladat teljesítéséért fizethető prémium: 5%
2. A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft 2011. évi beszámolójában szereplő lejárt
kintlévőségek nem növekedhetnek.
A feladat teljesítéséért fizethető prémium: 5 %
3. A prémium kifizetését kizáró tényezők:
Amennyiben a Kft gazdálkodásában vagyonvesztés következik be
Negatív a mérleg szerinti eredmény.
Ha a mérleg szerinti eredmény nem nyújt fedezetet a prémium kifizetésére.
Hatáskörbe tartozó munkavédelmi intézkedések elmulasztása miatt halálos, vagy
rokkantsággal járó csonkolásos, illetve tömeges baleset következik be.
Amennyiben a társaságnál lefolytatott hatósági ellenőrzés / APEH. TB, Munkavédelmi
felügyelőség,Állami
Számvevőszék, Közbeszerzési Döntőbizottság, Magyar
Államkincstára Kft tevékenységével elmarasztaló megállapítást tesz, és a KFT-t
jogerősen pénzbírságra, vagy visszafizetésre kötelezik.
A Kft- adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása miatt elmarasztalják
4. A célfeladatok teljesítését a Kft Felügyelő Bizottsága értékeli és véleményét eljuttatja a
tulajdonosoknak a 2011. évi beszámoló készítésének időpontjáig.
A képviselő-testület, mint tulajdonos dönt a kifizetésről.
5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. május 10.
Felelős: Sisák Imre polgármester
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XIX. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a 2878. hrsz-ú Kövicses-patak területrendezésére
Előterjesztő: Szklenár Katalin műszaki ügyintéző
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a határozati javaslat B.
alternatíváját javasolja elfogadásra.
Sisák Imre: Érintettség miatt nem kíván a szavazásban részt venni.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslat A. alternatíváját.
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal 4 nem szavazat mellett nem fogadta el.
Szavazásra bocsátja a B. alternatívát.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
Szavazásra bocsátja a teljes határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
116/2011. /IV. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a 2878 hrsz-ú Kövicses patak
területrendezésére tett javaslatot megismerte és az alábbi határozatot hozza:
A képviselő-testület a 2878 hrsz-ú Kövicses patak által birtokolt terület és a vagyontárgy
megnyugtató
rendezése
érdekében
a
Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által megállapított partvonal és a telekhatár
rendezési vázrajz alapján az érintett 2960/39 hrsz, 2960/44 hrsz, 2960/49 hrsz, 2960/60 hrsz,
2960/61 hrsz, 2960/62 hrsz, 2962/4 hrsz-ú ingatlanrészek esetében
1. A további árvízkárok és határviták megelőzése érdekében az önkormányzat a terület
mederrendezésére pályázatot nyújt be, melynek érdekében az érintett ingatlanrészek
megvásárlását megkísérli. Adás- vétel hiányában a 2960/39 hrsz-ú ingatlanrész esetén a
kisajátításra kötelező határozatnak megfelelően kell eljárni.
2. A költségvetésben (a döntéstől függően) a pályázathoz és szükség szerint a
területszerzéshez szükséges előirányzatot a következő költségevetési rendelet módosításánál
biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: szöveg szerint
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Dr. Gajdics Gábor érkezik, 7 képviselő van jelen.
Sisák Imre zárt ülés tartására tesz javaslatot, mivel közbeszerzési ügyet érint a
következő napirend. Szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 nem szavazat mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
117/2011. /IV. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 20. napirendi pontot - Javaslat a Polgármesteri Hivatal
részére étkezési jegy beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárást lezáró
döntés meghozatalára – zárt ülésen tárgyalja.
ZÁRT ÜLÉS
A zárt ülésről külön jkv. készül.
Dr. Nyíri Ferenc érkezik, 8 képviselő van jelen.
KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK
Barna Tiborné: Ismét a Sziget utca állapotára hívja fel a figyelmet. Az ott lakók
már többször kérték, hogy kőzúzalékkal szórják le. Személyesen is megnézte,
valóban szükséges lenne leszórni.
A Kövicses utcában az árkokat kellene kitakarítani, mert nagyon rossz
állapotban vannak. A feneki területen a Gubinyiék háza közelében van egy híd,
ott vannak a homokzsákok, a picékben pedig áll a víz. Kérték, hogy személyesen
nézzék meg az illetékesek. A Stromfeld udvarban a játszótér mögött bádoggal
van elkerítve egy rész, mely a lakók szerint balesetveszélyes. Szétszedhetik-e,
vagy engedélyt kell kérni? A Fő utcán a Petrányék boltja előtt a járda burkolat
félbe van hagyva, kérték, hogy fejezzék be a burkolást.
Sisák Imre: A Sziget utca burkolata hamarosan el fog készülni, mart aszfalttal
fogják kiegyenlíteni. A helyi rendelet szerint a magántulajdoú ingatlanok előtti
közterület – járda, árok - rendben tartása az ott lakók feladata, ez a Kövicses
utcára is vonatkozik. Kivételt képeznek a rendelet 1. mellékletében felsorolt
árkok. A feneki területtel kapcsolatban elmondja, hogy ott csak aszály idején van
teljes kiszáradás. Talajvizes terület, korábban halastó is volt. Ez a probléma ott
mindig jelen lesz. Az önkormányzat nem tud mit kezdeni a vizes pincékkel,
akinek nincs megfelelően leszigetelve, ott a talajvíz fel fog törni.
A Fő utcával kapcsolatban elmondja, hogy sajnos a tervező csak addig tervezte
meg a díszburkolatot, ameddig el is készült. Le lesz végig burkolva, de az Alterra
Kft. egyértelműen azt javasolta, hogy amíg a műszaki átadás nem történt meg,
ne burkolják tovább, mert az plusznak számít.
A Stromfeld udvarban valóban balesetveszélyes a bádog elválasztó, azt a
Műszaki Osztály szakemberi nézzék meg. A Tehetséges Pásztói Gyermekek
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Alapítványnak viszont van egy kötelezettsége, a játszóteret helyre kellene
állítani, mert nagyon rossz állapotban van.
Dr. Gajdics Gábor: A játszótér területe önkormányzati tulajdon, a játékok az
Alapítványé. Megállapodást kötöttek a Városgazdálkodási Kft. –vel, és a
szerződés azt írja elő, hogy a játszóteret évente bejárják és erről jegyzőkönyvet
készítenek. A játékokra van garancia, a beépítő ezt vállalta. Ennek feltétele, hogy
ellenőrizzék és készüljön róla jegyzőkönyv. Ez tavaly megtörtént.
Barna Tiborné: A városi újságban lehetne-e „Közérdekű bejelentések” rovat?
Sisák Imre: A városi újság nagyon sokszínű, szerinte ezt is bele lehet tenni.
Faragó Zoltánnal kell megbeszélni.
Volek György: Bejelentés érkezett Mátrakeresztesről, hogy a kocsmától a Pásztó
felé vezető szakaszon nem égnek a közvilágítási lámpák. Jelezte a Műszaki
Osztály felé, de nem tudja, megtörtént-e az intézkedés.
A Stromfeld udvari játszóteret sajnos nem csak a gyerekek használják, hanem a
fiatalabb korosztály is, főleg az éjszakai diszkók alkalmával. Zajonganak,
zavarják az ott lakók éjszakai nyugalmát. A Rendőrség ellenőrzi ugyan, de
mihelyt elmennek, a fiatalok visszamennek a játszótérre. Térfigyelő kamera
felszerelését is javasolja.
Sisák Imre: Írjanak egy levelet a Rendőrkapitányságnak, hogy azokat a helyeket
fokozottabban ellenőrizzék, ahol a gyermekek és fiatalok gyakran töltik
szabadidejüket. Kifejezetten gyalogos járőrözést kérjünk /Romkert, Deák F.
udvar, Kishegy stb./.
Dr. Gajdics Gábor: Véleménye szerint a fiatalok is használhatják a hintát, amíg
nem tesznek benne kárt. Nem az a cél, hogy a közösségi helyekről elzavarják
őket.
Sisák Imre: Egyetért azzal, hogyha a fiatalokat megpróbálják mindenhonnan
eltávolítani, rosszat tesznek és ellenkezést váltanak ki belőlük. A baj az, hogy sok
esetben részegen randalíroznak a Romkertben és környékén, vagy más közösségi
helyeken. Ez az, ami ellen a rendőrségnek fel kell lépni.
Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
k.m.f.

Sisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

