JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2011. november 16-án Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésén
Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné, Édes
Attila, Gömbiczné Kanyó Beatrix, dr. Nyíri Ferenc képviselők
Meghívottak: dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző, Sándor Károly aljegyző, Malomhegyi Lajos
főmérnök, dr. Boczek Tibor kórházigazgató, Antalné Prezenszki Piroska intézményvezető,
Varga Tímea a Syntron Kft. képviseletében, Móczár Benjámin és Kun Attila a Sourcing
Hungary Kft. képviseletében, Szklenár Katalin, Sipos István, Varga Csaba műszaki
ügyintézők, Tari Mihály informatikus, Sándor Balázs jegyzőkönyvvezető
Sisák Imre: köszönti a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet, mivel a 9
megválasztott képviselőből 6 fő jelen van. Dr. Becsó Károly, dr. Gajdics Gábor és dr. Halász
István képviselő urak távol vannak, de távolmaradásuk okát nem jelezték.
A napirenddel kapcsolatban javasolja, hogy a képviselő-testület vegye fel napirendjére a
Javaslat az ÉMOP-4.1.2/A-11. kódszámú „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című
pályázat keretében pályázható pénzösszeg módosulásának tudomásul vételéről szóló
napirendet első napirendi pontként.
Szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 5 igen és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
261/2011. /XI. 16./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1./

Javaslat az ÉMOP-4.1.2/A-11. kódszámú „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése”
című pályázat keretében pályázható pénzösszeg módosulásának tudomásul vételére
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

2./

Javaslat a Kövicses patak hasznosi mederrendezése kivitelezőjének kiválasztására
vonatkozó közbeszerzés eredményének megállapítására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

3./

Javaslat az önkormányzat és intézményei földgáz és villamos energia beszerzésére
lebonyolított közbeszerzés eredményének megállapítására
Előterjesztő: Malomhegyi Lajos főmérnök

4./

Tájékoztató a Hunyadi és Nagymező úti önkormányzati ingatlanok egyedi fűtésre
történő átállása érdekében tett intézkedésekről
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
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I. NAPIRENDI PONT:
Javaslat az ÉMOP-4.1.2/A-11. kódszámú „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című
pályázat keretében pályázható pénzösszeg módosulásának tudomásul vételére
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: többször szerepelt már a képviselő-testület előtt egy nagy észak-magyarországi
egészségügyi fejlesztés koncepciója. Dr. Boczek Tibor igazgató úr múlt hét pénteken azzal
szembesült Miskolcon, hogy a pásztói kórház részére korábban megállapított 270 millió
forintos támogatást 40 millió forinttal szeretnék csökkenteni. Sikerült olyan
kompromisszumot kötnie a kórház vezetésének, hogy a csökkentés csak 20 millió forint
legyen. Ennek eredményeképpen csütörtökön ismételten alá kellene írnia a konzorciumi
megállapodást az önkormányzat nevében, ezért került a testület elé ez az előterjesztés. Mikor
az igazgató úr tájékoztatta őt a fejleményekről, azon a véleményen volt, hogy a testület ne
járuljon hozzá ehhez a döntéshez és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy ne
lehessen csökkenteni a támogatást. Nógrád megye három kórháza volt az, amelyek a
megállapodást megkötötték és ekkor Ózd, akinek a javára elveszik a forrást, nem rendelkezett
a pályázathoz szükséges szakellátással. Amilyen azonban a helyzet az egészségügyben,
inkább fogadják el a pályázatot és legyenek túl rajta.
Kérdések:
Dr. Nyíri Ferenc: azt szeretné megkérdezni, hogy az eredeti meghívóban miért nem szerepel
ez a napirendi pont? Ez a probléma már a múlt héten felvetődött és ki lehetett volna küldeni
úgy a meghívót, hogy szerepel benne ez a napirendi pont is és az ügy fontosságára tekintettel
lehet, hogy a most hiányzó három képviselőtársuk is megjelent volna. Új napirendi pont nem
vehető fel rendkívüli testületi ülésen, kivéve, ha a probléma a meghívó kiküldése és az ülés
időpontja között keletkezett. Ez az ügy már a múlt héten keletkezett. Egyetért a polgármester
úr aggályaival, hogy a döntést meg kell hozni, de eljárás ügyileg ez így nem helyes.
Sisák Imre: a probléma már ismert volt a múlt héten, de ami indokolja, hogy a mai testületi
ülésre beterjesztették, a tegnapi napon merült fel. Tegnap keresték meg őket a Borsod Megyei
Kórházból mint gesztortól és közölték, hogy csütörtökön kell a megállapodást aláírni. Utólag
is adhatott volna tájékoztatást arról, hogy csökkentik a támogatást, de, ha már rendkívüli
testületi ülés van, a tegnapi napon felmerült ok miatt tartotta indokoltnak a napirendre vételt.
Komoly aggályai vannak a 20 millió forintos csökkentéssel kapcsolatban. A szakmai
kollégium ezzel azt próbálja sugallni, hogy a tüdőgondozó intézetre nincs szükség. Ha
megépül az épület, az ÁNTSZ nem fog hozzájárulni, hogy a tüdőgondozóból átvigyék oda a
röntgenkészüléket. Fogadják be inkább ezt a 250 millió forintos összeget.
Dr. Boczek Tibor: az egyedüli pályázat, ami rendben volt, az a pásztói. A legutóbbi
egyeztetés azzal kezdődött, hogy Pásztót ki akarták zárni, mivel nincs szükség fejlesztésre.
Ezt követően a pályázat minősége és a minisztérium javaslata alapján a korábbi
elképzelésüket átdolgozták és befogadták a pályázatukat. Elhangzott, hogy nincs szükség
Pásztón pulmonológiai fejlesztésre, hiszen a megye lakossága alacsony és a három
intézményben ugyanazt a fejlesztést végrehajtani indokolatlan. Az a döntés született, hogy
Pásztótól forrást kell elvonni, mivel Ózdot be kellett venni a pályázatba, holott nem
rendelkezett a megfelelő kapacitással. A konzorcium vezetője úgy döntött, hogy – miután
Pásztón túlzottnak ítélte a beruházás nagyságát – 40 millió forintot vegyenek el Pásztótól.
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Mikor felvetették aggályaikat, a reakció az volt, hogy Pásztót akár ki is zárhatják egy
konzorciális döntéssel. Annyit tudtak kivívni, hogy 20 millió forintra lecsökkentették az
összeget. Még ezzel a kompromisszummal is megvalósítható a pályázat épületszerkezeti
változtatás és műszergép beszerzés nélkül.
Vélemény, észrevétel:
Édes Attila: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal
javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra a határozati javaslatot.
Sisák Imre: amikor megismerte ezt az álláspontot, rögtön hívta a Regionális Fejlesztési
Tanács elnökét, Becsó Zsolt urat, és kérte, tegyen meg mindent, hogy ez az elvonás ne
valósulhasson meg.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 5 igen és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
262/2011. /XI. 16./ SZÁMÚ HATÁROZATA
1. A Képviselő-testület tudomásul veszi az ÉMOP-4.1.2/A-11. kódszámú „Rehabilitációs
szolgáltatások fejlesztése” című javaslattal kapcsolatban a konzorciális szerződés
előterjesztés szerinti módosulását.
2. A pályázható pénzösszeg 20M Ft-tal történő csökkentésére figyelemmel is a
képviselő-testület a 162/2011. (VI. 29.) számú határozatában szereplő polgármesteri és
kórházigazgatói felhatalmazásokat érvényben hagyja.
II. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Kövicses patak hasznosi mederrendezése kivitelezőjének kiválasztására vonatkozó
közbeszerzés eredményének megállapítására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: szavazásra bocsátja, hogy a második napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a
képviselő-testület.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag zárt ülés tartását rendelte el.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
263/2011. /XI. 16./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 2. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.
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ZÁRT ÜLÉS! (A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.)
Folytatódik a nyilvános ülés.
III. NAPIRENDI PONT:
Javaslat az önkormányzat és intézményei földgáz és villamos energia beszerzésére
lebonyolított közbeszerzés eredményének megállapítására
Előterjesztő: Malomhegyi Lajos főmérnök
Sisák Imre: szavazásra bocsátja, hogy a harmadik napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a
képviselő-testület.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag zárt ülés tartását rendelte el.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
265/2011. /XI. 16./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 3. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.
ZÁRT ÜLÉS! (A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.)
Folytatódik a nyilvános ülés.
IV. NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a Hunyadi és Nagymező úti önkormányzati ingatlanok egyedi fűtésre történő
átállása érdekében tett intézkedésekről
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: a hasznosi orvosi rendelőben történt átalakításnál nincs megjelenítve az átalakítás
összege. A Szalu Term Kft. Pásztó, Hősök út 43. sz. alatti vállalkozóval 400.250 forintos
összegben állapodtak meg. A rendelőben a munkálatokat elvégezték.
Kérdés: nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel:
Édes Attila: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag
javasolja elfogadásra a határozati javaslatot a képviselő-testületnek.
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

4

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
267/2011. /XI. 16./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hunyadi és Nagymező úti önkormányzati
ingatlanok, valamint hasznosi orvosi rendelő és lakás egyedi fűtésre történő átállása
érdekében tett intézkedésekről szóló tájékoztatót megismerte megtárgyalta, azt elfogadja.
Sisák Imre: több napirendi pont nem lévén, az ülést bezárja.
K.m.f.

Sisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző
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