JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november
29-én megtartott üléséről.
Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester,
Jelen vannak:
Barna Tiborné, Gömbiczné Kanyó Beatrix, Édes Attila képviselők.
Meghívottak:
Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző, Sándor Károly aljegyző,
Dombos Jenő, Máté Nándorné, Győriné Új Mária könyvvizsgáló, Robotka Róbert
Városgazdálkodási Kft. igazgatója, Malomhegyi Lajos főmérnök, Bartus László
osztályvezető, Szabóné Bózsár Éva osztályvezető, Tari Mihály, Sándor Balázs,
Berzák Gyuláné Szervezési Osztály munkatársai.
Sisák Imre köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, mivel a
9 megválasztott képviselőből 5 fő jelen van.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére az alábbi kiegészítéssel:
A meghívóban szereplő napirendi pontokat további 3 napirendi ponttal javasolja
kiegészíteni, melyeket a 3. napirendi pont keretében – költségvetési koncepció –
tárgyaljon a Képviselő-testület. Ezek az alábbiak:
-

Javaslat a járási kormányhivatal önkormányzati ingatlanba történő
elhelyezésére
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

-

Javaslat a térfigyelő kamera rendszer üzemeltetéséről szóló
együttműködési
megállapodás meghosszabbítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

-

Javaslat a Cserhátalja Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületbe történő
belépésre.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

Megkérdezi van-e egyéb javaslat.
Egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
268/2011. /XI. 29./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1./

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két
ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
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2./

Javaslat Pásztó város 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves
teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

3./

Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójára
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
-

Javaslat a járási kormányhivatal önkormányzati ingatlanba történő
elhelyezésére
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

-

Javaslat a térfigyelő kamera rendszer üzemeltetéséről szóló
együttműködési megállapodás meghosszabbítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

-

Javaslat a Cserhátalja Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületbe történő
belépésre.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

4./

Tájékoztató az Európai Uniós pályázatok helyzetéről
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

5./

Javaslat a városi emlékművek, szobrok, emléktáblák és keresztek
felülvizsgálatának elfogadására.
Előterjesztő: Malomhegyi Lajos főmérnök

6./

Javaslat a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvételének támogatására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

7./

Javaslat a II. és III. ütem szennyvíz-beruházás, használatba adási
szerződés felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

Sisák Imre:
Az október 26-i ülésen Barna Tiborné napirend előtti
hozzászólásában kérdést intézett hozzá az Agroprodukt Kft. tulajdonosváltásával
kapcsolatban. Ígéretéhez híven felvette a kapcsolatot az új tulajdonossal, illetve
képviselőjével annak érdekében, hogy adjanak tájékoztatást a Képviselőtestületnek. Köszönti az ülésteremben Mészáros Krisztián urat, az R-KON-N
Befektetési és Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatót, Román Gyula a vágóhíd és
sertéstelep leendő tulajdonosnak a megbízottját.
November 14-én keresték meg az új tulajdonosi körből, nevezetesen Micsutka
András és az új tulajdonos megbízottja, aki az Agroprodukt Kft. átvilágítását
végzi. Kucsera Norbertet is szerette volna meghívni, de időközben kiderült, hogy
már nem ő a megbízott ügyvezető igazgató, hanem Bucher Ferenc. Bucher úr
jelezte, hogy csak az új tulajdonos hozzájárulásával adhat tájékoztatást, ezért
erre legkorábban a decemberi testületi ülésen kerülhet sor.
Megkéri Mészáros Krisztiánt, adjon tájékoztatást a jövőbeni új tulajdonos
képviselőjeként.
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Mészáros Krisztián: Köszönti a jelenlévőket. Az elmúlt hetekben megkereste az
önkormányzatot azzal, a céllal, hogy bemutatkozzanak és ismertessék távlati
terveiket. A Kft. 2012. január 1-el szeretné megvásárolni a sertéstelepet és
húsüzemet. Céljuk, hogy tovább üzemeltessék ezt a gazdasági egységet teljesen
külön az Agroprodukt Kft-től. Terveik szerint jövőre 30.000 db sertést vágnának
le és dolgoznának föl, mely mintegy 360-380 tonna húskészítmény előállítását
jelentené. Ez egyben termékstruktúra váltást is jelentene, mert csak prémium,
illetve delikátesz minőségű árut kívánnak előállítani. Az elmúlt időszakban
felkereste a cég korábbi nagyobb partnereit, akik kinyilatkoztatták, hogy
továbbra is szeretnének együttműködni. Szóbeli megegyezés történt, hogy
továbbra is a húsüzemből szeretnének vásárolni. Tervezik, hogy 2013-ra tovább
emelik a vágásszámot, hogy még jövedelmezőbbé tegyék a vállalkozást.
Különböző beruházásokat is fognak eszközölni a meglévő kapacitás bővítése
érdekében.
Sisák Imre: Bízik abban, hogy az itt ismertetett tervek meg fognak valósulni és
tovább fognak fejlődni és az ott dolgozó emberek továbbfoglalkoztatására is lesz
lehetőség.
Kérdés
Barna Tiborné: Megköszöni a tájékoztatást és örül a várható fejlesztéseknek.
Konkrétan a dolgozók helyzetéről nem adott tájékoztatást Mészáros Úr. Erről
szeretne hallani.
Mészáros Krisztián: A meglévő dolgozói létszámot veszik át jogfolytonossággal.
Sisák Imre megköszöni Mészáros Krisztiánnak a tájékoztatást. Amennyiben
véglegesen megtörténik a tulajdonos váltás, Román Gyula úrral mindenképpen
szeretne találkozni.
I. NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között
történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztató a jkv-höz
mellékelve.
Kérdés, vélemény nem volt.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 232/2011. (X.12) sz. határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
269/2011. /XI. 29./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 232/2011. (X.12) sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 233/2011. (X.12) sz. határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
270/2011. /XI. 29./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 233/2011. (X.12) sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 234/2011. (X.12) sz. határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 234/2011. (X.12) sz. határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
271/2011. /XI. 29./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 234/2011. (X.12) sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 245/2011. (X.26) sz. határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
272/2011. /XI. 29./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 245/2011. (X.26) sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 252/2011. (X.26) sz. határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogdta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
273/2011. /XI. 29./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 252/2011. (X.26) sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a két ülés között történt fontosabb eseményekről
adott tájékoztatást.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
274/2011. /XI. 29./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló
tájékoztatást elfogadta.
II. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó város 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről
szóló beszámoló elfogadására és a 2011. évi költségvetési rendelet módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: Az állapíthatjuk meg, hogy egy rendkívül nehéz költségvetési év
végéhez közeledünk. A gazdasági válság hatása országunkban is érződött és ez
Pásztóra is kihatott. Ha megnézzük a költségvetés kiadási főösszegét, látható,
hogy a költségvetés elfogadása óta 432 millió Ft-tal nőtt a kiadás az I-III.
negyedévben. Fontos viszont megemlíteni, hogy az önkormányzat költségvetési
hiánya több, mint 63 millió Ft-os csökkenést mutat. A kialakult helyzetre
ráhatással volt pl., hogy az önkormányzat az elmúlt években nem volt abban a
pozícióban, hogy ÖNHIKI támogatást tudott volna igénybe venni. Most viszont
mindkét alkalommal nyertünk támogatást, egyszer 32 millió 930 eFt-ot, illetve
50 millió Ft-ot. Ez pozitív hatással volt a költségvetésre. Persze ez önmagában
nem eredményezhette volna a költségvetési hiány ilyen mértékű csökkenését,
mert ennek a támogatásnak kötött a felhasználási lehetősége. Ennek csak egy
részét használhatja fel hiánya csökkentésére az önkormányzat. Év közben voltak
olyan negatív tendenciák, melyek azt eredményezték, hogy az intézmények
költségvetésén változtatni kellett. Ezt azt jelentette, hogy a növekvő kiadásokat
kellett önkormányzati forrásból megfinanszírozni.
Az ÖNHIKI támogatáson felül jelentős bevétel növekedést okozó forrás volt a
helyi adóbevétel, mely már most több, mint 23 millió Ft-tal meghaladta a 2011.
évre tervezett szintet.
Ami az idei évben még meghatározó, az a korábban végrehajtott
szennyvízberuházások kérdésköre. Tudjuk, hogy az egyes ingatlanok tulajdonosai
lakástakarékpénztári szerződést kötöttek és ez biztosítaná az önkormányzat által
megörökölt hitelek visszafizetési lehetőségét. Jelentős, mintegy 20 millió Ft az a
kintlévőség, melyet a kedvezményezettek nem fizettek be. Ez komoly veszélyt
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jelent az önkormányzatnak, mert pl. 2012-ben több, mint 254millió Ft-ot kell az
ltp-s befizetésekből teljesítenie, s ha ott nem képződik forrás, saját
önkormányzati forrásból kell kiegyenlíteni a tartozást. Ezért ismételten felhívja a
lakosság figyelmét, hogy teljesítsék befizetési kötelezettségeiket. Ha nem futnak
be ezek a befizetések, az önkormányzat a 30 %-os állami támogatástól is elesik.
Az intézmények tekintetében elmondja, hogy eddig még az önkormányzat
likviditási helyzete mindig lehetővé tette a zavartalan működést azzal együtt,
hogy rendkívül visszafogott és takarékos gazdálkodást folytatnak.
Több Európai Uniós projekt befejeződött, viszont mivel az önkormányzatnak elő
kellett finanszírozni, még mindig több, mint 32 millió Ft-tal tartozik az állam és
ez rontja likviditási helyzetünket. Ezeket a hiányzó forrásokat hitelből kellett
megfinanszírozni. Az intézményeknél is sok TÁMOP-os és TIOP-os projekt
valósult meg, erről külön napirend keretében kap tájékoztatást a Képviselőtestület.
Összességében az állapítható meg, hogy a nehézségek ellenére is a 2011. évben
pozitív változások tapasztalhatók Pásztón.
Ez nem csak a fejlesztésekre
vonatkozik, hanem az önkormányzat pénzügyi helyzete is javuló tendenciát
mutat. Az anyagból kitűnik, hogy a városfenntartásra jóval nagyobb forrásigény
mutatkozik a Városgazdálkodási Kft. részéről, de ez minden intézménynél
elmondható. A Városgazdálkodási Kft. azt is jelzi, hogy a következő évben a piac
felújítása következtében kötelezettségek is keletkeztek és ennek a
Városgazdálkodási Kft. , mint a piac tulajdonosa nem tud eleget tenni.
A 2011. évi zárszámadás idejére a költségvetési hiányt tovább kell csökkenteni és
bízik abban, hogy nem fog olyan esemény bekövetkezni, mely komolyabb
problémákat okozna.
Reméli, hogy a Kövicses patak kivitelezésére hamarosan meg lehet kötni a
szerződést, bár az egyik ajánlattevő a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordult,
kérve a többi ajánlat érvénytelennek minősítését. Várjuk a Közbeszerzési
Döntőbizottság döntését.
Szóbeli kiegészítésével együtt kéri a rendelet-tervezet elfogadását.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és 3 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Muhari Géza: A rehabilitációs pályázattal kapcsolatban megosztja a legfrissebb
információt. Elfogadásra került a benyújtási határidő, mely november 30-cal
nyílik meg és december 30-ig lehet beadni a pályázatot. A konzorcium tervei
szerint december 15-ig benyújtják a pályázatot.
Örvendetes hír az is, hogy az Észak-magyarországi régióra 4 milliárd 526 millió
Ft befogadásra került. Ez azt jelenti, hogy a pályázati keret ténylegesen
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rendelkezésre áll és így minden akadály elhárult ahhoz, hogy beadják a
pályázatot.
Sisák Imre: Tájékoztatásként elmondja még, hogy Mátraszőlős már két pert
vesztett, egyrészt a Kormányhivatallal szemben, mely azt jelenti, hogy
Mátraszőlősnek 2007. augusztus 28-tól folyamatosan fennáll az a kötelezettsége,
hogy saját általános iskolát tartson fönn.
A Pásztói Városi Bíróság pedig megállapította, hogy Pásztó város önkormányzata
a közoktatási megállapodást jogszerűen mondta föl.
Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
Név szerinti szavazás: Sisák Imre igen,Volek György igen, Barna Tiborné igen,
Gömbiczné Kanyó Beatrix igen, Édes Attila igen.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
22/2011. (XI. 30.)Önkormányzati rendelete
Pásztó Városi Önkormányzat 19/2011./ IX.30. rendeletével, a 18/2011./IX.9/
rendeletével, a 13/2011.//V.27./ rendelettel, a 9/2011.(IV.29. ) rendelettel
módosított 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.16.) Önkormányzati
rendelet módosításáról, a 2011. I-III negyedévi tájékoztató elfogadásáról
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/
III. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójára
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
-

Javaslat a járási kormányhivatal önkormányzati ingatlanba történő
elhelyezésére
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

-

Javaslat a térfigyelő kamera rendszer üzemeltetéséről szóló
együttműködési megállapodás meghosszabbítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

-

Javaslat a Cserhátalja Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületbe történő
belépésre.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

Sisák Imre: Igen terjedelmes anyagot sikerült készíteni. Akkor járnak el
jogszerűen, ha az államháztartási törvénynek megfelelően 2011. november 30-ig
megalkotják az önkormányzat következő évi költségvetési koncepcióját. Arról
viszont még korántsem lehet biztosat mondani, hogy a 2012. évi költségvetésben
milyen számadatok és milyen intézmények fognak szerepelni. A Parlamentben
még folyik a köznevelési törvény vitája, a közoktatási rendszer jelentősen át fog
alakulni. Az önkormányzati törvény is megváltozik, többek között a 8. § is, amely

8

az önkormányzatok feladatait tartalmazza. A 2012. évi állami költségvetésről azt
lehet tudni, hogy a normatívákat a 2011. évi szinten befagyasztják. Ez igen nehéz
helyzetet jósol mindenki számára. Valószínűleg ez lesz az utolsó év, amikor
normatív állami támogatásról beszélhetünk. Feladat finanszírozás lesz, ami azt
jelenti, hogy amire és amikor pénz kell, akkor kapunk. Ez igen kemény helyzetet
fog teremteni, mert ha a MÁK kezeli a számlákat, a banki számlavezetés
megszűnik, ezzel együtt folyószámla hitel sem lesz lehetséges.
Bízik abban, hogy megmarad az a lehetőség, hogy a 2000 fő feletti települések
önkormányzatai ha kérik, az alapfokú oktatás feladatait elláthatják.
Többen kérdezték, mi van azokkal az intézményekkel, amelyet átadtunk a
megyei önkormányzatnak. Ezen ingatlanok tulajdonjoga Pásztó önkormányzatáé.
A megyei intézmények tulajdonjoga és feladat ellátása átkerült a kormányhoz.
Arra még senki nem tudott választ adni, hogy a Zeneiskola és a Gimnázium
ingatlanjainak tulajdonjoga most kit illet. Ezügyben senki nem kereste meg,
semmiféle megállapodás nem került aláírásra.
Kétséges a Margit Kórház sorsa is, ahol több, mint 3 milliárd Ft-os beruházás
történt 1998-tól. Szócska Miklós államtitkár úr azt mondta, hogy köztulajdonból
köztulajdonba kerülnek az egészségügyi intézmények, önkormányzatiból
államiba.
Demokratikus
viszonyok
között
ezt
kezelhetetlennek
és
elképzelhetetlennek tartja.
Sándor Úr a bizottsági ülésen elmondta és csak alátámasztani tudja, hogyha
mindezen intézkedések megvalósulnak, az önkormányzat vagyona kb. 5 milliárd
Ft-tal fog csökkenni. Ez alapvetően fogja megváltoztatni Pásztó megítélését.
A jelenlegi költségvetési koncepcióban igen komoly hiány mutatkozik. Ez a hiány
nem finanszírozható, tehát meg kell keresni a kiadások csökkentésének
lehetőségeit, ugyanakkor biztosítani kell az intézmények működését, a hitelek
visszafizetését, amely meghaladja a 272 millió Ft-ot. A bevételek növelésére is
minden módot meg kell ragadni. Sajnos a gazdasági válság az ingatlanpiac
váláságát is eredményezte, tehát ez az út is nehezen járható. Az adóterv
teljesítése, illetve túlteljesítése sem jelent megoldást, mivel az adóerőképesség
megváltozása miatt az SZJA kiegészítésből igen jelentős összeget kellett
visszafizetnie az önkormányzatnak az állam felé.
Ebben a helyzetben kell felelős döntést hoznia a Képviselő-testületnek és kéri,
hogy fogadják el a határozati javaslatot.
Kéri tovább, hogy támogassák a járási kormányhivatal elhelyezésével
kapcsolatos határozati javaslatot, valamint a térfigyelő kamerarendszer további
működtetésére vonatkozó határozati javaslatot. Ismert, hogy a támogató
kötelezővé tette, hogy a kamerarendszer becsatlakozása csak a Rendőrségre
történhet. A Rendőrséggel kötött szerződés november 30-án lejárt, a
működtetéshez a szerződés meghosszabbítása szükséges.
A harmadik határozati javaslat a Cserhátalja Leader Vidékfejlesztési Egyesület
létrehozását támogatja és az Egyesületbe történő belépésről szól.
Mindhárom határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Kérdés
Barna Tiborné: Az előterjesztés 15. oldalán található, hogy a jövő évben 118 fő
közmunkás foglalkoztatására számíthatunk. Sok lakossági bejelentés érkezett a
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játszóterek karbantartásával kapcsolatban. Az Uniós játszótér és a Szent Imre
téri játszótér a szabályoknak megfelel.
Mi történik azokkal a játszóterekkel, melyek elvitelre kerültek, visszakerülnek-e
a helyükre? A 118 közmunkásból lehetne-e alakítani egy csoportot, mely a
játszóterek karbantartásával foglalkozna? A Városgazdálkodási Kft.-nél asztalos
is van, ő lehetne-e tagja ennek a csoportnak?
Sisák Imre: Ebben a Start munkaprogramban konkrétan meghatározásra került,
hogy milyen feladatok ellátására kérhet az önkormányzat támogatást. Ezek közé
tartozik a mezőgazdasági utak karbantartása, a járdahálózat felújítása, a
vízfolyások, árkok karbantartása. A programban játszóterek felújítása,
karbantartása nem szerepel, ezért erre nem lehet embereket átcsoportosítani.
Úgy gondolja viszont, hogy a józan és előrelátó munkaszervezés sok mindent
lehetővé tesz. A már leszerelt játszótéri eszközök visszaállítása nem történhet
meg, mivel nem felelnek meg az uniós előírásoknak. Sok olyan játszótér van
viszont, melynek rendbetételét biztosítani kell az önkormányzatnak. Erre a
Városgazdálkodási Kft.-nek forrásra lenne szüksége.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a koncepció anyagát
megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Szintén megtárgyalták a járási kormányhivatal elhelyezésére, a térfigyelő
kamera rendszer további üzemeltetésére, illetve a Cserhátalja Leader
Vidékfejlesztési Egyesülethez történő csatlakozásról szóló előterjesztéseket és
mindhárom határozati javaslatot elfogadásra javasolják.
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság is megtárgyalta az
előterjesztéseket és mindegyiket 5 igen egyhangú szavazattal elfogadásra
javasolják.
Sisák Imre: Mindnyájan érzékelhetik, hogy igen bizonytalan helyzet várható
2012-ben. Bízik abban, hogy a magyar embereknek van annyi hitük, hogy
elhiggyék, ez az ország még képes felemelkedni. Bízik abban is, hogy a következő
évben nem vonják el az iparűzési adó 20 %-át, valamint az SZJA kiegészítést és a
gépjármű adó 30 %-át. Reméli azt is, hogy a 2012/2013. tanévet nem az állam
által fenntartott intézményben kezdhetik meg a tanulók. Ha ezeket a forrásokat
nem vonják el, lehetőség lesz arra, hogy az iskolákat legalább az idei szinten
finanszírozni tudja az önkormányzat. Szintén bizakodó abban, hogy a Kórházi
vagyont sem vonják el és nem viszik el a Kórházat legalábbis nem 2012-ben. Ha a
rehabilitációs program végigfutna és a Tüdőgondozó beköltözhetne a Kórházba,
az a vagyon az önkormányzatnál maradna. Nagyon szeretne bízni abban is, hogy
sikerül benyújtani a hulladék rekultivációs pályázatot, mellyel 460 milliós
támogatást nyerhetnénk el. A szelektív hulladégyűjtési projektnél szerencsére
december 15-re módosították a benyújtási határidőt, így Szécsény és más
települések kiválása után is lehetővé válik a pályázat benyújtása. Ez mintegy
200 millió Ft-os támogatás elnyerését tenné lehetővé 15 %-os önrésszel.
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Reméli, hogy újabb pályázat kerül kiírásra a bel-és külterületi vízrendezésre,
mert az önkormányzatnak kész terve van erre. Az intézményeknek fel kell mérni
az uniós pályázatok lehetőségét és azt beépíteni a következő évi
költségvetésükbe.
Továbbra is kiemelten fontos feladat a munkahelyteremtés és megtartás. Jó
példa erre a SIC Hungary Kft., mely pályázott és nyert. Építenek egy új
üzemcsarnokot és gépbeszerzés is megvalósul. Más cégek is terveznek
fejlesztéseket, rajtunk is múlik, mennyire tudunk ebben segíteni, meggyőzőek
lenni és ez milyen eredményt hozhat. Pásztónak az lenne az igazi eredmény, ha
több száz új munkahely létesülhetne a városban. Tárgyalások folynak, de biztos
információkat nem tud mondani.
Reméli, hogy a következő év költségvetési hiánya még finanszírozható lesz és
arra kell törekedni, hogy a működőképességet megőrizzük.
Szavazásra bocsátja a költségvetési koncepció határozati javaslatát.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
275/2011. /XI. 29./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő évi költségvetési törvény
tervezetéből, az új önkormányzati törvény tervezetéből és a nemzeti köznevelési törvény
tervezetéből, az új adó törvénytervezetekből, az önkormányzatokat érintő lényeges
feltételeket, a 2012. évi koncepciót és számításokat megismerte.
A költségvetés végleges összeállításáig a feladatok olyan átgondolását és intézkedések
megtételét igénylik, melyek a várható bevételek és kiadások jelenlegi nagymértékű
aránytalanságát egyensúlyba hozzák.
2012. évre vonatkozóan a finanszírozható hiány összege 400 Millió Ft-ban valószínűsíthető..
Az önkormányzat a 2012. évben történt jogszabályi változások és helyi döntések, illetve a
2012. évi költségvetési törvény tervezetét, valamint az azt megalapozó jogszabály
tervezeteket figyelembe véve az alábbi határozatot hozza:
1. A Polgármesteri Hivatal és a város intézményei részére elrendeli, hogy a 2012. évi
költségvetési törvényből az új önkormányzati törvényből, az új adótörvényekből, a
nemzeti köznevelési törvényből stb. és
az azt megalapozó jogszabályok
módosításából eredő változást vezessék át és a végleges költségvetést a jogszabályi
előírásoknak megfelelő /szerkezeti változás, szintrehozás/, teljes körű számítással
alapozzák meg, mind a lehetséges bevételek mind a kiadások vonatkozásában. Ennek
keretében a hivatal a korábban vállalt kötelezettségeket is teljes körűen mutassa be.
2. Az önkormányzat a gazdasági és szakmai szempontok szerinti érdekei szem előtt
tartásával a többcélú kistérségi társulásban a továbbiakban is részt vesz, addig
ameddig a jogszabályok azt lehetővé teszik A társult önkormányzatok arányos anyagi
hozzájárulását várja a feladatellátással összhangban kibővülő működési költségeihez.
A társult önkormányzatok Pásztó Város Önkormányzata felé fennálló tartozásainak
kiegyenlítéséről az önkormányzatokkal tárgyalásokat kell folytatni.

11

3. A Képviselő-testület nem kíván további adósságot keletkező kötelezettséget vállalni,
2012. évi hiányának, illetve hitelfelvételének határát a törvényi feltételek szerint
határozza meg.
4. A Képviselő-testület a jelenlegi helyzetben lehetőség szerint igényelni kívánja az
ÖNHIKI támogatást. Ennek érdekében 2012. évi költségvetési rendelet
tervezetet úgy kell elkészíteni, hogy az a törvényi feltételeknek ebből a szempontból is
megfeleljen.
5. A Képviselő-testület elvárja az intézményektől, hogy a költségvetés tervezése során
saját bevételeiket a rendelkezésükre álló eszközök hatékonyabb kihasználásával,
magasabb szinten tervezzék és azt az év során az önkormányzati támogatások
kímélése érdekében realizálják. A Képviselő-testület a hiány mértékére és a rendkívüli
helyzetre figyelemmel elvárja intézményeitől és hivatalától, hogy 2012-ben mind a
költségvetési tervezés, mind a végrehajtás során az önkormányzati feladatokra
koncentrálva takarékosan gazdálkodjanak.
6.

Az intézményvezetők tételesen mutassák be az intézmények által ellátott (felvállalt,
vagy testületi határozat alapján ellátott) nem kötelező szolgáltatásokat (feladat
megnevezése, ellátottak száma, költsége, bevétele).

7 A Képviselő-testület az intézményhálózatban dolgozók lakáshoz jutását és
lakásfelújítását a jelenleg is működő munkáltatói lakásépítési alap fenntartásával
tervezi továbbra is segíteni.
8. Az intézmények működési kiadásai a bér tekintetében a közalkalmazotti törvény
szerinti bértábla kötelező besorolása és a soros előlépések miatt tartalmaznak
előirányzat növekedést, és csak ennek megfelelő kiadás teljesíthető.
9. Az intézmények létszámirányszámát a Képviselő-testület a feladatellátás, az
intézmények javaslata és az önkormányzat pénzügyi helyzete figyelembe vételével
határozza meg.
10. A 2012. évi tételes intézményi tervezésnél a pénzhiány miatt a túlóra és helyettesítés
előirányzatát limitálni kell.
11. Az önkormányzat a munkanélküliség csökkentése, a feladatellátás biztosítása
érdekében a hivatali, intézményi, városgazdálkodási feladatok segítésére 2012-ben is
foglalkoztat közcélú munkásokat. E foglalkoztatási formával az önkormányzat
városgazdálkodási (út-híd, közterületi gyommentesítés, belvíz, park, játszótér stb.)
feladatait kell tehermentesíteni.
E foglalkoztatási formánál alapelvként határozza meg, hogy a közfoglalkoztatással
mérhető, az önkormányzat érdekében álló többletbevételt vagy költség csökkenést kell
elérni. A közfoglalkoztatottak kötelesek adók módjára behajtandó köztartozásukat
jövedelmükből kifizetni, illetve abból le kell tiltani.
12. A Polgármesteri Hivatal tegyen meg minden szükséges és lehetséges intézkedést
annak érdekében, hogy nyilvántartott önkormányzati követelések és adóbevételek a
lehető legrövidebb időn belül, illetve a törvényes határidőben realizálódjanak.
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13. A hivatal tegyen hatékony intézkedést a szabad rendelkezésű, hasznosításra kijelölt
önkormányzati vagyon értékesítésére.
14. A Képviselő-testület
- Az önkormányzat intézményeinél a továbbiakban is komoly hangsúlyt fordít a
cigány tanulók felzárkóztatására.
- A Képviselő-testület a cigány kisebbség munkához juttatása érdekében közbenjár a
gazdálkodó szervek és a Munkaügyi Központ felé a velük való együttműködés
keretében.
15.- A Képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére ülései
megtartásához illetve elnöki fogadónaphoz a polgármesteri hivatal épületében
havonta 2 alkalommal 4-4 órára 1 db irodát biztosít, támogatásként.
16. Az önkormányzati tulajdonú vagyon tervezett állami tulajdonba vétele, a feladat és
szervezeti átalakítások teljesen az önkormányzat véleményének kikérése nélkül
történtek. A jogszabályok ismeretében az önkormányzat képviselő-testületét
tájékoztatni kell, és az önkormányzati érdeket érvényesíteni kell.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a Járási Kormányhivatal elhelyezéséről szóló
határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
276/2011. /XI. 29./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a
Járási Kormányhivatal, a járási kormányablak elhelyezésére vonatkozó
javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy Pásztó város és a jelenlegi
városkörzet lakosságának alapvető érdeke, hogy továbbra is közigazgatási
központ legyen, a lakosság számára elérhető ügyintézéssel.
Ezért fontosnak tartja, hogy Pásztó város járási székhely legyen, létrejöjjön
a járási kormányhivatal, működjön a járási kormányablak Pásztó
székhellyel.
2. Támogatja, hogy szükség esetén a meglévő közigazgatási infrastruktúra
szolgáljon az elhelyezés alapjául. Így elhelyezésre javasolja a jelenlegi
városháza épületének azon részét, amelyet jelenleg is azoknak a
feladatoknak az ellátására használnak, mely feladatokat átvesznek,
nevezetesen: a földszint okmányirodai része, a II. emeleti gyámhivatal,
építéshatóság, főmérnöki iroda, tűzoltóság, jelenlegi dohányzó helyiség,
összesen 8 iroda.

13

3. Alkalmasnak tartja az elhelyezésre a Pásztó, Hársfa u. 1. szám alatti volt
rendelőintézet épületét, amely felújítással és belső átalakítással a
tervezett célnak megfelel.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a térfigyelő
működtetéséről szóló határozati javaslatot.

kamerarendszer

további

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
277/2011. /XI. 29./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a térfigyelő kamerarendszer
üzemeltetéséről szóló együttműködési megállapodás meghosszabbítására tett
javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, hogy a
Nógrád Megyei Rendőr-főkapitánysággal a térfigyelő kamerarendszer
üzemeltetésére kötött együttműködési megállapodást határozatlan időre
meghosszabbítsák.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. december 02.
2. A Képviselő-testület 2012. évi költségvetésében a kamerarendszer egy éves
működtetésére bruttó 2 000 000.- Ft fedezetet biztosít.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
Sisák Imre szavazásra bocsátja a Cserhátalja Vidékfejlesztési Közhasznú
Egyesületbe történő belépésre vonatkozó javaslatot.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
278/2011. /XI. 29./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Cserhátalja
Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületbe történő belépésre vonatkozó javaslatot és
az alábbi határozatot hozza:
A Vidékfejlesztési Minisztérium 54/2011. /VI. 10./ rendeletének megfelelően részt
kíván venni a Helyi Leader Akciócsoport további munkájában, ezért tagja kíván
lenni a Cserhátalja Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületnek.
Vállalja az alapszabályban rögzített éves 6.000 Ft tagdíj, továbbá az Egyesület
Közgyűlése által meghatározott 10 Ft/lakos/év működési hozzájárulás
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megfizetését, amely összegek fedezetét az önkormányzat költségvetésében
szerepeltetni kell.
Felhatalmazza polgármesterét az egyesület munkájában való részvételre, és az
Önkormányzat képviseletére.
Határidő: szükség szerint
Felelős: Sisák Imre polgármester
SZÜNET
SZÜNET UTÁN
IV. NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató az európai uniós pályázatok helyzetéről
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Malomhegyi Lajos: az utolsó szerződésmódosítás a Colas-Alterra kivitelezővel
történt beruházások befejezése után jelentkezett pótmunkákra vonatkozott, amit
befogadtak, aláírtak, elhárult az akadály, hogy a záró kifizetési kérelmüket
benyújtsák.
A lehetőségek mellett kihasználták a pénzügyi támogatásnál a rendelkezésre álló
kereteket. A lakosság részéről is pozitív a visszajelzés, dicsérik a várost.
Sisák Imre: a legutolsó egyeztetés után is sikerült befogadtatni dolgokat. Csoda,
hogy ez a pályázat így végigment. Ezt a projektet teljessé kell tenni. A Rajeczkyféle szülői házat is helyre lehetne állítani, ha meg tudnák vásárolni és elbontani
a mellette lévő – Fodor és Szalai - ingatlanokat. A Fodor ház helyén néprajzi
múzeumot lehetne kialakítani. Pásztó lakosai valószínűleg sok mindent szívesen
összeadnának ápolandó a néphagyományt. Újra kellene építeni a régi ciszter
malmot és a műemléki övezet egységes egészet képezne. A tervek készítésekor a
Regionális Fejlesztési Tanácsnál elkülönítettek erre egy részt Pásztónak. Ezt a
turisztikai pályázatot be kellene fogadtatni. A város-rehabilitációval alapvetően
változott a város arculata, a kérdés csak az, hogy mennyire tudják megbecsülni
az emberek.
A kisebb-nagyobb problémáktól eltekintve, minden pályázat eredményesen
zárult. Ezeket a lehetőségeket a jövőben is ki kell használni, figyelembe véve azt,
hogy mit tudnak előfinanszírozni, mert hiába 100, vagy 95%-os támogatottságú a
pályázat, ha több tízmillió forintot az önkormányzatnak kell megfinanszírozni.
Kérdés: nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel:
Sisák Imre: a bizottságok egyhangúlag támogatták a határozati javaslat
elfogadását.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati
javaslatot.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
279/2011. /XI. 29./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület az Európai Uniós pályázatok helyzetéről szóló tájékoztatást
elfogadta.
V. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a városi emlékművek, szobrok,
felülvizsgálatának elfogadására
Előterjesztő: Malomhegyi Lajos főmérnök

emléktáblák

és

keresztek

Malomhegyi Lajos: a Városvédő Egyesület javaslatának 11. pontjában felsorolt új
emléktáblák kapcsán mindenképpen szükséges előrébb lépni. A helyi jelentőségű
természeti területek védelméről szóló önkormányzati rendeletet véleményeztetni
kell és ez idő alatt le kellene egyeztetni, hogy milyenek legyenek ezek a táblák,
milyen felirat legyen rajtuk, hol legyen a pontos helyük.
A temetőkkel kapcsolatban is volt egy kiegészítés. Az önkormányzat a
köztemetőben és a kegyeleti parkban végezze el a jegyzékbe veendő részletesebb
felmérést és az emléktáblákkal együtt tegyen erre javaslatot, hogy mi szorul még
védelemre a temetőben. A temető rendelet legközelebbi felülvizsgálata során még
meg lehetne erősíteni ezt a védelmet.
Kérdés: nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel:
Gömbiczné Kanyó Beatrix: az 1. sz. mellékletet jó lenne kibővíteni néhány olyan
szemponttal, ami a Városvédő Egyesület levele második pontjában szerepel.
Malomhegyi Lajos: a vagyonkataszter az önkormányzati vagyon hiteles
nyilvántartása. Nem látja értelmét, hogy még egy nyilvántartást vezessenek a
lajstromba vett szobrokról, emlékhelyekről, emléktáblákról, amire az említett
második pont is kitér. A vagyonkataszterben van erre lehetőség és az ott
rögzíthető műszaki adatok alapján ki lehet azt egészíteni.
Édes Attila: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság négy igen egyhangú
szavazattal javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek a korábbi
kiegészítésekkel a határozati javaslatot.
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati
javaslatot.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
280/2011. /XI. 29./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városban lévő emlékművek, szobrok,
emléktáblák és keresztek felülvizsgálatának elfogadására tett javaslatot megismerte,
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület az első előterjesztés indokolt javaslatokkal kiegészített, országos
és helyi védettség alá nem tartozó, emlékművek, szobrok, emléktáblák keresztek,
emlékhelyek jegyzékét e Határozat melléklete szerint elfogadja.
2. A Képviselő-testület a Fő út 64. sz. előtt helyi védelem alatt lévő 1848/49-es
emlékművet lebontatja, helyén a megemlékezéshez méltó márvány emléktáblát
helyeztet el.
A Képviselő-testület 2012. évi költségvetésében erre fedezetet biztosít.
Felelős: Malomhegyi Lajos főmérnök
Határidő: 2012. március 15.
3. Pásztó közigazgatási területén a Helyi jelentőségű védett természeti terület védettségét
fenntartó rendelet tervezet véleményező eljárását haladéktalanul meg kell indítani,
lefolytatni és ezt követően elfogadásra a Képviselő-testület elé terjeszteni.
Felelős: Malomhegyi Lajos főmérnök
Határidő: értelemszerű
4. A Városvédő Egyesület javaslata 10. pontja emléktábláinak elhelyezésére részletes
előkészítés szükséges, melyben meg kell határozni az elhelyezendő táblák anyagát,
méretét, szövegét, megjelenését, mely alapján a készítésükre és elhelyezésükre
legalább három ajánlatot kell bekérni és ezt elfogadásra a Képviselő-testület elé
terjeszteni a természeti terület helyi védelmére vonatkozó rendelettel együtt.
Felelős: Malomhegyi Lajos főmérnök
Határidő: értelemszerű
5. A határozat melléklete szerinti nyilvántartást a vagyonkataszterben felvehető műszaki
illetve egyéb adatokkal ki kell egészíteni és azt a vagyonkataszterben nyilvántartani.
Felelős: Malomhegyi Lajos főmérnök
Határidő: értelemszerű
VI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvételének támogatására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
Bartus László: nincs szóbeli kiegészítése. Kéri a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés: nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel:
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Barna Tiborné: az Intézményirányítási és Szociális Bizottság 5 igen egyhangú
szavazattal javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek a határozati javaslatot.
Édes Attila: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal
egyhangú szavazattal javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek a határozati
javaslatot.
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati
javaslatot.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
281/2011. /XI. 29./ SZÁMÚ HATÁROZATA
1) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete benyújtja pályázatát a
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvételre.
a) Támogatja, hogy Csányi Fanni nyolcadik évfolyamos tanuló (an.:
Tyirják Ágnes) Pásztó város képviseletében részt vegyen a
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában.
Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást
nem tud biztosítani számára.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt
határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola
részére küldje meg.
b) Támogatja, hogy Dicső Kornélia nyolcadik évfolyamos tanuló (an.:
Palicsek Kornélia, gondviselő: Seres Ákosné) Pásztó város
képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany
János Tehetséggondozó Programjában.
Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást
nem tud biztosítani számára.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt
határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola
részére küldje meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
VII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a II. és III. ütem szennyvízberuházás használatba adási szerződés
felülvizsgálatára
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
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Sisák Imre: erről a napirendről már kellett volna döntenie a képviselőtestületnek, de a költségvetés elfogadásakor a költségvetési hiány csökkentésére
érkezett egy javaslat és a használati díjnak az önkormányzatnál tartása ügyében
történt egy vizsgálat, melynek eredménye a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. társasági
szerződése értelmében, hogy vissza kell juttatni ezt a használati díjat a DélNógrádi Vízmű Kft.-ben tulajdonnal rendelkező önkormányzatoknak. Ez az
összeg a saját rendszerük karbantartására lesz felhasználva. Ez úgy történik,
hogy az önkormányzat kiszámlázza a Dél-Nógrádi Vízmű Kft.-ek az összeget, a
Vízmű átutalja azt és az önkormányzat végül visszautalja a társasági szerződés
értelmében.
Horváth Imre: Pásztó város szennyvízhálózatának folyamatos felújításához
használják ezt az összeget. Ebből vették a szippantó autót, elkészült a
Mátraszőlősi úton a szennyvízcsatorna kiváltása, a Sport utcában három házi
bekötés konstrukcióját elvégezték, jövőre is hasonlókra lesz felhasználva ez a
pénz.
Sisák Imre: az egyik önkormányzati bérlakást próbálják kiüríteni, mert
életveszélyes állapotok uralkodnak. Kicserélték-e a kazánt?
Robotka Róbert: a kazán kicserélése folyamatban van. A régi kazán már lent van
a telephelyükön.
Kérdések:
Gömbiczné Kanyó Beatrix: nem tudja pontosan, mire fordítható ez az összeg, de
Hasznoson a Dobó utca végén lakók jelzik, hogy a lakásukba befolyik a
szennyvíz. Kihez lehet fordulni?
Horváth Imre: a probléma megoldódott. Egy légbeszívó segítségével a
Mátrakeresztesről leérkező szennyvíz szaga eltávozik. A gond az volt, hogy olyan
bűzelzáró rendszert épített ki a lakos a saját lakásában, hogy felvezetett egy
csövet a tetőtérbe és ott távozott a szennyvíz bűze. Amikor a légköri viszonyok
olyanok voltak, hogy lenyomták a távozó gázt, komoly gondokat okozott az ott
lakóknak. Javasolták az illetőnek, hogy alakítsa át a magyar szabványoknak
megfelelően, dugózza le a csövet és megszűnik a probléma. Mivel nem tudtak zöld
ágra vergődni vele és a probléma továbbra is fennállt, készítettek egy légbeszívó
kéményt, ami megszünteti a szagot, mielőtt az odaérkezne, illetve
Mátrakeresztesen vegyszert adagolnak a csatornarendszerbe. Mostanában már
senki nem jelzett problémát.
Sisák Imre: visszautal egy korábbi problémára, ami a ZAVIT-tal állt fenn a
mátrakeresztesi szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésével kapcsolatban. A
mátrakeresztesi szennyvíztelep szűrőberendezését a Dél-Nógrádi Vízmű Kft.
hozta helyre ilyen forrásból, mint amilyenről most szavaznak és ilyen jellegű
problémák megoldását célozza ez a dolog.
Vélemény, észrevétel:
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Malomhegyi Lajos: a megállapodásban helyesen van rögzítve, hogy „az
önkormányzat által átadott pénzeszköz terhére megvalósított fejlesztések,
beruházások”, viszont az előterjesztésben szerepel az üzemeltetés és
karbantartás is. Ha a megállapodás szövege szerint jár el a Vízmű, akkor ezt az
összeget fejlesztésekre, beruházásokra fordítja és a jelentése alapján ezt a
vagyonkataszterben, mint az önkormányzati tulajdon növekedését, át is lehet
vezetni, míg, ha karbantartásról és üzemeltetésről lenne szó, akkor az előbbiekre
nem lenne lehetőség. A megállapodás szövege teljesen jó.
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati
javaslatot.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
282/2011. /XI. 29./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. valamint Pásztó Város
Önkormányzata között a használati díjnak megfelelő összeg Dél-Nógrádi Vízmű
Kft. részére való átadására vonatkozó megállapodást e határozat 1. és 2. számú
melléklete szerint jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri polgármesterét és a címzetes főjegyzőt a mellékelt
megállapodások aláírására és a hozzájárulás átutalására.
KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK
Sisák Imre: december 11-én adventi koncert lesz a Szent Lőrinc Plébánia
templomban, amit vendéglátás követ a művelődési házban, saját készítésű,
önkéntesen felajánlott élelmiszerekből. Mindenkit szeretettel várnak.
Kéri a Városgazdálkodási Kft.-t, hogy a francia kéttannyelvű intézet előtt
szüntessék meg a szeméthalmot.
Édes Attila: a hasznosi temetővel szemközti oldalon lévő buszmegállónál a
leszállás körülményes, mert nagyon mélyre kell lépni a buszról egy gödör miatt.
Gömbiczné Kanyó Beatrix: a lottózó melletti házsornál két galambtetemet látott.
Rengeteg a madárürülék is.
Sisák Imre: a madártetemeket el fogják vinni. Az ürülékekkel kapcsolatban az
egyik lakó megkereste őt és tájékoztatta, hogy a műemléki háló igen hatékony az
ilyen esetekre, a templomnál is bebizonyosodott. A galamb a hálótól nem tud
leszállni, így odapiszkítani sem. Körülbelül 100 ezer forintos beruházás lenne
mindez. A lakók közölték, hogy nem ezt a megoldást választják, tyúkhálót húztak
ki, ami nem segít. Leszáll rá a galamb és ugyanúgy odapiszkít. Hasznos módszer
lenne egy riasztókészülék felszerelése, ami vércsehangot ad ki, ettől a galamb
nem mer majd odarepülni. Ez sem volt elfogadható megoldás a lakóknak.
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Gömbiczné Kanyó Beatrix: a stop tábla a Vár utcát és Alkotmány utat összekötő
utcánál még mindig nincs kihelyezve.
Sisák Imre: az orvosi rendelő mellett jobbra folyik be a víz, mert be lett tömve az
árok.
Gömbiczné Kanyó Beatrix: ő is jelezte már ezt a problémát, valószínűleg hordalék
tömte be.
Sisák Imre: ki kell takarítani, mert hozza be a piszkot a víz. Az orvosi rendelő
telkén a kerítésoszlopok kidőltek és a gaz is óriásira nőtt. Tavaly a korlát rendbe
lett téve, a lépcső nem. Ezeket a problémákat meg kell szüntetni.
Gömbiczné Kanyó Beatrix: a csatornázás során árok tűnt el Bogácsiéktól Tóth
Attiláékig, megszűnt a vízelvezetés és veszélyezteti az út minőségét. A
templomnál rengeteg levél hullott le.
Sisák Imre: több közérdekű bejelentés nem lévén, a munkát megköszöni, az ülést
bezárja.
K.m.f.

Sisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

