JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 23-án
megtartott üléséről.
Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, 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, Odlerné Tiszovszki Mária, dr. Boczek
Tibor kórházigazgató, Dombos Jenő, a Margit Kórház gazdasági vezetője,
Antalné Prezenszki Piroska, a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési
Központ vezetője, Sándor Gáborné, Máté Nándorné IPESZ vezető, Győriné Új
Mária könyvvizsgáló, Robotka Róbert, a Városgazdálkodási Kft. igazgatója,
Horváth Imre Dél-Nógrádi Vízmű Kft. igazgatója, Tari Mihály, Berzák Gyuláné,
Sándor Balázs Szervezési Osztály munkatársai.
Sisák Imre: köszönti az ülésteremben helyet foglalókat és a tv-n keresztül a város
lakosságát. Megállapítja a határozatképességet, mivel a 9 megválasztott
képviselőből 5 fő jelen van.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére az alábbi kiegészítéssel.
A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Berecz György úr
jelezte, hogy szeretne a Képviselő-testületnek tájékoztatást adni a
Katasztrófavédelmi törvény módosulásával összhangban az önkéntes tűzoltóság
önkormányzati vagy állami tűzoltósággá alakításával kapcsolatban.
Kb. 17.00 órakor érkezik, javasolja, hogy hallgassák meg tájékoztatóját.
Harmadik napirendi pontként javasolja megtárgyalni a város 2011. évi
költségvetési rendeletének VII. sz. módosítását, valamint 5. napirendi pontként a
Pásztó II. és III. ütem szennyvíz-beruházás, használatba adási szerződés
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést.
Javasolja továbbá, hogy vegyék le napirendről a Kövicses patak hasznosi
mederrendezésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás ismételt kiírásáról szóló
előterjesztést, mivel szerencsés lenne megvárni a NORDA, mint közreműködő
szervezet szakmai állásfoglalását a Közbeszerzési Törvény változásaival
összefüggésben.
Megkérdezi van-e más javaslat.
Egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

2

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
16/2012. /II. 23./ 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

2./

Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet
tervezetére – II. forduló.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

3./

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet VII.
sz. módosítására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

4./

Javaslat az önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint az ezzel
kapcsolatos rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló, többször
módosított 11/2004./IV. 30./ önkormányzati rendelet felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

5./

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

6./

Javaslat új röntgen filmelőhívó automata régigép-érték beszámítással
történő vásárlására.
Előterjesztő: Dr. Boczek Tibor igazgató főorvos

7./

Javaslat a „Pásztói Kórházért Közalapítvány” Alapító Okiratának
módosítására.
Előterjesztő: Dr. Boczek Tibor igazgató főorvos, Kuratórium elnöke

8./

Javaslat Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

9./

Javaslat az önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési Tervének
jóváhagyására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

10./

Javaslat TIOP-1.2.3. keretében kiírt Könyvtári szolgáltatások összehangolt
infrastruktúra fejlesztése – „Tudásdepó Express” című pályázatban való
részvételre.
Előterjesztő: Antalné Prezenszki Piroska igazgató
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11./

Javaslat a 63/A/4 hrsz-ú Múzeum tér 3. I. em. 2. szám alatti lakás
elővásárlási jogáról történő lemondásra
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

12./

Javaslat 2012. évre lakótelkek értékesítésére, mezőgazdasági földek bérleti
jogának megállapítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

Sisák Imre: Az ülést megelőzően egy közérdekű bejelentést és egy közérdekű
javaslatot nyújtott be Gömbiczné Kanyó Beatrix képviselő asszony. Az ülés
végén erre visszatérnek, illetve 15 napon belül írásban megkapja a választ.
Dr. Gajdics Gábor érkezik, 7 képviselő van jelen.
I. NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Dr. Becsó Károly érkezik, 8 képviselő van jelen.
Sisák Imre: A két ülés között történt fontosabb eseményekről az alábbi
tájékoztatást adja:
-

-

-

2012. január 28-án részt vettem a Gárdonyi Géza Általános Iskola
jótékonysági bálján.
2012. január 31-én Csohány Kálmán születésének 87. születésnapjára
emlékeztünk a Csohány Galériában egy igen színvonalas rendezvényen,
ahol a családtagok is részt vettek.
2012. február 1-jén részt vettem a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökségi
ülésén, ahol Bérczi László tű.dandártábornok, dr. Bende Péter tű.
vezérezredes, valamint Dobson Tibor dandártábornok urak tájékoztatták
az elnökséget a tűzoltóságok jövőbeni helyzetéről, lehetőségeiről, valamint
az MTSZ és a BM OKF jövőbeni együttműködéséről.
Ugyanezen a napon ülést tartott a Helyi Védelmi Bizottság a rendkívüli
időjárási viszonyokra tekintettel, amelyet a Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság kezdeményezett. E szervnek nem lett volna jogosultsága a
HVB-t összehívni. A rendkívüli időjárásról lehetett hallani a
híradásokban, de ez a tél velejárója. Még mielőtt bárki kezdeményezte
volna, hogy figyelni kell a hajléktalanokra és más rászorultakra, már a hét
elején munkatársainak kiadta, hogy gondoskodjanak az utcán lévő
hajléktalanok meleg étellel és megfelelő elhelyezéssel történő ellátásáról.
A rászorultaknak tüzifát is biztosítottak.
2012. február 2-án részt vettem a Margit Kórház munkaértekezletén,
értekezletén, ahol a Semmelweis terv végrehajtásának pásztói hatásairól
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-

-

-

tárgyaltunk és a 2011. év eredményeiről és a 2012. év terveiről
tájékoztattuk a dolgozókat.
2012. február 3-án találkozót kezdeményezett az ÉRV Zrt. műszaki
igazgatója és Nógrád megyei divízó vezetője az önkormányzat vezetésével,
ahol a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. jövőbeni helyzetéről folytattunk tárgyalást.
Megszületett az új víziközmű törvény és sajnálatos módon a Dél-Nógrádi
Vízmű Kft. a törvényben foglalt feltételeknek nem tud eleget tenni.
Nagyon komoly döntés előtt állnak a Dél-Nógrádi Vízmű Kft.-t tulajdonló
önkormányzatok.
2012. február 4-én és 5-én a Gárdonyi Géza tagiskola és a Százszorszép
tagóvoda farsangi bálján vettem részt.
2012. február 6-án a Nemzeti Erőforrás Minisztériumban tájékoztatott az
egészségügyi jelenlegi helyzetéről és a Semmelweis tervben foglaltak
végrehajtására dr. Cserháti Péter helyettes államtitkár.
2012. március 31-ig el fog dőlni a Margit Kórház 20 aktív belgyógyászati
ágyának a sorsa. Most úgy tűnik, nincs ok a derűlátásra. Ez azt jelentené,
hogy a 20 aktív ágy elvesztése 96 millió Ft bevétel kiesést okozna. Bízik
abban, hogy Szocska Miklós államtitkár úr, aki fejlesztésre érdemesnek
ítélte a Margit Kórházat, talán tud tenni valamit az ügy érdekében.
2012. február 7-én a Sourcing Hungary Kft. munkatársával Móczár
Benjaminnal tárgyaltunk a villamos és a gáz energia közbeszerzési eljárás
lefolytatását követő megtakarítás elszámolásáról.
2012. február 8-án részt vettem és megnyitottam Salgótarjánban a NM-i
Történeti Múzeumban Varga Anikó textilművész kiállítását.
2012. február 10-én részt vettem a Pásztó Kórházért Közalapítvány
kuratóriumi ülésén.
Ugyanezen a napon a Magyarok Világszövetsége Pásztói Szervezetével
közösen emlékeztünk a 2. magyar hadsereg Donnál elszenvedett
tragédiájára és a szégyenteljes párizsi békekötésre.
2012. február 11-én a Dózsa György tagiskola farsangján vettem részt.
2012. február 16-án Budapesten tárgyaltam a Polytechnik Kft.
tulajdonosával Leo Schirnhofer Úrral magyarországi cég vezetőjével,
Pritsch Szilviával a cég pénzügyi vezetőjével, Chirstioph Kapellerrel, és az
osztrák YESA-Central Europe Kft. képviselőjével Veronika Stencel
Asszonnyal. A tárgyaláson, amelyre a Parlament épületében került sor,
részt vett Becsó Zsolt és Bíró Márk országgyűlési képviselők, valamint Riz
György ózdi országgyűlési képviselő és Fürjes Pál Ózd polgármestere. A
találkozót, miután semmiféle levelet nem kaptam a Polytechnik Kft-től,
2012. január 7-én folytatott telefonos beszélgetésben szerveztem meg Leo
Schirnhoferrel.
A találkozó igen érdekesen kezdődött. A Kossuth térre beszélték meg a
találkozót és elsőként megjelent a YESA-Central Europe Kft. képviselője,
Veronika Stencel, aki figyelmeztette arra, hogyha tovább folytatja ezt az
Aknamunkát, a cég áttelepül Romániába vagy Ukrajnába és sem a
Miniszterelnök Úr, sem a nemzetgazdasági miniszter sem érti, hogy mi
történik, mi ez a politikai aknamunka. Miután megérkezett Leo
Schirnhofer úr, bementek a Parlamentbe és ott folytatták tovább a
tárgyalást. Elmondta, hogy azért vannak itt, mert tudomására jutott, hogy
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a Polytechnik Kft. Ózdon kíván üzemet létesíteni és pályázatot nyújtott be az
Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez. Miután december
28-án tárgyaltak az érintett politikusokkal, az ózdiak azt mondták, ők nem
kívánják, hogy a Polytechnik Kft. elmenjen Ózdra és nem érdekeltek abban,
hogy ez a beruházás ott valósuljon meg. Ekkor az ózdi polgármester
közbeszólt és azt mondta, hogy csak a valóságnak megfelelő kijelentéseket
tegyen. Miután a december 28-i megbeszélésen Becsó Zsolt és Bíró Márk is
jelen volt, tanúi voltak a fenti kijelentésnek, miszerint Ózd nem érdekelt
abban, hogy Pásztóról odaköltözzön a Polytechnik Kft.
Leo Schirnhofer úr igen kellemetlen dologról tájékoztatta, mégpedig arról,
hogy az elmúlt év októberében ez a bizonyos YESA Central Kft. megkereste az
önkormányzatot, hogy egy osztrák befektetőnek kellene 4-5 ha-os terület,
három hét múlva adott elutasító választ Pásztó város önkormányzata.
Felolvassa a YESA Central Europe néhány soros levelét, mely e-mailben
érkezett 2011. október 17-én.
Ezt követően azonnal kiadta Sándor Károlynak, hogy válaszoljon a levélre.
Felolvassa a válaszlevelet, melyet e-mailben is elküldtünk./mellékelve/.
A tárgyalást megelőzően megkérte munkatársait, hogy készítsenek egy
bemutató anyagot, melyet DVD lemezen is eljuttattunk és német nyelvre
fordítva pontosan bemutatja, hogy az Északi iparterületen milyen terület
állna rendelkezésükre. Egy kb. 8500 m2-es, 10,5 m magas csarnokot terveznek
építeni. A rendelkezésre álló területen több, mint 9200 m2-es csarnok építhető
fel, tehát teljes mértékben megfelelő lenne.
Azt mondta Schirnhofer úrnak, tekintse meg a DVD-t, elemezzék ki és Ózd
mellett mindenképpen vegyék figyelembe azt, hogy Pásztón megfelelő
fogadókészséggel találkoztak volna, ha ezt komolyan vették volna.
A tárgyaláson közölték, hogy érthetetlen módon az utóbbi időben rendkívül
sok támadás éri a Polytechnik Kft-t. A NAV háromszor tartott ellenőrzést,
helyi iparűzési adó ellenőrzés is történt, a munkavédelmi felügyelőség is
tartott vizsgálatot, valamint a Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség is megkereste őket. Mindezekre azt válaszolta, hogy az
önkormányzathoz nem érkeztt semmiféle jelzés, így nem is kezdeményezett
ellenőrzést. A környezetvédelmi engedélye lejárt a Kft-nek azt 5 évenként
kell megújítani. A NAV és a helyi adóhatóság sem Pásztón vizsgálódott,
hanem a sződligeti üzemükben.
Mindezekről az a véleménye, hogy Pásztóról tudatosan hamis információkat
juttattak el a tulajdonoshoz és ezt a tárgyaláson megpróbálták cáfolni.
Nem látja túl biztatónak a helyzetet, mivel február 16-án az ózdi
országgyűlési képviselő a Miniszterelnöknél járt és tájékoztatta erről a
helyzetről. E tekintetben némi előnyük lehet az ózdiaknak. Természetesen a
megfelelő helyre és személyekhez az önkormányzat is eljuttatta a számukra
fontos információkat.
A február 16-i tárgyalást követően valószínűleg Schirnhofer úr megtekintette
a DVD-t és a beszélgetés felkeltette az érdeklődését, hogy mi igaz mindabból,
amit egyoldalúan neki elmondtak.
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2012. február 17-én az alábbi email-t küldte részemre:
„Tisztelt Sisák polgármester Úr!
Szeretném megköszönni a dvd-t és a fáradozásait. A terveket átnéztük, és
a legközelebbi alkalommal megnézzük a területet.
2012 február 22-én termelési megbeszélést tartunk itt nálunk, amelyen
Frau Pritsch ügyvezető és Herr Söregi termelési vezető fognak résztvenni.
A pásztói terület témáját is meg fogjuk beszélni.
Amint már a tegnapi parlamenti megbeszélésünkkor említettem, március
második felében Pásztón leszek (a pontos időpontot még jelezni fogom)
azért, hogy Önnel a pásztói telephellyel kapcsolatban beszélgetést
folytassunk.
Még egyszer köszönöm a fáradozást és a „Pásztó Ipari Zóna” című
színvonalas dvd-t.”
Ebből a levélből számára az derül ki, hogy talán Schirnhofer úr is rájött
arra, hogy nem a megfelelő tájékoztatást kapta.
Természetesen Sőregi Józsefnek is rendelkezésére bocsátották a YESA
levelét és az arra küldött választ, valamint az ezzel kapcsolatos összes
dokumentációt. A tulajdonos igencsak elcsodálkozott és azt mondta, hogy
ki fogja vizsgáltatni, miért nem jutottak el hozzá ezek a dokumentumok.
Levelére a következő választ küldtem:
„Tisztelt Schirnhofer Úr!
Köszönettel olvastam a részemre megküldött levelét, amint azt a
Parlamentben folytatott megbeszélésen is jeleztem, szívesen látom Önt
Pásztón 2012. márciusában. Bízom benne, hogy az általunk Schirnhofer Úr
részére átadott tervek - melyeket a levelében jelzettek szerint
áttanulmányozott - elnyerték tetszését és a következő találkozásunk
alkalmával egy jövőben eredményes együttműködés kezdetét jelentheti.
Egy hasonló részletes tervdokumentációt a YESA-Central Europe
képviselője, Csesznegi Richárd Úr részére 2011. október 20-án szintén
eljuttattunk.
Pásztó Város Önkormányzata részéről azt ígérhetem, hogy a jövőben is
mindent megteszek a Polytechnik Kft. pásztói tevékenységének a
támogatása érdekében.
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Kérem Schirnhofer Urat, hogy tájékoztasson a megfelelő időben pásztói
látogatásának időpontjáról. „
Még egy dolgot megemlít. Az, hogy a Polytechnik Kft. elkezdett másfelé
gondolkodni, az a telephelyen tulajdonnal rendelkezőknek a nem megfelelő
magatartása volt, akik szinte megzsarolták az osztrák tulajdonost. Azt
mondták, hogy vagy azonnal felmondják a bérleti szerződést, vagy pedig
megvásárolja tőlük a Polytechnik Kft. tulajdonosa az üzemcsarnokot, amit
korábban bérelt.
A tulajdonos részére ez a magatartás teljesen elfogadhatatlan volt, ezért
azt mondta, hogy ilyen kedvezőtlen fogadtatás és tárgyalási stílus után
rájött, hogy Pásztón kívül is van lehetősége a Polytechnik Kft-nek.
Úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak és a Képviselő-testületnek más
érdeke nem lehet, minthogy a Polytechnik Kft-ben dolgozó 67 ember
munkahelyét megtartsa Pásztón és mindent megtegyen annak érdekében,
hogy a 8500 m2-es üzemcsarnok ne Ózdon, hanem Pásztón épüljön föl.
Azért tartotta fontosnak ilyen hosszan tájékoztatni erről a Képviselőtestületet és a lakosságot, hogy lássák, az önkormányzat és a hivatal
munkatársai mindent időben és korrekt módon intéztek.
Sajnos úgy tűnik, van olyan szervezet ebben a történetben, amely
egyértelműen elkötelezett volt amellett, hogy ez a beruházás csak Ózdon
valósulhasson meg. Hozzáfűzi – mivel utánajártak – ott nem alkalmasak a
közlekedési viszonyok arra, hogy a Polytechnik Kft. ott építse meg új
telephelyét, ugyanis Ózdról minden irányban a kivezető főközlekedési
útvonalak terhelhetősége 30 tonnás gépjárműnek felelnek meg.
Az 50 és 80 tonnás kazánok Ózdról nem elszállíthatóak, igaz, hogy az ózdi
vezetés autópálya építést is ígért.
-

2012. február 17-én megnyitottam a kultúrházak éjszakája keretében
Simon Imre és Nógrády Andor festőművészek kiállítását.
2012. február 18-án részt vettem a sportbálon.
2012. február 21-én a NM-i Kormányhivatalnál a közigazgatás
változásairól tárgyaltam dr. Szabó Sándor kormánymegbízottal.

Kérdés, vélemény nem volt.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 167/2011. (VI. 29) sz. határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
17/2012. /II. 23./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 167/2011. (VI. 29) sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
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Sisák Imre szavazásra bocsátja
végrehajtásáról adott tájékoztatást.

a

303/2011.

/XII.

29./sz.

határozat

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
18/2012. /II. 23./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 303/2011. /XII. 29./sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 8/2012. /I. 26./sz. határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
19/2012. /II. 23./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 8/2012. /I.26./ sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 10/2012. /I. 26./sz. határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
20/2012. /II. 23./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 10/2012. /I. 26./ sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a két ülés között történt fontosabb eseményekről
szóló tájékoztatást.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
21/2012. /II. 23./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló
tájékoztatást elfogadta.
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II. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet
tervezetére – II. forduló.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: Mind a koncepció, mind az I. fordulós költségvetés tárgyalásakor a
legfontosabb kérdés az volt, hogy lehetőség szerint olyan költségvetési rendeletet
fogadjanak el, melyben az önkormányzat hiánya mindenképpen 400 millió Ft
alatti.
Az intézményekkel és a Városgazdálkodási Kft-vel szinte minden
költségvetési irányzatot újra egyeztettek. Az intézményeknél időközben 4 %-os
zárolás történt. Az önkormányzat költségvetését azért nem csökkentették 4 %kal, mert számít arra, hogy évközben sikerül ÖNHIKI támogatást nyerni. Az
állami költségvetésben tavaly 31 milliárd Ft, az idén 25 milliárd Ft áll
rendelkezésre erre a célra.
Az intézményekkel és a városfenntartással kapcsolatos fejezetek tekintetében
teljesen jogosnak tartja azt a felvetést, hogy a zárolás előtti összeg is igen komoly
nehézségek árán biztosítaná a változatlan színvonalú működést. A törvényi
változásokat figyelve és ismerve várható, hogy az önkormányzatok helyzete
tovább romlik. Sajnos az Európai Unió és az IMF is pusztán politikai alapon hoz
olyan pénzügyi intézkedéseket, mely Magyarország helyzetét tovább nehezíti és
ezzel együtt a nagy ellátó rendszerek, illetve az önkormányzatok is megsínylik
ezt. A kormányzat sajnos nem veszi tudomásul azt, hogy amit az önkormányzati
alrendszerből kivontak, a bankok finanszírozzák meg folyószámla hitel
formájában. A rendszert ugyanis működtetni és finanszíroztatni kell. Pásztón is
ez a helyzet. Ha december 31-én lejárt volna a hitelünk, az önkormányzat teljes
mértékben ellehetetlenült volna, mert a számlavezető pénzintézetek 2012-től
csak két hónapra hajlandók meghosszabbítani a folyószámla hitelt. Nem tudják
ugyanis, hogy az Áht., a stabilitási törvény és végrehajtási rendeletei mit fognak
előírni számukra. A költségvetést február 11-ig kellett beterjeszteni, viszont azt
a tanácsot is kapta az önkormányzat, hogy ne fogadja el a költségvetését, mert
rövid időn belül úgyis módosítani kell. Viszont ő mégis azt javasolja, hogy
fogadják el, ugyanis február 11-ét követő 30 napon belül a MÁK felé információt
kell szolgáltatni az önkormányzat költségvetéséről, amely most már három
részre tagozódik /önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, és Roma Nemzetiségi
Önkormányzat/.
A folyószámla hitelre visszatérve előírták, hogy az önkormányzatok csak 2012.
december 31-ig vehetnek igénybe folyószámla hitelt a számlavezető
pénzintézetüknél. Mi szerencsés helyzetben vagyunk, mert a folyószámla hitelünk
májusban jár le. Ezek a körülmények szinte lehetetlenné teszik a munkát, ami pedig
még elviselhetetlenebb, az az, hogy nem lehet tudni, hogy azok az önkormányzati
feladatok, melyek az önkormányzati törvényben korábban kötelezően ellátandóak
voltak, az új törvény szerint mikor kerülnek el az önkormányzattól. Ilyen pl. az általános
iskolai alapfokú oktatás. Erre sincs még konkrét dátum. Túl sok a bizonytalanság az
átadás és a vagyon körül, egymásnak ellentmondó információk látnak napvilágot.

A Járási Kormányhivatal kialakításával kapcsolatban elmondja, hogy Pásztó
esetében 1 településsel, Sámsonházával bővül az ellátandó terület. Egyébként
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pedig véleménye szerint értelmetlen, fölösleges pénzkidobás. Az Európai Unióval
akarják megfinanszíroztatni a járási kormányhivatalok kialakítását. Azt viszont
kétli, hogy az Európai Unió ilyesmire egy fillért is adna.
Egy nem kevés többletkiadással járó rendszert akarnak létrehozni. A járási
hivatalnak lenne egy vezetője és egy helyettese, akik nyilván többszázezer Ft-os
fizetést kapnának. Biztos abban, hogy az állam nem lesz jobb gazda, mint az
önkormányzat. Itt említi meg a Margit Kórházat, mely az országban példa
nélküli. Háromszor ítélték bezárásra, most pedig pozitív szaldós 100 millió Ft-tal,
arról nem beszélve, hogy három és fél milliárd Ft-os beruházást hajtottak végre.
Az önkormányzat finanszírozása a normatív állami támogatás tekintetében
egyetlen Ft-tal sem nő az elmúlt évihez képest.
A mai napon megérkezett a KRF-től a válasz, az óvoda pályázata a demográfiai
adatokat figyelembe véve minden tekintetben megfelel, ha a Képviselő-testület
dönt, elkezdődhet a pályázat megírása és a tervezés.
A háziorvosi alapellátás és ügyelet tekintetében is gőzerővel folytatódik a
tervezés és a pályázat előkészítése.
Fontos terület a városfenntartás és városgazdálkodás, mely az elmúlt időszakban
nagyon sok alkalommal a tárgyalások témája volt. Ezt a területet nagyon
komolyan meg kell vizsgálni, mert úgy látja, olyan visszafordíthatatlan
folyamatok indultak meg, melyek komoly pénzügyi nehézségekkel járnak a Kft.
és a tulajdonos önkormányzat számára is. A mai napon arra tesz javaslatot, hogy
a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. törzstőkéjét 16 millió 800 eFt-tal
emeljék meg. Ez két dologra nyújt fedezetet, a szemétszállító autó lízingdíjának
megfizetésére, illetve a piac beruházás kapcsán fennálló hiteltartozás 2012. évi
törlesztőrészleteire. A városfenntartásra rendelkezésre álló források jelentősen
alatta maradnak annak, melyet a Városgazdálkodási Kft. kért. Az önkormányzat
költségvetése jelen pillanatban ettől többre nem képes. Az elmúlt évre nagyon
jelentős veszteséget kell elkönyvelnie a Kft-nek, ez meghaladja a 10 millió Ft-ot.
Pontos számadatokat majd a tényleges zárás után lehet tudni. Ennek a
veszteségnek a kezelésére az önkormányzat képtelen. Így a megfelelő
intézkedéseket mindenkinek meg kell tennie. Ehhez segítséget nyújthat a
márciusban induló és 9 hónapig tartó közmunka program.
Megköszöni az intézményeknek és a hivatal szakosztályainak a segítséget a
költségvetés elkészítése kapcsán. Kéri, hogy támogassák a költségvetési rendelet
elfogadását. Bízik továbbá abban, hogy sikerül külső támogatást szerezni ebben
az évben is, mely hozzásegíthet a biztonságosabb működéshez.
Kérdés
Barna Tiborné: A talajterhelési díjjal összefüggésben kérdezi, hogy pl.
Alsózsolcán miért 1200 Ft/m3-rel számolnak, míg Pásztón ugyanez 1800 Ft/m3.
A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel,
melyet a kibocsátó szennyvíztárolójából arra feljogosított személlyel szállíttatja
el, aki annak jogszabályszerű elhelyezését igazolja. Ezt kiegészítésként bele
lehet-e foglalni?
A másik kérdése a lakossági LTP-vel kapcsolatos. Tegnap polgármester úr azt
mondta, hogy visszaigényelhető a lakossági LTP., az anyagban pedig úgy
szerepel, hogy nem lehet visszaigényelni. Mi ennek az oka?
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A közmunkásokkal kapcsolatban kérdezi, hogy van-e arra lehetőség, hogy amikor
nem hivatalosan bejönnek dolgozni, munkájuk fejében arányosan csökkentenék
a közüzemi tartozásaikat?
A cafeteriával összefüggésben idézi a rendelet-tervezet idevonatkozó részét és
megkérdezi, hogy ha egyenlő a teherviselés, az iskoláknál dolgozó
közalkalmazottak részére miért nincs ilyen juttatás?
Utolsó kérdése, hogy a csúszásmentesítés kapcsán megemlítésre került, hogy a
lakosság felelőssége is fennáll, saját ingatlana előtt erről gondoskodnia kell,
illetve a közterületek tisztántartásáról is. Azokkal szemben, akik fizetési
kötelezettségüknek nem tesznek eleget, behajtási intézkedést kell tenni.
Volt-e már arra példa, hogy valaki büntetésben részesüljön?
Sisák Imre: A talajterhelési díjjal kapcsolatos jogszabályt módosította az
Országgyűlés és az 1200 Ft-hoz járul még egy 1,5 %-os szorzó is Pásztó területén.
Így lett az elmúlt évi 120 Ft-hoz képest 1800 Ft a talajterhelési díj. Minden
lakosnak, aki nem kötött rá a csatorna hálózatra, ezek után m3-enként 1800 Ftot kell fizetnie. Akik ettől eltérő módon kívánnak fizetni, azoknak szerződést kell
kötni a Dél-Nógrádi Vízmű Kft.-vel és ők már a kedvezőbb díjat fizethetik.
A szennyvízberuházás ltp-s szerződései ebben az évben lejárnak. Akik ezen
fizetési kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tettek, kb. 22 eFt
visszatérítésére számíthatnak.
A közterületek vonatkozásában megkéri Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyzőt,
hogy válaszoljon a kérdésre.
Dr. Tasi Borbála: A csúszásmentesítéssel kapcsolatban igen komoly dolgok
merültek fel az utóbbi időben. Volt arra példa, hogy OTP társasház előtt
balesetet szenvedett egy személy és évekig per tárgya volt, hogy közterületen,
vagy magánszemélyek által csúszásmentesített területen esett-e el az illető. Míg
végül a bíróság megállapította, hogy a társasház felelősségi körébe tartozott az
ügy. Jelenleg is van folyamatban egy per, mely az önkormányzat tulajdonában
lévő járdán történt balesettel kapcsolatos.
A cafeteriával kapcsolatban a bizottsági ülésen is elhangzott, hogy az
önkormányzat és szerveivel munkaviszonyban, köztisztviselői jogviszonyban,
közalkalmazotti vagy közcélú foglalkoztatási jogviszonyban állókra külön-külön
törvényi szabályozás vonatkozik. A juttatások tekintetében azok alapján jár el az
önkormányzat és ennek megfelelően történt a tervezés.
Sisák Imre: Nem tartja szerencsésnek, hogy a köztisztviselői, a közalkalmazotti
törvény, illetve a költségvetés lehetőséget ad a juttatások eltérő mértékére. Ez
mindig feszületségeket okoz. A helyzetet tovább rontja, hogy az adójóváírás
megszüntetésével a közszférában dolgozók rosszabbul jártak.
A kérdés arra irányult, hogy a közfoglalkoztatásban dolgozók tartozásaik fejében
végezhetnek-e munkát. Az adórendszer a ledolgozhatóságot nem teszi lehetővé.
Az adóhatóság azoktól a közfoglalkoztatottaktól, akik tartozást halmoztak fel, az
amúgy sem sok munkabérükből 30 %ot levontak tartozásaikra.
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Vélemény, észrevétel
Volek György: Az idei költségvetés rendkívül nehéz helyzetet hozott az
önkormányzat és az intézmények számára is. Az intézményekkel kapcsolatban
megemlíti, hogy a minőségi bérpótlék kifizetésre kerül, ezt a költségvetés
elfogadása után lehet megigényelni. A másik dolog, amire kitér, a
Városgazdálkodási Kft. nehéz helyzete. Mint Felügyelő Bizottsági tag, mindezt
megtapasztalta. A Városgazdálkodási Kft. által végzett munkákhoz használt
anyagok, energia, üzemanyag árai az utóbbi időben hihetetlen mértékben
megemelkedtek. Sújtják a kamatterhek is, valamint a lakásgazdálkodással
kapcsolatos problémák. Nem tudják a kintlévőségeiket behajtani, de ez a
szemétdíjra is vonatkozik. Számtalan olyan dolog történt, mely negatívan hatott
a Kft. gazdálkodására. Pásztónak nagyon nagy szüksége van arra, hogy egy jól
működő Városgazdálkodási Kft. végezze a munkát. Ennek a lakosság is nagyon
sokat tudna segíteni odafigyeléssel.
Az önkormányzat jövője korlátok közé van szorítva és ahhoz kell igazodni, amire
pénz van. A Kft-nek is csak olyan kötelezettséget szabad vállalni, amelyre
fedezetet tud biztosítani. 2011. augusztusában már kölcsönt kellett nyújtani a
Kft-nek, hogy a kötelezettségét tudja teljesíteni és az ÁFÁ-t vissza tudják
igényelni. Már ekkor felhívták a figyelmet arra, hogy csak olyan feladatot
vállaljon, amire van fedezete. Kéri a Városgazdálkodási Kft. vezetőjét, hogy a
FEB jegyzőkönyvben leírtakat és a költségvetéshez kapcsolódó intézkedési tervet
szem előtt tartva gazdálkodjanak a 2012. évben.
Végül úgy gondolja, nem jutottak volna ide, ha a Városgazdálkodási Kft. minden
hónapban jelentést ad a Képviselő-testületnek a pénzügyi helyzetéről, mint az
korábban tette. Akkor folyamatosan figyelemmel tudták volna kísérni. Kéri, hogy
a jövőben ezt tegyék meg a hasonló helyzetek elkerülése érdekében.
Győriné Új Mária: A jelenleg tárgyalt 2012. évi költségvetés a zárolással
véleménye szerint finanszírozható. Mindenkinek úgy kell hozzáfogni ehhez a
költségvetéshez, hogy a zároláson belül kell maradnia.
A Városgazdálkodási Kft. FEB jegyzőkönyvével kapcsolatban elmondja, hogy az
vélemények csak egy részét tartalmazza, mint egyik lehetséges megoldást. A
másik lehetőséget viszont nem, ami az lenne, hogy 2012-ben a zárolt összeget
figyelembe véve tervezze meg az ellátandó feladatokat, mivel a 2011-es
veszteséget még most el tudja viselni. De ha ez megismétlődik 2012-ben, akár a
felszámolás veszélyét is magában hordozhatja. Erre nagyon oda kell figyelni.
A havi pénzügyi jelentést nem tudják biztosítani, esetleg majd az 1-5 havit,
viszont a költségvetés már tartalmaz számára feladatokat, hogy hogyan és
milyen keretek között gazdálkodhat. Ezt számon tudják kérni tőle.
Még egyszer hangsúlyozza mindenki számára a szigorú és fegyelmezett
gazdálkodást és javasolja a 2012. évi költségvetés elfogadását.
Sisák Imre: A mai Érdekegyeztető Tanács ülésén elhangzott, hogy egyértelműen
látják, hogy mennyire feszített és nem biztos, hogy tartható a 2012. évi
költségvetés. Azt is tudják, hogy a már állami fenntartású intézményeknél
milyen lehetetlen pénzügyi helyzet van. A költségvetést elfogadásra javasolják és
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azt kérik, hogy amennyiben ÖNHIKI támogatáshoz jut az önkormányzat, a
zárolást megfontoltan, de legalább részben oldja föl.
Valószínű, hogy előbb-utóbb át kell térni a feladat finanszírozásra, ez pedig azt
jelenti, hogy államkincstári számlavezetés lesz és megszűnik a folyószámla hitel.
Ez azt is jelenti, hogy az intézményeknek az önkormányzat nem tud támogatást
nyújtani. Erre kell felkészülni. A Városgazdálkodási Kft-vel kapcsolatban
elmondja, hogy részben önhibájából, illetve részben önhibáján kívül került ilyen
helyzetbe. Ha nincs gazdasági válság és a piacon lévő üzlethelyiségeket bérbe
tudják adni, nincs ilyen probléma. A másik dolog, hogy a Városgazdálkodási Kft.
jószándékúan elhatározta, hogy hetente szállítja el a zöldhulladékot ingyen. Ez
nagymértékű többletkiadást eredményezett. Sok másról is lehetne beszélni, de az
külön elemzést érdemlő téma lenne. A Városgazdálkodási Kft. nem mehet csődbe,
mert a városrehabilitáció keretében több, mint 100 millió Ft-os fejlesztést
hajtottak végre a városi piacon. A piac a Kft. tulajdonában van, Európai Uniós
támogatásból megvalósult beruházás pedig 5 évig nem cserélhet gazdát. Nem
lehet és nem is lesz csőd. Vannak jogos igényeik, mivel 3,5 millió Ft-ból a
megnövekedett parkfelületet nem lehet fenntartani. Március 6-7-én lesz a projekt
záró ellenőrzése, ahol szálanként fogják megszámolni a növényzetet.
Dr. Tasi Borbála: A Bizottsági üléseken is elmondta röviden véleményét. A
költségvetési koncepció és az I. fordulós tárgyalás során a Képviselő-testület arról
határozott, hogy a rendelet-tervezet elkészültéig olyan pénzügyi tervező munka
valósuljon meg az intézmények, szakfeladatok és Városgazdálkodási Kft.
bevonásával, hogy 400 millió Ft körül alakuljon a költségvetési hiány.
Ingatlan értékesítésből származó bevételt a pangó gazdasági helyzet miatt nem
tervezhetünk, ha lesz, akkor az javítja a költségvetés pozícióit. A Képviselőtestület arról is döntött, hogy újabb kötelezettségvállalásokkal számolni nem
lehet, a folyamatban lévő fejlesztéseket be kell fejezni, amit lehet, fel kell
függeszteni. A hangsúlyt a kötelező önkormányzati feladatok ellátására kell
helyezni. A költségvetés tervezete részben felel meg a Képviselő-testület
döntésének, mert időközben megjelentek olyan pályázati lehetőségek, melyek
újabb fejlesztéseket tennének lehetővé. Ennek kapcsán elmondja, hogy
aggályosnak tartja az óvoda bővítésével kapcsolatos elképzelést.
Be kell látni, hogy a helyi igények és szükségletek a jelen tervezetben szereplő
előirányzatokat igénylik és ezekre van szükség.
A tervezet komolyan számol azzal, hogy az önkormányzatot megillető
kintlévőségeket beszedjék és az abból származó bevétel csökkenthetné a hiány
mértékét. Szerepel az előterjesztésben a más önkormányzatoktól Pásztót
megillető követelés /pl. Mátraszőlős önkormányzata/, valamint a helyi adókörbe
tartozó közel 80 millió Ft-os adótartozás. Ez öt év alatt halmozódott föl.
A törvény alapján az önkormányzat adóhatósága élni kíván azzal a
felhatalmazással, hogy a helyi adó és gépjármű adókörbe tartozó személyek
tartozásairól megjelentet egy listát, amennyiben az esedékességtől számított 10
napon belül nem rendezik tartozásaikat /név, lakcím, tartozás összege/. Erre
vonatkozóan felhívást tesznek közzé és biztosítani fognak egy átmeneti időszakot
a tartozások rendezésére.
A Városgazdálkodási Kft. működésével kapcsolatban az jutott eszébe, hogy egy
évvel ezelőtt még energiaerdő telepítésén gondolkodtak és az első évben
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jelentkező 12 millió Ft-os kiadást saját gazdálkodásból akarták biztosítani. A
könyvvizsgáló akkor azt javasolta, hogy a határozati javaslatba fogalmazzák
bele, hogy ehhez a Kft. önkormányzati támogatást nem kérhet. Akkor egyedül
maradt azzal a véleményével, hogy ez a dolog nem megalapozott. Nagyon
sajnálja, hogy a Kft. gazdálkodása így alakult. A Kft. talponmaradása létkérdés.
Az nem tartható, hogy nem látnak tisztán és hónapok múltán próbálják meg
orvosolni a problémát. Egyetért azzal, amit Alpolgármester úr javasolt, hogy
havonta számoljon be a Kft. pénzügyi helyzetéről, illetve az intézkedési tervben
foglaltak szerint járjon el. Rendkívül fontos, hogy a Városgazdálkodási Kft. is
tegyen meg mindent kintlévőségeinek behajtása érdekében.
A Képviselő-testület alapvető érdeke, hogy most elfogadja a költségvetést, mert
anélkül a hivatal képtelen teljesíteni a kötelező adatszolgáltatásokat.
Sisák Imre: A Városgazdálkodási Kft. helyzetéről külön előterjesztés fog készülni,
de addig is Igazgató úrral már holnapra megbeszéltek egy időpontot a további
lépések megtétele érdekében.
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság közel 4 órán keresztül
tárgyalta a 2012. évi költségvetés tervezetét. Sok a bizonytalan tényező, ezért a
bizottság azt a döntést hozta, hogy jelen körülmények között ez a teljesíthető és
végigvihető költségvetés. Külön felhívja az intézmények figyelmét a körültekintő
gazdálkodásra. A 2012. évi költségvetési rendelet tervezetét 5 igen szavazattal
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A Városgazdálkodási Közhasznú
Nonprofit Kft. számára a törzstőket emelésre vonatkozó határozati javaslatot és
a középtávú tervezéssel összefüggő határozati javaslatot 4 igen, 1 tartózkodás
mellett szintén elfogadásra javasolja.
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság is megtárgyalta a
2012. évi költségvetési rendelet tervezetét, valamint a hozzá kapcsolódó
intézkedési tervet és határozati javaslatokat és 2 igen szavazattal 1 tartózkodás
mellett elfogadásra javasolják.
Sándor Károly: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén jelzést tettek
arra vonatkozóan, hogy ismerik az egyes pénzügyi tárgyú törvények
módosítására vonatkozó törvénytervezetet, mely még a mai napon sem volt a
parlament honlapján. Ez lényegesen befolyásolja az önkormányzat
költségvetésének peremfeltételeit. Ettől függetlenül ő is úgy látja, hogy célszerű
lenne ma elfogadni a költségvetést, még akkor is, ha rövid időn belül módosítani
kell. Jelenleg ismert nagyon lényeges szempont, hogy a stabilitási törvény az
államháztartási törvényre alapozva azt írja elő, hogy az önkormányzatnak a
költségvetési évre és az azt követő három évre vonatkozóan egy kitekintést kell
bemutatnia a saját bevételei és hitelállományának arányáról.
Néhány gondolattal kitekint a költségvetésre. Igen lényeges eleme az intézkedési
terv. Ha annak minden pontját végrehajtják a leírtaknak megfelelően,
álláspontja szerint a költségvetés végrehajtható lesz. Két példát említ.
Mátrakeresztesen PB gázzal fűtenek, egy tartály gáz 500 eFt. Lehet, hogy kell
venni 70 eFt-ért egy kályhát és 70 eFt-ért fát és a telet kifűthetik vele.
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A másik, a Városgazdálkodási Kft. üzemelteti a szakrendelőt. Azon a szinten,
ahol soha még a villany sincs felkapcsolva és senki nem megy be, fizetjük a fűtési
költség és villanyszámla felét. Amikor kérték az intézményvezetőket,
érintetteket, hogy tegyenek költségcsökkentő javaslatokat, nem záporoztak az
ötletek. Ismét felhívja a figyelmet arra, hogy az intézkedési tervet mindenki
tartsa be, szigorú gazdálkodással a pénzügyi helyzet naprakész követésével
álláspontja szerint ez a költségvetés végrehajtható lesz.
Dr. Nyíri Ferenc: Az Ügyrendi Bizottság a költségvetési rendelet tervezetet 1
igen szavazattal 1 tartózkodás mellett nem fogadta el. A Városgazdálkodási Kft.
törzstőke emelésére tett javaslatot elfogadta és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. A középtávú tervezésre vonatkozó határozati javaslatot 1 igen és 1
tartózkodás mellett nem fogadta el.
Sisák Imre: Említésre került, hogy a kintlévőségek behajtása érdekében minden
intézkedést meg fog tenni az önkormányzat. Ezzel kapcsolatban két döntésről
tájékoztatja a Képviselő-testületet. A Pásztó és Mátraszőlős önkormányzata közti
peres eljárás lezárult, jogerősen megállapításra került, hogy Pásztó város
önkormányzata jogszerűen mondta fel Mátraszőlőssel a társulási megállapodást.
A Nógrád Megyei Kormányhivatal és Mátraszőlős önkormányzata közti peres
eljárásban is áttételesen érdekeltek vagyunk. Ott megállapította jogerősen a
bíróság, hogy Mátraszőlős önkormányzata 2007. augusztus 31-től folyamatosan
iskolát köteles fenntartani. Ebből következik, hogy a pedagógusok pert indítottak
elmaradt járandóságaik kifizetése érdekében és harmadrendű alperes Pásztó
Általános Iskolája. Az ügyvédi iroda által kértük, hogy Pásztót ebből a perből
engedjék ki, mivel ennek a pernek kötelezettje nem lehet.
A másik dolog, hogy a szennyvízberuházás II. üteme kapcsán lejárt az LTP
fizetési kötelezettség. Akik 8 éven át becsületesen fizettek, azok várnak 22 eFt
visszatérítést, melyet az önkormányzat annak megigénylése után megtérít
részükre. Akik nem fizettek, azokkal szemben az LTP-s szerződés felmondásra
kerül és az adóhatóság megpróbálja behajtani az elmaradt befizetéseket.
A 118 fős közfoglalkoztatotti létszám mindenképpen pozitív, még akkor is, ha
csak nettó 47 és 67 eFt-ot keresnek. Nekik is arra kell számítani, hogy
köztartozásaikat meg kell fizetni. Akik önkormányzati bérlakásban laknak és
többszázezer Ft-os tartozást halmoztak föl, arra számítsanak, hogy a moratórium
lejárta után elindul az eljárás és vagy fizetnek, vagy kilakoltatásra fog sor
kerülni.
A 2012. évi költségvetéssel kapcsolatban bízik abban, hogy sikerül az
önkormányzatnak ÖNHIKI támogatást elnyernie és így az intézmények helyzete
is javulhat, bízik a folyamatban lévő beruházások befejezésében, illetve abban is,
hogy lehetőség nyílik további fejlesztésekre is pályázatok elnyerése által. Bízik
Pásztó város lakosságában és megértésükben is, valamint abban, hogy
összefogással sikerül teljesíteni a 2012. évi költségvetést.
A költségvetési rendelet-tervezet és határozati javaslatok elfogadása minősített
többséget igényelnek, tehát legalább 5 igen szavazatra van szükség.
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Szavazásra bocsátja a 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetét és a hozzá
kapcsolódó intézkedési tervet.
Név szerinti szavazás: Sisák Imre igen, Volek György igen, Barna Tiborné
igen, dr. Becsó Károly tartózkodott, Gömbiczné Kanyó Beatrix igen, Édes Attila
igen, dr. Gajdics Gábor nem, dr. Nyíri Ferenc nem.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett
elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Pásztó Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a Városgazdálkodási Kft. részére törzstőke
emelésről szóló határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
22/2012. /II. 23./ 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 az 53.100.000 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 felemeli .
A képviselő-testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft
eddigi 3.100.000 Ft pénzbeli hozzájárulásból álló jegyzett törzstőkéjét
16.800.000 Ft pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával felemeli 69.900.000 Ft
törzstőkére az alábbi módon:
A Képviselő-testület Pásztó Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
szóló 2/2012.(II. 24.) önkormányzati rendelet 43. §-a alapján 16.800.000 Ft-ot
pénzbeli hozzájárulásként a gazdasági társaság rendelkezésére bocsát az
alábbi részletezésben:
2012. február 29-én
2012. május 30-án
2012. augusztus 30-án
2012. november 30-án

4.800.000 Ft
4.000.000 Ft
4.000.000 Ft
4.000.000 Ft
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3./ A képviselő-testület felkéri a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT
igazgatóját, hogy a KFT alapító okiratán a módosításokat jogi képviselője
útján vezettesse át, és gondoskodjon a cégbírósági átvezetéséről.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: szöveg szerint
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a gördülő tervről szóló határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
23/2012. /II. 23./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta és a
csatolt melléklet szerint elfogadja az ÁHT 29. §-a alapján a stabilitási törvény 45.
§-ának megfelelő saját bevételeinek, valamint a stabilitási törvény 3. § /1/
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.
III. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet VII. sz.
módosítására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: Még a zárszámadás előtt módosítani kell a 2011. évi költségvetési
rendeletet, a hiány csökkenése 67 millió Ft, míg a növekedését okozó tétel 7
millió Ft-ot kevéssel meghaladó összeg. Az elmúlt évi 521 millió Ft-os
költségvetési hiányhoz képest jelenleg 413 millió Ft-ra csökkent ez az összeg.
Ez is azt mutatja, hogy az önkormányzat jól gazdálkodott ebben a nehéz
időszakban is. Javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a
rendelet-módosítást és elfogadásra javasolja.
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet-módosítást.

szintén

Sisák Imre szavazásra bocsátja a 2011. évi költségvetési rendelet módosítását.
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Név szerinti szavazás: Sisák Imre igen, Volek György igen, Barna Tiborné
igen, dr. Becsó Károly igen, Gömbiczné Kanyó Beatrix igen, Édes Attila igen, dr.
Gajdics Gábor igen, dr. Nyíri Ferenc igen.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Pásztó Városi ÖnkormányzatKépviselő-testülete
3/2012.(II. 24.) önkormányzati rendelete a
23/2011(XII.29.) önkormányzati rendelettel, 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel,
a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, 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 rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/.
SZÜNET
SZÜNET UTÁN
Dr. Becsó Károly, Dr. Gajdics Gábor, Barna Tiborné távol, 5 képviselő van jelen.
IV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat az önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint az ezzel
kapcsolatos rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló, többször
módosított 11/2004./IV. 30./ önkormányzati rendelet felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a rendelet-módosítást.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta.
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint az ezzel kapcsolatos
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/2009 /IX.30./ önkormányzati rendelet
módosításáról. /A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/
Dr. Gajdics Gábor érkezik, 6 képviselő van jelen.
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V. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó II. és III. ütem szennyvíz-beruházás, használatba adási
szerződés felülvizsgálatára
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
24/2012. /II. 23./ SZÁMÚ HATÁROZATA
1. Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta
szennyvíz beruházás II. üteme használatba adási szerződés módosítás feltétel
rendszerét.
Megállapítja, hogy az önkormányzat által megállapított csatornahasználati díj nem
terhelhető tovább az amortizációnak megfelelő használati díjjal. A díjképzés megfelel
a jogszabályi előírásoknak és a 2012. évre vonatkozóan 4.000 e Ft + ÁFA összegű
használati díj megfelel a környező településeken alkalmazott arányos használati
díjnak, ezáltal a piaci viszonyoknak.
Fentiekre tekintettel a 2005. augusztus 22-én a szennyvíz-beruházás II. ütem
használatba adására vonatkozó szerződés 6-7-8. pontját az alábbiak szerint módosítja:
(3.sz.melléklet)
„6. A Használó jelen szerződés tárgyát képező vagyontárgyak használatáért a
Használatba adónak évente használati díjat fizet.
Ennek mértékét figyelemmel a díjképzésre vonatkozó jogszabályra, a hasonló
nagyságrendű környékbeli településeken alkalmazott használati díjra, a piaci
viszonyokra, a képviselő-testület a következő évi csatornadíj megállapításával
egyidejűleg határozattal állapítja meg.”
„7. A használati díj mértéke 2012. évre 4.000 e Ft + ÁFA.”
„8. Használó a használati díjat tárgyév december 20. napjáig egy összegben egyenlíti
ki, utalja át Használatba adónak a használatba adó által kiállított számla alapján.”
2. Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta
szennyvíz beruházás III. üteme használatba adási szerződés módosítás feltétel
rendszerét.
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2006. december 19-én a szennyvíz-beruházás III. ütem használatba adására vonatkozó
szerződés 6-7-8. pontját az alábbiak szerint módosítja: (4.sz.melléklet)
„6. A Használó jelen szerződés tárgyát képező vagyontárgyak használatáért a
Használatban adónak évente használati díjat fizet.
Ennek mértékét, figyelemmel a díjképzésre vonatkozó jogszabályra, a hasonló
nagyságrendű környékbeli településeken alkalmazott használati díjra, a piaci
viszonyokra, a képviselő-testület a következő évi csatornadíj megállapításával
egyidejűleg határozattal állapítja meg.”
„7. A használati díj mértéke 2012. évre 1.000 e Ft + ÁFA.”
„8. Használó a használati díjat tárgyév december 20. napjáig egy összegben egyenlíti
ki, utalja át Használatba adónak a használatba adó által kiállított számla alapján.”
3. A Képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a Használatba adási szerződés
módosítását a fenti határozat szerint a Dél-Nógrádi Vízmű Kft.-vel írja alá.
4. 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.
VI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat új röntgen filmelőhívó automata régigép-érték beszámítással
történő vásárlására.
Előterjesztő: Dr. Boczek Tibor igazgató főorvos
Kérdés
Dr. Gajdics Gábor: Ha jól tudja, digitalizálva van a Kórházban a röntgen, most
miért ilyen gépre költünk?
Dr. Boczek Tibor: A hagyományos technikát egyetlen beavatkozás, a
mammográfia miatt szükséges fenntartani. Annak digitalizálása 5 millió Ft-ba
kerülne és azt nem tudják vállalni. A másik dolog, hogyha meghibásodik a
digitális előhívó, annak magas a javítási költsége és nem biztos, hogy azonnal
megoldható. Akkor viszont nem lenne olyan eszköz, amivel a hagyományos
filmeket elő lehetne hívni. Ezért biztonsági tartalékként is szükségük van erre az
eszközre.
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Vélemény, észrevétel
Dr. Gajdics Gábor: Polgármester út azt mondta, hogy van a kórháznak 100 millió
Ft-ja. Akkor beleférne egy korszerűbb gép is. Ha jól értette, tartalék gépként
akarják használni.
Dr. Boczek Tibor: Használnák is, de ha a mostani rendszer meghibásodik, a régi
röntgentechnikával tudnák készíteni a felvételeket és azokat a filmeket csak
ezzel a géppel tudják előhívni. A régi gép tavalyi karbantartási költsége 650 eFt
volt és újra begyűri a filmeket, nem működik megfelelően.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
25/2012. /II. 23./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Margit
Kórház intézménynél lévő Protec Compact típusú 005 gyártási számú röntgen
filmelőhívó automatát egy új röntgen filmelőhívó beszerzésének keretében a
Protec Magyarország KFT-nek átadja, aki az új berendezés vásárlásánál a régi
készüléket 290000 FT+ ÁFA értékben beszámítja és ezzel az összeggel a vételárat
csökkentse és engedélyezi az értékbeszámítás során történő kivezetését.
Barna Tiborné érkezik, 7 képviselő van jelen.
VII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a „Pásztói Kórházért Közalapítvány” Alapító Okiratának
módosítására.
Előterjesztő: Dr. Boczek Tibor igazgató főorvos, Kuratórium elnöke
Dr. Boczek Tibor: Módosító javaslatot tesz a határozati javaslathoz.
A kuratórium ülése február 10-én volt és Veres Hajnalka, valamint dr. Éles
János jelezték, hogy a későbbiek folyamán nem tudnak részt venni a kuratórium
munkájában. Az ülésen nem volt jelen dr. Molnár Ilona sem, de elhangzott, hogy
ő is lemondana. Ennek megfelelően előkészítették az előterjesztést, viszont Dr.
Molnár Ilonát nem sikerült elérniük, hogy írásban is tegye meg lemondását.
Félreértés történt, Dr. Molnár Ilona nem kíván lemondani, így csak Veres
Hajnalka és Dr. Éles János helyett kell új tagokat választani.
A javasolt két személy Mucsina Gáborné Pénzügyi Osztály vezető és Muhari
Géza orvos-igazgató úr.
Kérdés, vélemény nem volt.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
26/2012. /II. 23./ SZÁMÚ HATÁROZATA
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Dr. Éles János és
Veres Hajnalka kuratóriumi tagok lemondását. Ezzel együtt az Alapító Okirat 8.3.
pontja Dr. Éles Jánosra, és Veres Hajnalkára vonatkozó részét hatályon kívül helyezi.
2. A képviselő testület megválasztja Dr. Muhari Gézát és Mucsina Gábornét a „ Pásztói
Kórházért Közalapítvány „ kuratóriumának tagjaivá. Egyúttal a „ Pásztó Kórházért
Közalapítvány alapító okirata 8.3. pontját az alábbiak szerint egészíti ki:
Dr. Muhari Géza 2660 Balassagyarmat Blázsik Károy u. 4. I./4.
Mucsina Gáborné 3060 Pásztó Derkovics u. 8.
3. A kuratórium elnöke a Képviselő-testület következő ülésére terjessze be a
közalapítvány közhasznú tevékenységével, valamint egyéb, jogszabályi változásokkal
kapcsolatosan szükséges alapító okirat módosítására vonatkozó javaslatot.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: szöveg szerint
VIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálatára tett javaslatot
elfogadásra javasolja a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
27/2012. /II. 23./ SZÁMÚ HATÁROZATA

1. Pásztó Város Önkormányzat Képviselő testülete megismerte és megtárgyalta Pásztó
Város Önkormányzat Közbeszerzési szabályzat módosítását, és a csatolt melléklet
szerint elfogadja azt.
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2. Képviselő testület felkéri polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy az
önkormányzat közbeszerzései során a szabályzatot alkalmazza, és gondoskodjon
annak az érintett dolgozók általi megismeréséről.
Felelős: szöveg szerint
Határidő: azonnal
IX. NAPIRENDI PONT:
Javaslat az önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési Tervének
jóváhagyására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Közbeszerzési Tervre tett javaslatot elfogadásra javasolja a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
28/2012. /II. 23./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az
önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési Tervére tett javaslatot és az alábbi
határozatot hozza.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési Tervét, e
határozat melléklete szerint elfogadja. Felkéri polgármesterét, hogy a
közbeszerzési terv nyilvánosságra hozataláról a helyben szokásos módon
gondoskodjon.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: értelemszerűen
X. NAPIRENDI PONT:
Javaslat TIOP-1.2.3. keretében kiírt Könyvtári szolgáltatások összehangolt
infrastruktúra fejlesztése – „Tudásdepó Express” című pályázatban való
részvételre.
Előterjesztő: Antalné Prezenszki Piroska igazgató
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Antalné Prezenszki Piroska: Nagyon örülnek annak, hogy ismét van egy
pályázati lehetőség, mely a könyvtártechnikai eszközök fejlesztését segítheti.
Újabb számítógépek, A3-as színes fénymásoló, projektor és egyéb dolgok
beszerzését teszi lehetővé. A pályázat 100 %-os támogatottságú, a költségvetésből
nem kell forrást biztosítani hozzá. A 2000-ben vásárolt gépeket egyébként is le
kellene cserélni. Ezenkívül szolgáltatás végzése által még bevételt is hozhat.
Kéri a pályázat benyújtásának támogatását.
Kérdés
Dr. Gajdics Gábor: Lehet-e tudni, hogy milyen tipusú gépek beszerzésére
kerülhet sor és azok fenntartási költsége több lesz-e a mostaniaknál?
Sándor Gáborné: A pályázatban meghatározták, hogy milyen gépeket lehet
vásárolni és ehhez tartják magukat. Ezen gépek fenntartási költsége annyira
minimális, hogy azt a bevételekből tudják fedezni.
Dr. Gajdics Gábor: A színes A3-as nyomtatóba a festékpatron tetemes költséget
jelent. Ezzel számoltak-e?
Antalné Prezenszki Piroska: A színes nyomtató beszerzésével jelentős
nyomdaköltséget tudnak kiváltani. Ezt a művelődési házban gyakorlatban már
megtapasztalták, legalább 50 %-os megtakarítást értek el.
Nagyon sok
szórólapot kell készíteniük és olcsóbb, ha nem a nyomdában készíttetik, hanem
saját színes nyomtatóval.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és javasolja a pályázat benyújtását.
Gömbiczné Kanyó Beatrix: Örül annak, hogy ismét tudnak pályázni és biztos
abban, hogy a lehető legjobbat hozzák ki belőle. Információként elmondja, hogy a
pályázati lehetőség március 12-én nyílik meg.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
292012. /II. 23./ SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó Városi Önkormányzat megismerte a TIOP 1.2.3/11/1 számú pályázati
feltételeket és támogatja a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ által
előkészítendő pályázat benyújtását.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatója
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XI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a 63/A/4 hrsz-ú Múzeum tér 3. I. em. 2. szám alatti lakás
elővásárlási jogáról történő lemondásra
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Dr. Gajdics Gábor: Éppenséggel érdemes lett volna megvenni, bár tudja, hogy
nem most van itt ennek az ideje.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
30/2012. /II. 23./ SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a pásztói
63/A/4 hrszú 64m² területű Múzeum tér 3. I. emelet 2. szám alatti társasházi lakás
elővásárlási jogáról történő javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület a költségvetési hiányt figyelembe véve nem vásárolja meg, nem
él elővásárlási jogával a fenti ingatlanra.
XII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat 2012. évre lakótelkek értékesítésére, mezőgazdasági földek bérleti
jogának megállapítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
31/2012. /II. 23./ SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján megismerte
és megtárgyalta a javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
A képviselő-testület 2010. évben a november 11-én iktatott értékbecslés szerint
- Derkovits úti telkek (2946/48, 2946/50, 2946/51 hrsz) vételára:
3500 Ft/m2+ÁFA.
- Mátra út: hrsz: 838/2, 851
- Vezér út: hrsz: 897/1, 897/3, 897/10, 897/14, 897/15, 897/20, 897/21
- Csermely út: hrsz: 900/5, 900/9, 900/14, 900/15, 900/17
- Jávor út: hrsz: 864, 865, 866, 867, 873
- Új Dankó sor: hrsz: 801, 825, 826
lakótelkek vételára:
2100 Ft/m2+ÁFA
vételárban határozza meg.
- A mezőgazdasági ingatlanok bérleti díja 2 Ft/m2/év.
Határidő: 2012. értelemszerűen
Felelős: polgármester
Sisák Imre: Berecz György Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi igazgató jelezte,
hogy szóbeli előterjesztést szeretne tenni. A Parlament tavaly elfogadta az új
katasztrófavédelmi törvényt. A törvény végrehajtási kormányrendelete a
jelenlegi önkéntes tűzoltóságokat önkormányzati tűzoltósági kategóriába sorolja.
Berecz György: köszönti a megjelenteket. El szeretné mondani, hogyan megy
végbe az integráció helyi szinten. Az igazgatóság vezetője az igazgató, van két
helyettese, három szakmai főosztály tartozik hozzá és van külön hatósági osztály.
Nógrád megyében két kirendeltség van és lesz. Az egyik salgótarjáni, a másik
balassagyarmati székhellyel. A további tűzoltó parancsnokságok, tűzoltóőrsök,
illetve az április 1-jétől önkormányzati tűzoltóság vagy egyesület az adott
térségben lévő kirendeltséghez fog tartozni. Az irány az, hogy hivatásos
tűzoltóságról van szó. A hivatásos tűzoltóságnak feltételei vannak. Első szűrő az
elbeszélgetés és az erkölcsi bizonyítvány. Második feltétel, hogy 37. életévét be
nem töltött magyar állampolgárnak kell lenni. Aztán egy nagyon komoly
egészségügyi vizsgálat következik, majd pszichológiai vizsgálat. Ezek után lehet
megkezdeni a hivatásos szolgálatot, egyéves kiképzéssel indítva. Ezt fogja
követni a véglegesítés. Nagyon fontos a fokozatosság. Ha ez nincs meg, akkor
adott esetben sok lépcsőt lehet egyszerre visszaesni a ranglétrán, hiszen kiesik
olyan lépcső, tudás, ami szükségeltetik egy beosztás megszerzéséhez. A pásztói
tűzoltóság is egy jól működő egyesületként kezdte a tűzvédelmi tevékenységét,
lefedve a fehér foltot Nógrád megyében és segítve a Nógrád Megyei
Parancsnokság működését. Aztán következett a köztestületi forma, majd most
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lehetőség van arra, hogy hivatásos állományú legyen a létszám. Előnye, hogy az
önkormányzatnak nem kerül egy fillérjébe sem a fenntartás, az állam fizet
mindent. Ez jelenti az épület fenntartását, a személyi állomány taníttatását,
felszerelés pótlását, egyebeket. Fontos a folyamatosság, észszerűen kell
felhasználni a rendelkezésre álló humán erőforrást, valamint technikai
eszközállományt. Pásztó magában hordozza a fejlődést, viszont a fokozatosságot
be kell tartani. Egymás mellett elfér a hivatásos és önkéntes tűzoltóság is. Sok
munka van az elmúlt 15 évben Pásztón, a tűzoltóság épületében, ami az egyik
legszebb az országban, a gépjárművük is korszerű, modern, de el kell jönnie
annak az időnek, mikor a fejlődés érdekében tovább kell lépni. Az épületet, a
benne lévő szert nem kívánják elvinni. A cél, hogy Magyarország területe
hivatásos egységekkel legyen lefedve, a jól működő egyesületek pedig helyi
szinten valósítsák meg a tűzvédelmet. Igyekeznek a pásztói tűzoltóságot
továbbra is ezen a magas szinten működtetni és felvirágoztatni. Mind a szakmai
tudás, mind a felkészültség a hivatásos tűzoltókéval egyenrangú Pásztón. A
lehetőség megvan a helyi tűzoltókban a hivatásossá váláshoz.
A 15 év alatt a kistérség településeinek tűzvédelmét Pásztó költségvetéséből
valósították meg. Ez anyagilag terhet rótt az önkormányzatra és most van arra
lehetőség, hogy a terhet átvállalják tőlük.
Sisák Imre: a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni
Kirendeltsége a pásztói, jelenleg még köztestületi tűzoltóság felett szakmai és
pénzügyi felügyeletet gyakorol. A köztestületi tűzoltóság finanszírozásának van
állami és önkormányzati része. Ezt a köztestületi tűzoltóságot Mátraszőlős és
Pásztó hozta létre 1996-ban. Több, mint 25 ezer ember tűzvédelmét látják el a
kistérségben. 2012. április 1-jétől már hivatásos önkormányzati tűzoltóság nem
fog működni Pásztón, melynek finanszírozása a BM-OKF által, az általuk
meghatározott feltételrendszer szerint fog történni. A szakmai felkészültségüket
többször bizonyították a pásztói tűzoltók. A tűzoltó laktanyát úgy építették meg,
hogy ahhoz a pásztói önkormányzaton kívül senki sem járult hozzá. A
kezdetekkor még csak egy lapos tetős, lebontásra szánt épület volt, most pedig az
ország egyik legjobban felszerelt laktanyája.
A köztestületi tűzoltóság finanszírozása úgy történt, hogy az Országos Tűzoltó
Parancsnokság osztott el meghatározott nagyságrendű forrást, majd mikor
létrejött a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága,
annak javaslatára adták a forrásokat programfinanszírozás keretében. Idén 33
millió forint állami támogatást kap a köztestületi tűzoltóság. A hivatásos állami
és a köztestületi tűzoltók közötti különbség a szolgálati törvényből adódik. A
képviselő-testület folyamatosan 7-10 millió forintos nagyságrendű összeggel
támogatta a köztestületi tűzoltóságot és a tűzoltó technikai eszközök
beszerzéséhez is hozzájárult. Az eszközellátottság nem hagy kívánnivalót maga
után. A szakmai felkészültségükhöz sem férhet kétség. Az életkorbeli, illetve
egészségügyi feltételeknek nem biztos, hogy mindenki megfelelne.
A köztestületi tűzoltóságoknak 2012. március 31-ig át kell alakulniuk. Április 1től vagy önkormányzati tűzoltóságként funkcionálnak tovább, vagy, amelyek a
belügyminiszter által meghatározott feltételrendszernek megfelelnek, hivatásos
állami tűzoltó őrsként működnek majd. A képviselő-testületnek arról kell
döntenie, hogy önkormányzati tűzoltóságként, vagy hivatásos állami tűzoltó
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őrsként funkcionáljon tovább a pásztói tűzoltóság. Ha hivatásos tűzoltóságként
működne tovább, akkor megállapodás születik a vagyon átadásáról az állam és
az önkormányzat között. Minden ingó és ingatlan vagyon állami tulajdonba
kerül.
Egy-egy szolgálati csoportban négy fő tevékenykedik. Jelenleg 19 fős az
állomány, plusz a parancsnok úr. Az ő személyében változás fog bekövetkezni,
mert Csépe Zsolt parancsnok úr a Nógrád Megyei Katasztrófavédelem szervezeti
egységében fogja tovább folytatni a tevékenységét. Ez a beosztása
összeférhetetlen a köztestületi tűzoltó parancsnoki beosztásával. Ebből kifolyólag
a márciusi köztestületi közgyűlésen az új parancsnok személyéről dönteni kell.
Berecz György: Csépe Zsolt új beosztásából adódóan összeférhetetlen az, hogy
önmagát ellenőrizze Pásztón. A hatósági munka is meg fog szűnni Pásztón,
átkerül Salgótarjánba.
Sisák Imre: a tűzoltó őrsön még két vezető tevékenykedik, akik nem ebből az
állományból fognak kikerülni, mert nincs megfelelő végzettségű személy. Tehát
12 fő maradna, ha hivatásos állami tűzoltóság működtetése mellett döntene a
testület.
Berecz György: 18 fő lenne a tűzoltóság valós létszáma.
Sisák Imre: már korábban is kezdeményezte, hogy a pásztói önkéntes tűzoltóság
hivatásos állami tűzoltósággá váljon. Méltánytalan, hogy egy olyan
tűzoltóságnak, amely némelyik hivatásos állami tűzoltóságnál hatékonyabban
működik, kérdésessé válik a további léte, hiszen Pásztó fehér folton helyezkedik
el. Elmondható, hogy ez a térség is lefedett, hiszen 25-30 perc alatt ide tud
érkezni egy tűzoltó egység, ennek ellenére mégis kijelenthető, hogy szükség van
Pásztón hivatásos állami tűzoltó egységre, mert, mint már említve volt, fehér folt
ez a terület. Egy dolgot nem szeretne ide, őrsöt és őrsvezetőket. Pásztó törekedett
rá és sokat tett is érte, hogy komolyabb tűzoltó egység működjék itt. A kérdésben
való döntés úgy mehet át a testületen, ha valaki garantálja, hogy amennyiben a
pásztói tűzoltóság hivatásos tűzoltó őrssé válik, ezt követően belátható időn belül
önálló, hivatásos állami tűzoltóság alakul ki. Ha az új tűzoltóság kialakítása a
jelenlegi állomány 2/5-ének lecserélésével jár, az nem az a tűzoltóság, aminek a
működéséért dolgozik. A 37 éves életkori feltétel alól, véleménye szerint lehet
felmentést adni. Biztosítékokra van szükség. A képviselő-testület most szavazott
meg néhány millió forint támogatást a tűzoltóságnak azért, hogy január 1-ig
visszamenőleg biztosítani tudják ezeknek az embereknek a jogszabályban előírt
szakmunkás minimálbért.
Berecz György: nagyon fontos az egészségügyi alkalmasság és az életkortól el
lehet térni, de csak azok integrálhatók be a rendszerbe, akik rendelkeznek az
alapfokú tanfolyammal és az egészségügyi vizsgálaton átesnek, az életkor alól
adható felmentés.
Sisák Imre: ha a 37 év feletti pásztói tűzoltók csak az életkori feltételnek való
meg nem felelés miatt április 1-jétő az utcára kerülnének és nem lehetnének
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hivatásos tűzoltók, akkor biztos, hogy Pásztón csak önkormányzati tűzoltóság
működhetne, mert ez nem lehet ok, hogy a jogviszonyuk megszűnjön. Ha ez
pozitív irányba elvihető, akkor lehet tárgyalni arról, hogy hivatásos állami
tűzoltóság jöjjön létre Pásztón. Tovább akarnak fejlődni, először tűzoltó őrsöt
akarnak, utána hivatásos, önálló állami tűzoltóságot szeretnének Pásztóra.
Berecz György: olyan nincs, hogy önálló, olyan van, hogy hivatásos tűzoltó
parancsnokság. A tűzoltó parancsnokságnak van parancsnoka, helyettese, van
egy főelőadó és van egy műszaki-biztonsági tisztje. Túlzás lenne Pásztóra négy
beosztott tűzoltó mellé négy tisztet adni. Újra kihangsúlyozza, hogy nagyon
fontos az alapfokú tanolyam elvégzése és az egészségügyi alkalmasság. Kívánja
mindenkinek, hogy legyen mindenki alkalmas, mert sokkal jobb hivatásos
állományúnak lenni.
Sisák Imre: amennyiben megvan a biztosíték a továbbfejlődésre még 2014. előtt,
úgy lesznek tűzoltó őrs is, mielőtt hivatásos állami tűzoltósággá válna.
Ferencsik Pál: az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviseletében van
jelen. Mindig arra törekszenek, hogy legyen valami jobb, eredményesebb. A
Parlamentben úgy gondolták, hogy egybe kellene gyúrni a katasztrófavédelmet, a
polgári védelmet, az iparbiztonságot és a tűzoltóságot. A katasztrófavédelem nem
volt felkészülve a tűzoltási feladatokra, holott végzett ilyeneket. Ezeket tehát
integrálni kellett és állami felügyelet alá kerültek. A Pásztón ellátott feladatokat
mindig elismerték. Azonban a még hatékonyabb, még eredményesebb
feladatellátásért egy állami tűzoltóság, az anyagiak figyelembe vételével is,
mindenkinek jobb lesz. Jobbak a technikai eszközök, műszaki feltételek. Akik
eddig tették itt a dolgukat, azokra számítanak a jövőben is, de vannak elvárások,
aminek meg kell felelni. Minden évben vannak vizsgálatok, melyeken meg kell
felelni. A korral haladni kell, fejlődni kell. Előfordul, hogy nem mindenki felel
meg, de a szándék arra irányul, hogy mindenki jól jöjjön ki az állami
tűzoltóságnak a létrehozásából. Persze vannak kivételek, de alkalmazkodni is
kell, mert, úgy gondolja, jobbat akarnak. Ebben az esetben is jók az irányok.
Próbálják meg egymást segítve ellátni ezt a feladatot.
Dr. Tasi Borbála: a mai testületi ülésen más napirendek kapcsán is egészségügyi
nyílt nap kezdett kialakulni. A költségvetés tárgyalásánál a betegségekről volt
szó, ennél a napirendnél pedig a tűzoltók egészségi állapotáról.
A fokozatosság elve alapján Pásztó lakossága 30 éve várja, hogy hivatásos állami
tűzoltóság működjön. Az már szakmai kérdés, előre lépés-e, hogy a köztestületi
tűzoltóság által ellátott felelősségű és feladatkörű tevékenység azzal a
feltételrendszerrel, ami önkormányzati pénzből valósult meg, arányban áll-e
azzal, hogy más településeken állami pénzből biztosították a tűzmegelőzést és a
tűzvédelmet. Ez a térség évtizedek óta várja, hogy hivatásos állami tűzoltóság
létesüljön. Ennek érdekében azt kéri, hogy a Szervezeti És Működési Szabályzat
alapján írásbeli előterjesztés és határozati javaslat készüljön. A
Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól segítséget kérnek, hogy a képviselő-testület
részére megállapodás tervezetet készítsenek a tisztánlátás érdekében, mert nagy
értékű vagyonról van szó még akkor is, ha az önkormányzati tulajdon állami
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tulajdon lenne, ami ugyanúgy a nemzeti vagyon része. Egy írásos dokumentumban a
minimum feltételrendszert is szeretnék látni, személyi, dologi feltételekkel és, hogy
milyen fejlődés várható, támpontként a döntés előkészítéséhez. Célszerű lenne beépíteni
a megállapodásba, hogy a fokozatosság elve alapján hogyan lehetne a tűzoltó őrs
kategóriából előre lépni és mikor. Hiába a személyi garancia, lehet, hogy a
körülményekben áll be olyan változás, hogy nem tudják megteremteni, amit elterveztek.
Bármilyen garancia is van, szkeptikus a kérdésben. A realitás talaján kell maradni és
úgy kell mérlegelni a most felkínált feltételeket, hogy elfogadják, vagy nem. A
reménybeli dolgok bizonytalanok. Kéri tehát a segítséget, hogy a laikus képviselő a
döntés hátterét is megismerve, reális képet kapva, azokat mérlegelve tudja meghozni
döntését.
Berecz György: felajánlják azt a lehetőséget, hogy a helyi tűzoltók egy elő orvosi
vizsgálaton vehetnek részt. Ez egy alkalmassági vizsgálat lenne.
Dr. Tasi Borbála: ő nem ezt kérte. Megismételné, hogy két dolgot kér: megállapodás
tervezetet és háttéranyagot. Mindenki helyt állhat magáért. A rendszert kell tisztán
látni.
Berecz György: mivel közel van a dátum, meg kellene abban állapodniuk, hogy melyik az
a nap, mikor meg tud valósulni az, hogy tisztázzák a helyzetet. A kellő
megalapozottsághoz egy év statisztikáját kell figyelembe venni: mennyivel nőne egy
hivatásos egység feladata, mennyivel nagyobb területnek látná el az elsődleges
tűzvédelmi feladatait. A statisztikai számadatok alapján tudja alátámasztani a létszám
vagy szerállapot igényt.
Sisák Imre: egy önállóan működő, hivatásos állami tűzoltó parancsnokság egy szolgálati
csoportjában hány fő tevékenykedik?
Berecz György: ehhez látni kell a statisztikát, hogy milyen különleges szerek lesznek
beépítve. Egy autóra nem hoznak létre parancsnokságot.
Sisák Imre: először tartanak egy közgyűlést, ott megfogalmaznak egy javaslatot, majd a
testület elé terjesztenek egy javaslatot.
Köszöni a tájékoztatást és a lehetőséget.
Sisák Imre polgármester távozását követően Volek György alpolgármester veszi át az ülés
vezetését.
Volek György: Gömbiczné Kanyó Beatrix képviselő asszony az írásban beadott
közérdekű bejelentésére adott választ elfogadja-e?
Gömbiczné Kanyó Beatrix: igen.
Volek György: a képviselő asszony a közérdekű javaslatára 30 napon belül megkapja a
választ.
Közérdekű bejelentés nem lévén, a munkát megköszöni, az ülést bezárja.
K.m.f.
Sisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző
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