
JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 29-én 
megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester,  
Gömbiczné Kanyó Beatrix, Barna Tiborné, Édes Attila, D r. Halász István, dr.  
Nyíri Ferenc, dr. Becsó Károly képviselők 
 
Meghívottak: Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző, Sándor Károly aljegyző, Vida Ottó 
Kolozs városi rendőrkapitány, Szabó Júlia – TIT Városi Egyesület vezetője,  
Robotka Róbert, Antalné Prezenszki Piroska, Sárik Jánosné, Kádárkuti Zsolt, Nagyné 
Angyal Ágnes, Máté Nándorné, Berecz György – Nm-i Katasztrófavédelem Igazgatója – 
Csépe Zsolt, Bartus László, Szabóné Bózsár Éva osztályvezető,   Tari Mihály, Berzák 
Gyuláné, Sándor Balázs Szervezési Osztály munkatársai. 
 
Sisák Imre köszönti a jelenlévőket és a televízión keresztül a város lakosságát. 
Megállapítja a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből 6 
képviselő jelen van.  
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.  
 
Megkérdezi van-e más javaslat.  
 
Egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirendet.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
37/2012. /III. 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 
 
2./ Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
 rendelet megalkotására. 
 Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
3./ Javaslat a Pásztói Többcélú Kistérségi Társulás  fenntartásában működő 
 személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének rendjéről  és a  

fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló rendelet elfogadására 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 

 
4./ Beszámoló Pásztó város és vonzáskörzetének közbiztonsági helyzetéről 
 Előterjesztő: Vida Ottó Kolozs kapitányságvezető 
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5./ Javaslat a Hivatásos Tűzoltó Őrsökről, valamint az Önkormányzati 
 Tűzoltóságról. 
 Előterjesztő: Berecz György tü alezredes, igazgató 
 
6./ Tájékoztató az önkormányzat peres ügyeinek állásáról 
 Előterjesztő: Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda 
 
7./  Javaslat Pásztó, Madách úti óvoda korszerűsítésére vonatkozó pályázat 
 benyújtására. 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
8./ Sportkoncepció felülvizsgálata, a verseny és a tömegsport helyzete és 

fejlesztésének lehetőségei /munkaanyag/ 
Előterjesztő: Gömbiczné Kanyó Beatrix Településrészek és civil  

kapcsolatok tanácsnoka  
 
9./ Javaslat közművelődési megállapodás megkötésére 
 Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
10./ Javaslat vállalkozási szerződés megkötésére irányuló indítvány 

elbírálására. 
 Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
11,/ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat fejlesztési célú hitelszerződéseinek   

módosítására 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
12./  Javaslat alapító okiratok módosítására 
 Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
13./ Javaslat közös költség és bérleti díj miatti tartozások rendezésére 
 Előterjesztő: Sándor Károly aljegyző 
 
Sisák Imre: Az elmúlt héten Szabó Júlia, a TIT Városi Egyesületének vezetője 
jelezte, hogy napirend előtt szeretne tájékoztatást adni a Képviselő-testületnek 
egy fontos pályázatról. Felkéri Szabó Júliát a tájékoztató megtartására. 
 
Szabó Júlia: A TIT Városi Egyesülete egy olyan pályázatot nyert, mely a TÁMOP 
egyik programját tűzte ki megvalósítási célként. Ezt március 1-jén el is kezdték, 
két éves időszakról van szó. A pályázat címe „A gyermekek és fiatalok aktív 
társadalmi szerepvállalásának elősegítése a pásztói kistérségben.” 
Természetesen nagyon örültek, hogy megnyerték a pályázatot, viszont óriási 
felelősség is járul hozzá. Mintegy 75 szakértő, szociológus, pszichológus, fejlesztő 
pedagógus stb. áll a projekt mögött. Az előkészületek során minden partnerrel 
felvették a kapcsolatot /iskolák, polgármesterek, kistérséggel, szociális 
intézményhálózattal/. Ez a társadalmi szerepvállalás két célcsoportot érint, a 12-
15 és a 18-26 éves korosztályt.  Jelentősen növekszik a hátrányos helyzetű 
gyermekek és fiatal felnőttek aránya. A projektelemek a közösségi élet, a 
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társadalomban való részvétel, a munkaerőpiacra történő felkészítés, 
nyelvismeret, tolerancia, a másság elismerése stb. Az iskolák is foglalkoznak 
hasonló jellegű dolgokkal, az eltérés az, hogy a projektben a tudományok és a 
művészetek segítségével próbálják meg ezt a kompetencia fejlesztést 
megvalósítani. A szűk egy hónap során több száz emberrel beszéltek és nagy 
lelkesedét tapasztaltak a megvalósítás iránt. Hamarosan, várhatóan a jövő héten 
indul a honlapjuk is, melyen folyamatosan tájékozódni lehet a projekt 
megvalósításának folyamatáról.  
 
Sisák Imre: Megköszöni a tájékoztatást és sok sikert kíván a projekt 
megvalósításához. 
 
Volek György és Dr. Halász István érkezik, 8 képviselő van jelen. 
 
I.NAPIRENDI PONT: 
 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két  
ülés között történt fontosabb eseményekről. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: Február 27-én került sor a Többcélú Kistérségi Társulás ülésére, 
melyen elfogadták a Társulás 2012. évi költségvetését. Szó esett arról is, hogy 
mind Pásztó város önkormányzatának, mind a Kistérségi Társulásnak a 
társulásban lévő önkormányzatok jelentős tartozást halmoztak fel.A költségvetés 
akkor lesz végrehajtható, ha az önkormányzatok rendezik tartozásaikat. Itt több 
tízmilló Ft-os összegekről van szó.  
Március 1-jén részt vett a BM OKF-en az Országos Polgári Védelmi Napon, ahol 
a Polgármesteri Hivatal dolgozója, Bogácsi Tamás elismerésben részesült.  
Ugyanekkor találkozott dr. Bakondi Györggyel, az OKF főigazgatójával, akit 
kért, hogy a pásztói önkéntes tűzoltóság jövőbeni helyzetének rendezése 
érdekében feltétlenül találkozzanak. Erre ígéretet tett. 
Március 2-án látogatást tett a Kézműipari Vállalat pásztói gyáregységében, ahol 
Szőke László üzemvezetővel, illetve Szatmári László termelési igazgatóval 
tárgyalt. A cégnél új munkahelyek létesítésére kerülhet sor. Ez annyira 
előrehaladott, hogy már április 12-én állásinterjúk lesznek a Munkaügyi Központ 
Kirendeltségén, ahol első körben 40, többségében megváltozott munkaképességű 
dolgozó felvételéről dönthetnek. Amikor rendelkezésre áll a megfelelő létszám, 
újabb műszak indul a vállalat telephelyén. A végleges létszámbővítés elérheti az 
50 főt, de akár meg is haladhatja azt. Március 7-én az Egészségügyi 
Államtitkársággal tárgyaltak, a találkozó megszervezésében segítségére volt Bíró 
Márk országgyűlési képviselő. A megbeszélésen jelen volt dr. Schiszler István, dr. 
Cserháti Péter helyettes  államtitkár úr, dr. Török Krisztina a GYEMSZI 
főigazgatója, helyettes vezetője,  dr. Imre László, valamint az implementációs 
igazgató, Lázár János parlamenti frakcióvezető kabinet főnöke és Mészáros 
Gábor parlamenti összekötő. A tárgyalás elsőrendű célja az volt, hogy 
meggyőzzék az államtitkárságot arról, hogy a Margit Kórház 20 aktív 
belgyógyászati ágyának megszüntetésétől tekintsenek el. Mára sajnos szinte 
biztossá vált, hogy a 20 aktív belgyógyászati ágyat megszüntetik. A kórházak 
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döntő többsége már 2012. május 1-jén állami fenntartásba kerül. A tárgyaláson, 
mely több, mint 3 órán keresztül tartott, nem tudták meggyőzni sem szakmai, 
sem pénzügyi érvekkel, hogy miért kell megszüntetni a belgyógyászati ágyakat.  
Szocska Miklós államtitkár úrnak írt levelet a tárgyalást követően, melyet 
felolvasott a Városi Televízióban is. Ebben tiltakozását fejezi ki a 20 aktív ágy 
megszüntetése miatt. Ezt a levelet március 12-én küldte el, azóta csak a 
GYEMSZI-től érkezett reagálás. Egészen abszurdnak tartja, hogy Mátraszőlős és 
Tar kivételével a gyöngyösi kórházhoz fog tartozni a kistérség. A salgótarjáni 
kórház ugyan elég sok kívánnivalót hagy maga után, de azért mégiscsak Nógrád 
megyében van.  Ezzel a lépéssel a salgótarjáni kórházban akár 300 munkahely is 
megszűnhet.  
Cserháti Péter helyettes államtitkár úr holnap délután a Margit Kórházba 
látogat, ez egy nagyon fontos lépés. 
Néhány gondolattal tájékoztat arról,  hogy mi vár a Margit Kórházra az 
államosítás után. Mivel tartozása nincs, így tiszta lappal kerül át, viszont a több, 
mint 3 milliárd Ft-os beruházás is az államra száll. A rehabilitációs pályázat 
bizonyos borsodi problémák miatt még mindig a Döntés Előkészítő Bizottság előtt 
áll. A belgyógyászati osztály nem május 1-jével, hanem június 1-jével szűnik meg 
a tervek szerint. Ha megszüntetik az aktív ágyakat, 96 millió Ft-os támogatás 
esik ki a Kórház kasszájából. Megoldás lehetne, hogy 20 másik  ággyal váltsák ki 
a megszüntetésre kerülő belgyógyászati ágyat, hogy a finanszírozás folyamatos 
maradjon. Ha ez nem így történik, nagyon nehéz helyzetbe kerülhetnek a 
dolgozók. Jelenleg ott tartunk, hogy felajánlottak 20 mozgás rehabilitációs ágyat, 
ami a finanszírozást tekintve évi 72 millió Ft-ot jelentene. Ez ugyan 20 millió Ft-
tal kevesebb, mint a belgyógyászati ágyak esetében, viszont talán meg lehetne 
úszni létszámleépítés nélkül az átalakulást. Komoly problémát jelent, hogyha 
megszűnik a 20 aktív belgyógyászati ágy, délután 4 óra után nem vehetnek fel 
belgyógyászati beteget. A háziorvosi ügyeletnek hihetetlenül megnövekszik a 
felelőssége, mert az ügyeletes orvosnak kell elküldenie az illetékes kórházba, 
vagy szakrendelésre a következő nap a beteget. 
A további tárgyalásokon azt kell elérni, hogy a lehető legstabilabb helyzetet 
alakítsák ki a Margit Kórházban. Kérte, hogy vizsgálják meg az egynapos 
sebészeti beavatkozások számát és ne csak 1000 beavatkozásra legyen lehetőség, 
hanem többre. Legyen a Margit Kórház az Észak-kelet-Közép-Magyarországi 
Régió kiemelt mozgásszervi rehabilitációs intézménye.  
A tárgyaláson felvetette még, hogy szerencsés lenne a háziorvosi ügyelet és a 
mentőszolgálat közelebb hozása Pásztón, mivel a régi szakrendelő épülete 
jelenleg használaton kívül van. Az alsó szinten a garázsok, az emeleten a 
személyzeti rész kaphatna helyet. Az NF Ü jelentős uniós forrásokat biztosít a 
mentőállomások fejlesztésére. Azt javasolta az államtitkár úr, hogy vegye fel a 
kapcsolatot az Országos Mentőszolgálat vezetőjével és ha ő egyetért ezzel, akkor 
részéről is támogatható a pásztói mentőállomás fejlesztése. 
Március 11-én került megrendezésre a városi Nőnap, színvonalas műsorral. 
Március 12-én tanúként hallgatták meg a pásztói Rendőrkapitányságon a 
szeméttelepen történt gyújtogatással kapcsolatban.  
Március 15-e méltóképpen került megünneplésre a városban, köszönet a 
gimnázium diákjainak és tanárainak. 
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Március 19-én Bengyik Károly úr kereste meg és bizonyos pontosításokat tett a 
Polytechnik Kft-vel kapcsolatban. A látott  dokumentumok lényegi tartalma 
szerint semmiféle zsarolásról nem volt szó a telephely kapcsán, sőt teljesen 
szabályosan jártak el a bérleti szerződés felmondása során. Bengyik úr az elmúlt 
év júniusától próbálta megértetni a magyar ügyvezetővel, hogy szeretnék 
értékesíteni a Kft. által bérelt ingatlant. A tárgyalások nem vezettek 
eredményre, azért levélben kereste meg a Kft. osztrák tulajdonosát, aki nem 
zárkózott el attól, hogy tárgyaljanak a vételről. A tárgyalás során a felek nem 
tudtak az árban megegyezni, ezért  a szerződésben foglaltak szerint 2011. 
november 10-én 1 hónapos határidővel felmondták a bérletet. 
Schinhofer úr korábban e-mailben arról tájékoztatta, hogy várhatóan március 
második felében Pásztóra jön és tárgyalni fognak a Polytechnik Kft. jövőjét 
illetően. A mai napig nem érkezett értesítés ezzel kapcsolatban. Megvárja, míg az 
osztrák fél jelentkezik.  
 
Kérdés, vélemény nem volt. 
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 22/2012. /II. 23./ sz. határozat végrehajtásáról 
adott tájékoztatást. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
38/2012. /III. 29/ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület a 22/2012. /II. 23./ sz. határozat végrehajtásáról adott 
tájékoztatást elfogadta.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 24/2012. /II. 23./ sz. határozat végrehajtásáról 
adott tájékoztatást. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
39/2012. /III. 29/ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület a 24/2012. /II. 23./  sz. határozat végrehajtásáról adott 
tájékoztatást elfogadta.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 34/2012. /III. 6./ sz. határozat végrehajtásáról 
adott tájékoztatást. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
40/2012. /III. 29/ SZÁMÚ HATÁROZATA 
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A Képviselő-testület a 34/2012. /III. 6./ sz. határozat végrehajtásáról adott 
tájékoztatást elfogadta.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 36/2012. /III. 6./ sz. határozat végrehajtásáról 
adott tájékoztatást. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
41/2012. /III. 29/ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület a 36/2012. /III. 6./  sz. határozat végrehajtásáról adott 
tájékoztatást elfogadta.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
adott tájékoztatást. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
42/2012. /III. 29/ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott 
tájékoztatást elfogadta.  
 
II. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
rendelet megalkotására. 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
Bartus László: Két változásra hívja fel a figyelmet, mely az indokolásban is 
szerepel. Az egyik a lakásfenntartási támogatással kapcsolatos. A törvényi 
változásnak megfelelően önkormányzati hatáskörből jegyzői hatáskörbe került ez 
az ellátás. A másik változás, hogy a foglalkoztatást helyettesítő ellátásban 
részesülők között több olyan személy van, akik egészségügyi állapotuk miatt nem 
alkalmasak munkavégzésre.  A korábbi szabályozás szerint orvosi igazolással 
kellett alátámasztani, hogy nem alkalmas munkavégzésre és ezután lehetett 
részére rendszeres segélyt megállapítani. Enyhítettek ezen a szigorú igazolási 
módon és így egyszerűbbé vált.  
Kéri a rendelet elfogadását. 
 
Kérdés 
 
Barna Tiborné: A rendeletben szerepel a szociális kerekasztal. Lehet-e tudni, 
hogyan működik, évente hányszor üléseznek és eredményes-e. 
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Bartus László: Eddig egyszer ülésezett ez a véleményező testület. Lehetősége van 
véleményezni a szociális témában születendő, jelentőséggel bíró döntéseket. 
Ügyrendje nincs.  
 
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete 
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 

/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/. 

 

III. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Pásztói Többcélú Kistérségi Társulás  fenntartásában működő 
személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének rendjéről  és a  
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló rendelet elfogadására 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
Bartus László: Néhány pontosítást kell elvégezni a rendeletben. A 3. § /2/ 
bekezdés a., pontjában felsorolásra kerültek azon önkormányzatok, melyek 
igénybe veszik az étkeztetést, itt kimaradt Szanda és Terény. Ezzel kell 
kiegészíteni.  
A következő módosítást a 4. § /4/ bekezdésében kell eszközölni. Korábban az 
ellátásba a fogyatékos személyek is beletartoztak, ez változott, ők kikerültek, 
tehát a szövegből ki kell húzni. Ugyanezt szükséges megtenni a 18. § /1/ bekezdés 
második mondatában is.  
A 29. § /1/ bekezdésében szabályozzák a családok átmeneti otthonában fizetendő 
térítési díj befizetésének határidejét. Itt tévesen a tárgyhót megelőző hónap 
szerepel. Ez helyesen tárgyhóra változik.  
Kéri a fenti módosításokkal a rendelet elfogadását. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta a 
rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolja.  
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztés 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  
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Sisák Imre  szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
6/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
A Pásztói Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő 
személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének rendjéről és 
a fizetendő térítési díjak megállapításáról 
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve./ 
 
IV. NAPIRENDI PONT: 
 
Beszámoló Pásztó város és vonzáskörzetének közbiztonsági helyzetéről 
Előterjesztő: Vida Ottó Kolozs kapitányságvezető 
 
Vida Ottó Kolozs: A Pásztói Rendőrkapitányság napi kapcsolatban áll az 
önkormányzattal, illetve az intézményekkel és a környező települések 
önkormányzataival is, de elmondhatja, hogy a lakossággal is.  
Nem szabad elfelejteni, hogy a közbiztonság megléte és fenntartása nem csak a 
rendőrség feladata, hanem mindenkié, és azért tenni is kell. A Közbiztonsági 
Egyeztető Fórum azért is jött létre, hogy e vonatkozásban mindeni, aki tenni 
akar, tegye meg javaslatait, hogyan tudnák lakókörnyezetüket még 
biztonságosabbá, élhetőbbé tenni. Március 13-án volt a legutóbbi fórum, nagyon 
jó javaslatok születtek. A társszervek vezetői azt is elmondták, hogy a megyében 
a pásztói kapitányságon működik legjobban a fórum.  
Meg kell említeni azt az országos programot, mely a lakosság szubjektív 
biztonságérzetével függ össze. Ez arról szól, hogy minden kapitányságnak fel 
kellett mérni, hogy a területükön milyen problémás települések vannak. Ezen 
településekre fokozottabban figyelnek, célzott szolgálat ellátás keretében. A 
pásztói kapitányság területén 6 veszélyeztetett település van.  
A járőrözés és a gyalogos szolgálat alkalmával informálódnak, segítik az 
állampolgárokat.  
Nagyon fontos dolog a bűn- és baleset megelőzés, mely szintén mindenki feladata. 
A saját személy és vagyonvédelme érdekében mindenkinek meg kell tenni a 
legalapvetőbb lépéseket. Sok olyan jogsértés van, melyet az okoz, hogy nyitva 
marad a kapu, a lakásajtó, a megtakarított pénz pedig elérhető közelségben 
található. Sok visszaélés fordul elő a közüzemi szolgáltatókra történő 
hivatkozással is.   
Megelőzés és segítés szempontjából meg kell említeni a készenléti rendőrséget. 
Jelenleg még nem történt létszámbővítés. Tavaly kért lehetőséget 26 főre,. 
Ígéretet kapott arra, hogy amennyiben lehetőség lesz rá, a pásztói kapitányság is 
kaphat létszámot.  
Néhány gondolatban szól az eredményekről. Nem minden számadat mutat 
pozitív elmozdulást, mivel ahhoz a külső és belső tényezőknek egyaránt 
pozitívnak kellene lenniük.  Nőtt a közterületen eltöltött órák száma, illetve a 
térfigyelő kamerarendszer kiépítése után szakemberek figyelik a felvételeket. A 
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nyomozási mutatók kapcsán 50 % feletti eredménnyel rendelkeznek,  a megye 
viszont országos viszonylatban az elsők között van, Pásztó pedig a megyében a 
harmadik helyen.  A kábítószerrel törtnő visszaélés kapcsán van egy kis 
visszaesés, de stratégia váltás történt. Az első számú ellenség a termesztő, a  
terjesztő és értékesítő. Ebbe az irányba mozdultak el a múlt évben.  Több olyan 
személyt sikerült eljárás alá vonni, akik ezt a tevékenységet folytatták. 
A betöréses lopások száma jelentősen csökkent, a rablások száma pedig 12-ről 
nullára. A csalások és önbíráskodások száma szintén csökkenést mutat. Pásztó 
vonatkozásában a vagyon elleni bűncselekmények száma is jelentősen csökkent, 
mely köszönhető a térfigyelő kamerarendszernek is.  Adott esetben akár azonnal 
tudnak reagálni és intézkedni a történésekre.  
Az Ügyrendi Bizottság ülésén említésre került a hétvégi szolgálat, mely szerint 
arra nagyobb figyelmet fordítsanak. Hétvégén megerősített szolgálat van, illetve 
a kamerarendszer figyelése is intenzívebb.  
Említést tesz a kitűzött feladatokról is. Ezek a vagyon elleni bűncselekmények 
számának csökkentése. A lakosság szubjektív biztonságérzetét különösen 
negatívan befolyásoló, közterületen vagy közintézmények sérelmére elkövetett 
erőszakos ill. élet és testi épség, valamint a mozgásszabadság ellen irányuló, azt 
súlyosan veszélyeztető jogsértések határozott, gyors, jogszerű kezelése. 
A kistelepülések, kisebb lakóközösségi terek közbiztonságának további erősítése. 
A reagáló képesség és készség szakszerűségének és színvonalának további 
növelése, különös tekintettel a bejelentések és panaszok vételére és az annak 
megfelelő intézkedések megtételére. Ügy nem maradhat elintézetlen, polgár a 
rendőrségről nem távozhat dolga végezetlenül! 
Célzott szolgálatellátás, célszemélyek, célobjektumok, célterületek közös 
felmérése, velük szembeni szisztematikus fellépés. 
A szolgálati fegyelem javítása. 
Parancsnoki tekintély további növelése. 
Az eredményes intézkedéseink közlése a közvéleménnyel a sajtón keresztül.  
A bűnmegelőzés össztársadalmiasításának további erősítése. 
Különböző megelőző programok (Szomszédok Egymásért Mozgalom, Biztonság 
Becsület Bizalom, Védőbástya, Szertelenül, DADA, Iskola rendőre program, stb.) 
fokozása, kiszélesítése a segítők bevonásával. 
A közlekedésbiztonság javítására, a sérüléssel és jelentős anyagi kárral járó 
balesetek számának további csökkentésére, a közlekedési kultúra javítására 
irányuló rendőri feladatok teljesítésének kiemelten való kezelése, önkéntes 
jogkövetés erősítésével az állományon belül is. 
Az ELBÍR programon alapuló megelőző tájékoztatás kiterjesztése. 
Bűn- és baleset megelőzési szóróanyagok minél szélesebb körben történő 
terjesztése, közintézmények, szolgálati gépjárművek, ügyfelező irodák ellátása a 
megelőző anyagokkal. A megelőzési tevékenység össztársadalmasiasítása. 
Az együttműködések további elmélyítése a helyi KÖBEF tagokkal és egyéb 
segítőkkel. 
A partnerség további erősítése, mindenkit be kell vonni a jobb közbiztonság 
érdekében (állampolgár, polgárőr, önkormányzat, társszerv, segítők, stb.). 
 Információszerző tevékenység fokozása a bűnelkövetők, a kiemelt szabálysértők 
és visszaeső elkövetők érdekeltségeinek, anyagi hátterének bomlasztására, 
valamint a társhatóságok ezirányú minél szélesebb körben való bevonása. 
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Polgárőrségek új területeken való kialakításához való segítségnyújtás, illetve 
közös szolgálatok ellátása. 
Polgárőrök bevonása a szolgálatellátásba a biztonságosabb élettér kialakítása 
érdekében. Részükre oktatások, előadások tartása, megelőző tevékenységük 
fokozására ösztönzés. 
A szakirányítókkal, társszervekkel megfelelő, élő napi kapcsolat biztosítása. 
„Az intézkedések során maradjunk EMBEREK!”, a „Humanitás és 
differenciáltság.” valamint a „Gondolkodva dolgozni!”, illetve a „Szolgálati idő 
szolgálati feladatellátással teljen el!”, „Állampolgár + Rendőr = Partner!”, „Kellő 
erkölcsi alappal intézkedjünk!”, „Ügy nem maradhat elintézetlen, polgár a 
rendőrségről nem távozhat dolga végezetlenül!”, „Érzékszerveink nyitottak 
legyenek nap mint nap, folyamatosan!” elvek felismertetése és következetes 
számonkérése az állomány körében. Jogkövető magatartás fokozása állományon 
belül és kívül. 
A beosztotti állomány szervezeti és szakmai elkötelezettségének, a belső etikai 
normák elfogadottságának, érvényesülésének további növelése a vezetői 
példamutatáson keresztül. 
Erkölcsi alappal tett intézkedések (a szükségességre figyelemmel) a humanitás 
alapján.  
A rendőrségbe vetett állampolgári bizalom megtartása, erősítése. 
A bajtársiasság, hivatástudat erősítése. 
Végezetül köszönetet mond a társszerveknek, intézményeknek és mindenkinek, 
akik segítették a rendőrkapitányság munkáját. 
 
Kérdés 
 
Barna Tiborné: Van-e lehetőség arra, hogy ne csak autós járőrözés legyen, hanem 
gyalogos járőröket is lehessen látni az utcán? 
 
Vida Ottó Kolozs: Lehetőségeikhez képest igyekeznek ennek az elvárásnak is 
elget tenni. Nem tudnak minden utcába eljutni, de a törekvés az, hogy minél 
többet legyenek kint.  
 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Nyíri Ferenc: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a beszámolót és a 
következő kiegészítéssel elfogadásra javasolja. A beszámoló tartalmas és 
előremutató. Köszönhető ez annak, hogy a kapitányság és vezetése a Képviselő-
testület észrevételeit elfogadja és beépíti, hasznosítja munkája során.  
A határozati javaslat 11. pontjának első mondata  kiegészül az alábbiak szerint: 
„Visszatérően ellenőrizzék a város és a térség szórakozóhelyeit, az iskolák 
környékét, különös tekintettel a hétvégékre,  az erőszakos, garázda jellegű 
jogsértések visszaszorítása, valamint a kábítószer-terjesztés, kábítószer-
fogyasztás, valamint egyéb járulékos bűncselekmények megelőzése és 
visszaszorítása érdekében! 
Ezt a módosítást a Kapitány Úr is befogadta.   
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Említést tesz arról, hogy 2011-ben nagy sikere volt a nyári szünetben a gyerekek 
részére szervezett bűnmegelőzési, rendőrségi tábornak. Ha lehetséges, ebben az 
évben is próbálják ezt megszervezni.  
Az Ügyrendi Bizottság kérése továbbá, hogy legyenek tekintettel a kialakult, 
elszegényedett élethelyzetekre intézkedéseik során, különösen most, hogy a 
kilakoltatási moratórium lejárt.  
 
Dr. Halász István: A beszámolót szintén tartalmasnak ítéli. Észrevehető a 
rendőrség munkájának javulása, a hatékonyság növekedése. Úgy gondolja, javult 
az emberek biztonságérzete és a rendőrségről kialakult kép is.  
Amin viszont javítani kellene és ez nem csak a rendőrség feladata, a rendkívül 
sok tűzeset. Ez országosan is tapasztalható. A tűz magától nem keletkezik. Össze 
kellene hangolni a rendőrség és a tűzoltóság munkáját és az önkormányzat 
elgondolkodhatna mezőőri tisztség létrehozásán is. A tűzesetek nagyban 
veszélyeztetik a közbiztonságot és az emberek értékeit is. Felelősségre kell vonni 
azokat, akik felelőtlenül meggyújtják a szemetet. A tűzoltókat elismerés illeti, 
amiért helytállnak a sok tűzesetnél és megakadályozzák a nagyobb anyagi kár 
keletkezését. 
 
Sisák Imre: A köztisztasági rendeletben szabályozni kell, hogy a hét mely napjain 
lehet a kiskertekben tüzet gyújtani. A probléma viszont ennél sokkal komolyabb.  
Országos tűzgyújtási tilalom van, tehát ez nem helyi intézkedés. A médiákban 
közzétették, ennek ellenére több súlyos tűzeset is bekövetkezett. A baj az, hogy 
aki a tüzet meggyújtja és miután látja, hogy nem lesz ura a helyzetnek, elhagyja 
a területet. Ez pl. Mátraszőlős határában igen komoly kárt okozott a fenyves és 
tölgyes erdőben. Még Budapestről és Gödöllőről is kellett egységeket riasztani. 
Felhívja a figyelmet arra, hogy vegye mindenki nagyon komolyan, hogy valóban 
országos tűzgyújtási tilalom van. A pásztói szeméttelep esetében egy illetőt ott 
érték a tett helyszínén, de amíg nincs bizonyíték, nem lehet azt mondani, hogy ő 
tette. Mindenesetre furcsa, hogy éppen akkor és ott volt. Minden területre 
rendőrt sem lehet állítani, az esetek nagy többségében már csak a végeredményt 
tapasztalhatják. A tűzoltóság és a katasztrófavédelem teszi a feladatát, viszont 
az esetek 99 %-ában az elkövetőket nem tudják felderíteni.  
 
A beszámolóhoz az alábbiakat fűzi. Nagyon tényszerű és tartalmas. Igaz, hogy a 
vagyon elleni bűncselekmények száma csökkent, viszont nem biztos, hogy a 
lakosság szubjektív biztonságérzete is ezt tükrözi. Akit kár ért, valószínűleg nem 
érzi biztonságban magát.  
Úgy gondolja, hogy a rendőrkapitányság és önkormányzat kapcsolata az elmúlt 
évben is gyümölcsöző volt. Bármikor, bármilyen problémával megkereshette a 
kapitányságot. A beszámolóban a jegyző külön kérésére szerepelnek az 
önkormányzat vezetése és az önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezet 
feljelentései. Itt az eredmények tekintetében javulásra lenne szükség, mivel az 
esetek nagy többségében a tettes ismeretlen maradt.  
Ami a közös fellépést illeti, köszönetet mond a rendőrkapitányságnak azért, 
ahogyan a téli rendkívüli időjárás közepette intézkedtek. Megköszöni azt is, hogy 
nagyobb hangsúlyt kapott a ténylegesen bűnt elkövetők felderítése a közlekedési 
bírságolással szemben.  
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Csakúgy, mint minden területen, a rendőrség finanszírozása is csökkenést mutat 
az elmúlt évekhez képest. Ennek ellenére próbálják munkájuk hatékonyságát 
megtartani, illetve növelni. Tudja azt, hogy 26 fős létszámbővítést kért a pásztói 
kapitányság, ezzel szemben az egész megye 20 főre kapott lehetőséget. Ilyen 
körülmények között nagyon nehéz a munkát elvégezni. A gépkocsik napi 
futásteljesítménye is behatárolt. Külön öröm számára, hogy az egyik 
legveszélyeztetettebb településen, Jobbágyiban kissé javult a helyzet, kevesebb a 
betöréses lopások száma. A közelmúltban két igen jelentős kábítószer terjesztő 
társaságot füleltek le Jobbágyiban. A kábítószer fogyasztás sajnos Pásztóra is 
jellemző és az utóbbi időben olyan méreteket öltött, hogy annak mindenképpen 
megálljt kell parancsolni. Főkapitány urat erre kérte, miután kinevezésre került, 
úgy gondolja, ennek próbált is eleget tenni.  
A térfigyelő kamera rendszer kiépítése valóban jelentősen csökkentette a 
közterületen elkövetett bűncselekmények számát, a gépjármű lopások  száma is 
csökkent. 
Összességében a pásztói rendőrkapitányság elmúlt évi munkáját jónak lehet 
minősíteni. Nyilván minden területen vannak még hiányosságok és kívánalmak. 
A tűzoltóság és a rendőrség együttműködése példaértékű és dícséretes.  
A kapitányság munkájához további sok sikert, az elkövetkezőkben sokkal jobb 
anyagi körülményeket kíván. Gratulál azoknak a rendőröknek, akik március 15-
én elismerésben részesültek.  
Kiemeli a Gárdonyi Géza Általános Iskolánál szolgálatot teljesítő Kubinyi Tamás 
és társa munkáját, ugyanis pontosan azt hajtják végre minden egyes 
szolgálatban, amit kell. Nevezetesen, a zebránál irányítják a forgalmat és 
biztosítják a gyermekek balesetmentes közlekedését.  
 
Vida Ottó Kolozs: Megköszöni a véleményeket, építő javaslatokat és azt 
munkájuk során hasznosítani fogják.  
 
Sisák Imre  szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
43/2012. /III. 29/ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

Pásztói Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Rendőrkapitányság 
vezetőjének a város és vonzáskörzete közrend és közbiztonsági helyzetéről szóló 
beszámolóját elfogadja. A beszámoló alapján a rendőrkapitányság működési 
feladatellátása alapvetően jó színvonalúnak minősíthető. 

Megállapítja, hogy a beszámolási időszakban a rendőrkapitányság munkája 
során kiemelt gondot fordított az 58/2011. (III.24.) számú képviselő testületi 
határozat végrehajtására.  

Ennek eredményeként a közterületi jelenléti órák számát sikerült tovább 
növelnie, viszont a közrend, közbiztonság szempontjából frekventált területeken 
továbbra is fontos feladat az ellenőrzések számának és hatékonyságának szinten 
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tartása, esetleges emelése, valamint a vagyon elleni jogsértések további 
erősödésének elfogadható szinten tartása. 

A Képviselő-testület a közrend, közbiztonság javítása érdekében a következőkre 
kéri a kapitányság vezetőjét és személyi állományát: 
 

1. Lehetőségeikhez mérten tartsák továbbra is elfogadható szinten a 
közterületen eltöltött órák számát!  

 
2. Kiemelten kezeljék az önkormányzat sérelmére elkövetett 

bűncselekmények, szabálysértések ügyeit, mely során maximálisan 
törekedjenek az elkövetők felderítésére! 

 
3. Hatékonyan működtessék a városi térfigyelő kamerarendszert. 
 
4. A város területén - a szubjektív biztonságérzet növelése érdekében - 

folytassák a rendőri ellenőrzéseket (különös tekintettel a gyalogos 
járőrszolgálatokra)!  

 
5. A főútvonalakon, a városba bevezető útvonalakon, a járműforgalommal 

sűrűbben érintett útszakaszokon, valamint az iskolák környezetében 
segítsék a közlekedésben résztvevőket, tovább csökkentsék a személyi 
sérüléssel járó közúti balesetek számát, a sérülések súlyosságának fokát, 
valamint javítsák a közlekedési morált!  

 
6. Célra orientált szolgálat ellátásuk, valamint média tevékenységük során 

tegyenek meg mindent a vagyon elleni bűncselekmények további 
térnyerésének megakadályozására! 

 
7. Az ún. piaci napokon tartsák fenn a parkolás rendjét elsősorban gyalogos 

járőrszolgálatokkal és az önkéntes jogkövetést szorgalmazzák a gépjármű 
vezetőknél!     

 

8. Fokozott figyelmet fordítsanak a szabálysértési értékhatárt meg nem 
haladó vagyon elleni jogsértések ismeretlen elkövetőinek felderítésére!  

 

9. Gyorsan és hatékonyan intézkedjenek az állampolgárok biztonságérzetét 
negatívan befolyásoló, közterületen elkövetett erőszakos jellegű 
jogsértések megelőzése, kezelése érdekében! 

 

10. Továbbra is fordítsanak fokozott figyelmet a családon belüli erőszak 
megelőzésére, felderítésére, az együttműködési megállapodás alapján 
vonják be tevékenységükbe az illetékes gyámügyi szervet és minden más 
érintett hatóságot, intézményt a hozzátartozók közötti erőszak miatt 
alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartásról szóló jogszabály 
rendelkezéseire is figyelemmel! 
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11. Visszatérően ellenőrizzék a város és a térség szórakozóhelyeit, az iskolák 
környékét, különös tekintettel a hétvégékre,  az erőszakos, garázda jellegű 
jogsértések visszaszorítása, valamint a kábítószer-terjesztés, kábítószer-
fogyasztás, valamint egyéb járulékos bűncselekmények megelőzése és 
visszaszorítása érdekében! Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények 
megalapozott gyanújának felmerülése esetén tegyék meg a szükséges 
intézkedéseket, valamint továbbra is törekedjenek az eljárások terjesztők 
irányába való kiszélesítésére! Folytassák a drogprevenciós tevékenységet 
az oktatási intézményekben és lehetőség szerint egyéb rendezvényeken is! 

 
12. Az állampolgárokkal való kapcsolattartás során törekedjenek az önkéntes 

jogkövetésre való magatartások ösztönzésére, támogatására! Szakmai 
javaslataikkal, közös szolgálatokkal segítsék elő a polgárőr szervezetek 
munkáját! 

 
13. Kiemelt figyelmet fordítsanak a bűn- és baleset-megelőzésre, tartsanak 

megelőző jellegű oktatásokat az idős személyek körében, megelőző 
szóróanyagaikat minél szélesebb körben terjesszék a lakosság körében, 
ragadják meg a média segítségét is! 

 
14. A helyi Közbiztonsági Egyeztető Fórum adta kereteken belül a 

társszervek, társhatóságok, intézmények, civil szervek és szervezetek 
minél szélesebb bevonásával törekedjenek az együttműködési lehetőségek 
kiszélesítésére, „élővé tételére”! 

 
15. Az 1.-14. pontokban megfogalmazott feladatok végrehajtásáról a 

rendőrkapitány folyamatosan gondoskodjon! 
 

A képviselő-testület az 58/2011. (III.24.) számú határozatát hatályon kívül 
helyezi.  

 
SZÜNET 
 
SZÜNET UTÁN 
 
Barna Tiborné távol, 7 képviselő van jelen.  
 
Sisák Imre: Napirend cserét javasol, ugyanis időközben megérkezett dr. 
Szentmiklósi Péter ügyvéd úr, aki az önkormányzat jogi képviseletét ellátó 
ügyvédi irodának a vezetője és jelezte, hogy 18.00 órára vissza kell érkeznie 
Budapestre Tarlós István főpolgármester úrhoz, akinek április 2-tól 
főtanácsadója lesz. . Ezért javasolja, hogy a meghívóban 6. napirendi pontként 
szereplő tájékoztatást 5. napirendi pontként tárgyalja a Képviselő-testület.  
Szavazásra bocsátja.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta.  
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
44/2012. /III. 29/ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület a 6. napirendi pontot 5. napirendi pontként tárgyalja.  
 
Barna Tiborné érkezik, 8 képviselő van jelen. 
 
V. NAPIRENDI PONT: 
 
Tájékoztató az önkormányzat peres ügyeinek állásáról 
Előterjesztő: Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda 
 
Sisák Imre: Kiosztásra került egy határozati javaslat az Óvoda peres ügyével 
kapcsolatban, mely szintén e napirend keretében kerül megtárgyalásra.  
 
Dr. Szentmiklósi Péter: Előrebocsátja, hogy személyesen csak néhány ügyben járt 
el. Többnyire dr. Fábry György ügyvéd úr látta el az önkormányzat képviseletét.  
Közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatban három személy vonatkozásában van 
folyamatban lévő ügy. Mindhárom esetben perújítási kérelmüket elutasították, 
az új tárgyalás április 11-én lesz.  
Dr. Harris Tamás indított pert 4.500 eFt kártérítés iránt, melyben jogerős ítélet 
született az önkormányzat javára.  
Az Észak-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatallal állunk még 
perben egy kisajátítási határozat bírósági felülvizsgálata kapcsán. Itt a bíróság 
hatályon kívül helyezte a közigazgatási határozatot és új eljárásra utasították az 
értékcsökkenés megállapításával kapcsolatban. A közigazgatási eljárásban nem 
képviselik az önkormányzatot, viszont a szakértői véleménnyel kapcsolatban 
megtették a szükséges észrevételeket. 
A Komfort Plusz Kft-vel az óvodai fűtéssel összefüggésben áll perben az 
önkormányzat. Előzetes egyeztetés alapján előzetes közjegyzői bizonyítást 
folytattak le. Ez azt jelenti, hogy még a bírósági tárgyalás előtt egy szakértői 
csoportot kértek fel, hogy állapítsák meg, valóban igaz-e, hogy a leszállított két 
kazán nem adja le azt a teljesítményt, melyet a közbeszerzési kiírásban 
megjelöltek és amelyre a vállalkozó a szerződést megkötötte.  
Az önkormányzat pert indított 9.556 eFt érték erejéig és kérték a nem 
megfelelően működő kazánok jótállás szerinti cseréjét.  
A tárgyalás a múlt héten volt.  Megdöbbenésére, míg az előző alkalommal a 
másik féltől egy teljesen elutasító határozatot kaptak, a tárgyaláson az ellenfél 
jogi képviselője egyezségi ajánlattal állt elő. Az egyezségi ajánlatot a jegyzőkönyv 
részletesen tartalmazza. Ezen ajánlat elfogadására nem volt felhatalmazása, 
ezért ebben 15 napon belül dönteni kell. Az egyezségi ajánlat arról szól, hogy 
kijavítják a kazánokat, valamint a beüzemelt gázkazánt, melynek értéke 3 millió 
Ft-ot meghaladó összeg, otthagyják az óvodában és így a három kazánnak 
biztosítható az óvoda megfelelő fűtése. Az egyezségi ajánlattal kapcsolatban 
tehát várja az önkormányzat utasítását.  
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A bíróság előzetesen felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben az egyezséget 
nem fogadja el az önkormányzat, az általa benyújtott pluszköltségekre vonatkozó 
igényét tételesen bizonyítani kell. 
Van még egy eléggé kényes ügy. Egy személy elcsúszott a Városi Kórház előtt a 
télen. Eltörte a bokáját és ezért 1.100 eFt-os kártérítési igényt nyújtott be. Ebben 
az ügyben április 5-én lesz a tárgyalás. A felperesnek adtak igazgat I. fokon, most 
következik a II. fok. Az önkormányzat felelősségbiztosítója határozottan azt 
tanácsolja, hogy kössenek egyezséget, mert úgy vélik, hogy ez az összeg 
méltányos és megfelelő. Ebben az ügyben is várja a Képviselő-testület döntését. 
A mátraszőlősi önkormányzat szintén perelte a pásztói önkormányzatot társulási 
szerződés felmondása kapcsán. Ebben az ügyben már jogerős ítélet született, 
melyet megnyert Pásztó város önkormányzata. 
Szóbeli kiegészítésként ennyit kívánt elmondani. Pernyertesség tekintetében 
bátran kijelentheti, hogy nagyon kedvezően alakultak a dolgok és úgy gondolja, jó 
munkát végeztek. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Nyíri Ferenc: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a tájékoztatót 
elfogadásra javasolja, valamint a kiosztott határozati javaslatot is. 
 
Sisák Imre: Megköszöni dr. Szentmiklósi Péter úrnak az elmúlt időszakban 
tanúsított sikeres együttműködést és jogi képviseletet. Kéri, hogy munkatársai 
az elkövetkező időszakban szintén hasonló módon járjanak el. A Főpolgármesteri 
Hivatalban betöltendő főtanácsadói munkájához sok sikert kíván.  
 
Szavazásra bocsátja a tájékoztatóról szóló határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 nem szavazat mellett elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
45/2012. /III. 29/ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentmiklósi és Társa 
Ügyvédi Iroda tájékoztatóját az önkormányzat peres ügyeinek állásáról 
tudomásul vette. 
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja az Óvoda peres ügyével kapcsolatos  határozati 
javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 nem szavazat mellett elfogadta. 
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
46/2012. /III. 29/ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó Városi Bíróság előtt 
folyamatban lévő P.20.054/2012/3 perben 2012. március hó 22. napján megtartott 
tárgyalásról készült jegyzőkönyvet, a jegyzőkönyvben rögzített alperesi ajánlatot 
megismerte, megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz: 
 

1. A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező indoklás szerint az  
alperesi ajánlatot nem fogadja el, a kereseti kérelmet továbbra is  
fenntartja.  

 
2. A Képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a testületi határozatot 

az indoklással jogi képviselőnknek juttassa el felhasználás céljából. 
 
       Határidő: azonnal 
                 Felelős:    értelemszerűen 
 
 
VI. NAPIRENDI PONT:  
 
Javaslat a Hivatásos Tűzoltó Őrsökről, valamint az Önkormányzati 
Tűzoltóságról 
Előterjesztő: Berecz György tű. alezredes, igazgató 
 
 
Sisák Imre: köszönti az alezredes urat, Csépe Zsoltot, a pásztói önkéntes 
tűzoltóság leköszönő félben lévő elnökét és a pásztói önkéntes tűzoltókat. 
 
Berecz György: szeretné megköszönni az önkéntes, köztestületi tűzoltók 
munkáját, akik az elmúlt 2-3 hétben közreműködtek a hivatásosok munkájában. 
450-500 káreset volt a megye területén a négynapos ünnep alatt.  
A nagyszámú szabadtéri tűzeset kapcsán nem abba az irányba kellene elmenni, 
hogy a rendőrség eszközöket, erőket használjon fel az elkövetők üldözésére. Ez 
sok esetben nem fog eredményre vezetni. A jó gondolkodás a megelőzés. A 
következő szezonnak úgy fognak nekimenni, hogy azokat a területeket, amelyek 
minden évben leégetésre kerülnek és innen terjed tovább a tűz, ellenőrizni fogják, 
megnézik, kinek a tulajdonában van, rendben van-e tartva, illetve szankciókat 
alkalmaznak. Nem célravezető az elkövetők üldözése. Mai napon is reggel óta 
kint vannak a tűzoltók és nem normális, hogy Balassagyarmatról kell 
tűzoltóknak mennie Salgótarjánba tüzet oltani, mert gondatlan emberek 
felgyújtják szinte az egész megyét.  
Lehetőséget ajánlott fel a pásztói tűzoltóságnak. El lehet dönteni, hogy Pásztó 
város akar-e hivatásos tűzoltó őrsöt, vagy, ahogyan a határozati javaslatban is 
szerepel, 2012. április 1-jétől önkormányzati tűzoltósággá alakul. Ez utóbbinak 
megvannak a humán és gazdasági feltételei, amit ellenőrizni fognak. Húsz 
státuszt üresen hagyott ahhoz, ha a pásztói tűzoltók hivatásos állományúvá 
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szeretnének válni. Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy önkormányzati 
tűzoltóságként funkcionálnak tovább, azt is elfogadja.  
Többször elhangzott, mit szeretne az önkormányzat: hivatásos tűzoltó 
parancsnokságot, ami a Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
alárendeltségébe tartozott volna. Jogilag így nézne ki. A hivatásos pályának 
feltételei vannak. A húsz státuszt azért tarja fenn, mert az összes pásztói 
tűzoltóval számol. Ha valaki végiggondolta, hogy milyen lehetőségei vannak a 
hivatásos életbe bekerülni, azok döntő hányada már beintegrálódott a 
rendszerbe.  
A tűzoltóság nem szűnik meg Pásztón. Eddig sem volt hivatásos tűzoltósága. 
Készenléti egységgel nem rendelkező hivatásos tűzoltóság volt itt. A hatósági 
munka szűnik meg. Továbbra is fog tűzoltóság működni, a határozati javaslatból 
kiolvasva önkormányzati tűzoltóság. A határozati javaslatot elfogadja, tudomásul 
veszi és annak megfelelően dolgoznak tovább.  
 
Sisák Imre: a megyei igazgató úr is dolgozott azon, hogy Pásztón hivatásos 
tűzoltó parancsnokság működjön. Az már más kérdés, hogy a külső körülmények 
mit biztosítanak.  
Végignézte a pásztói tűzoltóság történetét, bár nem olyan régmúltba 
visszamenően. 2010-ben ünnepelték a Pásztói Tűzoltó Egylet fennállásának 125. 
évfordulóját. Kétszer volt a városban Országos Tűzoltónap, az ország városai 
közül – Budapestet nem számítva – csak Debrecenben volt Pásztón kívül kétszer. 
1997. júniusában döntött az éppen regnáló képviselő-testület a köztestületi 
tűzoltóság megalapításáról. 1998. január 1-től az akkori belügyminiszter 12 
településre kiterjedően biztosított működési területet ennek a köztestületi 
tűzoltóságnak. Ennek előzménye az volt, hogy 1994-től két tűzoltóval kezdték 
meg a mindennapos ügyeletei rendszer kialakítását. E két ember – Odler József 
és Kecskés József – 18 éve tölti itt szolgálati idejét.  
A jogszabályi változások új feladatot szabnak az adott feladatkörben 
érintetteknek. Az elképzeléseik nem állnak távol egymástól, viszont az érdekeik 
távolodnak. A tűz eloltásában azonosak az érdekeik, de önkormányzati 
tűzoltóság megalapítását javasolja a képviselő-testületnek. Aki hivatásos 
tűzoltóvá szeretne válni, annak orvosi vizsgálaton és pszichikai teszten kell 
keresztül mennie. Hivatásos állami tűzoltóvá továbbá a 35. életévét be nem 
töltött személy válhat. A lakosok által felvetett kérdésre válaszolva, a tűzoltóság 
nem szűnik meg Pásztón, a kirendeltség szűnik meg. A BM-OKF ezen döntését el 
kell fogadni. Az már nem elfogadható, hogy a jelenleg alkalmazott 18 főből, 
amennyiben 2012. április 1-től hivatásos állami tűzoltóőrs működne, jó néhány 
ember munkaviszonya megszűnne pusztán azért, mert betöltötte a 35. életévet. 
Arról nem beszéltek, hogy van-e külön méltánylást érdemlő körülmény, de a 
jogszabály elég egyértelműen fogalmaz, nincs méltánylás. Ha 1994-ben jól 
végezték a munkájukat és jól végezték tegnap is, akkor elfogadhatatlan, hogy 
nincs olyan átmeneti szabály, ami lehetővé teszi, hogy a köztestületi tűzoltó a 
tűzoltóőrs tagjává válik, ha úgy döntenek. Az igazgató úrnak megköszöni, hogy a 
lehetőséget meghagyta és fenntartott húsz hivatásos állományi helyet. Számára 
nem mindegy, hogy ezen a húsz helyen ez a 18 tűzoltó lesz, vagy valaki mások 
lesznek ott. Az sem olyan nagy probléma, hogyha máshonnan érkeznének 
emberek, mert Salgótarjánban, Hatvanban, Budapesten is vannak pásztói 
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tűzoltók, de mégis más. Akik állami tűzoltóként tevékenykednek tovább, azok 
nem a minimálbért fogják keresni. Ezek az emberek bruttó 108.000 forintért 
teszik kockára az életüket és az egészségüket. A különbség csak annyi, hogy a 
hivatásosak a szolgálati törvény hatálya alá tartoznak és többet keresnek.  
A tűzoltó épület tulajdonjoga nem kerülne az államhoz, csak a használat joga, 
viszont a tűzoltó eszközök állami tulajdonba kerülnének. Ezzel sem lenne 
probléma, de, ha eddig küzdöttek, akkor mérlegeljék, hogy a környéken megfelelő 
módon beavatkozni Pásztón kívül senki sem képes. Ezt bizonyították többször is 
az elmúlt időszakban. Hatvan, Salgótarján, Gyöngyös, Balassagyarmat messze 
van, 25-40 perc, míg kiérnek az egységek. Legalább 30 km-re vannak minden 
hivatásos állami vonulós tűzoltó egységtől, nem lehet mindennapi szolgálat 
nélkül ellátni a feladatokat. Bár nem hivatásos állami tűzoltóság az övék, de 
ugyanazt a feladatot látják el, a beavatkozások száma pedig vetekszik, vagy 
meghaladja néhány hivatásos állami tűzoltóságét. 92%-ban úgy avatkoztak be a 
pásztóiak, hogy nem kellett hivatásosakat kihívni. Csak akkor hívták őket, mikor 
látták, hogy maguk nem képesek a tüzet megfékezni, vagy a balesetnél 
beavatkozni. Ha ezeket nézik, akkor megérett a helyzet arra, hogy a szakmán túl 
a politikusok is lobbizzanak azért, hogy hivatásos állami tűzoltó egység kerüljön 
Pásztóra. Ha így lesz, megoldják, ha egy-két ember esetleg egészségügyileg nem 
lesz alkalmas. De amíg ez egészében nincs meg, addig csak azt javasolhatja, hogy 
2012. április 1-től a köztestületi tűzoltóság önkormányzati tűzoltóságként 
működjön. Az ellenőrzések megállapították, hogy pénzügyileg minden szabályos, 
rendben van, annak a feltételnek is megfelelnek, hogy az állami támogatásnak 
csak a 70%-át fordíthatják személyi juttatásokra. Felszerelések tekintetében is 
megfelelnek.  Arra kötelezi el magát, hogy a megyei igazgató úrral próbálják 
meggyőzni a szakmát és a politikát arról, hogy ide minden szempontból kell egy 
hivatásos állami tűzoltóság. Az államnak tartania kell a 3%-os költségvetési 
hiányt, de az a 200 millió forint, ami szükségeltetik a hivatásos állami tűzoltóság 
felállításához, az állami költségvetéshez képest semmi. A szakmában el kell 
indítani az igényt, meg kell győzni a politikusokat és kész. Bár nyilván nem ilyen 
egyszerű, mert van még 60 köztestületi tűzoltóság az országban, de a hasonló 
felszereltségű és működési területű egységek azért nem tarthatnak igényt 
ilyenre, mert közelebb esnek a hivatásos állami tűzoltóságokhoz.  
Köszöni az igazgató úr eddigi támogatását. Arra kéri őt, harcoljon vele, hogy 
jövőre azt mondhassák, a képviselő-testület átadja az épületet és a felszerelést, 
mert Pásztón hivatásos állami tűzoltóság létesül.  
Kérdés: nem hangzott el.  
 
Vélemény, észrevétel: 
 
Berecz György: a hivatásossá válás feltétele nemcsak a korhatár – ami egyébként 
37 év -, hanem van még hét-nyolc feltétel, amit az előterjesztésben is felsorolt. 
Ezek mindegyikének teljesülnie kell a hivatásos tűzoltóvá váláshoz. Nem a 
korhatáron lesz a hangsúly. Aki felelősségteljesen tud gondolkodni, az el tudta 
dönteni 37 éves kora előtt, hogy mi szeretne lenni. Nem kellene éles határt húzni. 
Aki hivatásos szeretett volna lenni, annak megvolt a lehetősége. 1997-ben is 
eggyel magasabb lépcsőre lépett Pásztó. A fejlődés lehetősége akkor is benne volt. 
Ha egy lépcsőt szeretnének lépni, akkor az említett nyolc pontnak eleget kell 
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tenni. Ha megegyeznek, lehet, hogy lesz olyan, akit fel kell állítani, mert nem 
felel meg, alkalmatlan lesz a hivatásos pályára. Még egyszer elmondaná, ahhoz, 
hogy itt hivatásos tűzoltóság jöhessen létre, meg kell felelni minden feltételnek. 
A feltételeknek való megfelelést ellenőrizni fogják.  
 
Sisák Imre: ha hivatásos állami tűzoltósággá alakulnának, önálló 
parancsnoksággal, hány fő lenne a létszám? Tűzoltóőrs esetében van-e ügyeleti 
szolgálat? 
 
Berecz György: amíg tűzoltóőrsként funkcionál valami és egy készenléti járművel 
rendelkezik, nincs szükség híradó ügyeletesre, mert nincs lehetőség arra, hogy 
további eszközöket, erőket a laktanyából kiriasszanak.  
Az őrsben is vannak továbbfejlődési lehetőségek, vagy további készenléti 
egységek, vagy különleges gépjármű irányába. Számszerűen nem tudja 
megmondani, hogy egy hivatásos tűzoltó parancsnokság mekkora létszámmal, 
eszközparkkal rendelkezik. Az épület jelen formájában nem alkalmas csak 
legfeljebb egy darab különleges gépjármű, egy darab készenléti szer és egy darab 
tartalékszer befogadására. Mindegyik parancsnokság egyedi, egyedi koncepció 
alapján lettek kigondolva. Összehasonlítgatni nem szerencsés, egyébként is 
szeretne csak Nógrád megyére koncentrálni és nem kitekintgetni.  
 
Sisák Imre: 1992-től végzi a Magyar Tűzoltó Szövetség alelnöki munkáját 
ellentételezés nélkül, így van kitekintése a többi tűzoltóságra. Ami az 
önkénteseket illeti, ők is javadalmazás nélkül végeztek szolgálatot sok esetben. 
Leginkább az állam járt jól azzal, hogy ilyen szintre fejlődtek, mert nem mindegy, 
hogy 30 vagy 230 millió forintból látják el ugyanazt a feladatot.  
Minden ellenőrzést és építő jellegű javaslatot tudomásul vesznek.  
A határozatot szeretné azzal kiegészíteni, hogy Pásztó Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete kezdeményezi a Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságánál, hogy a főigazgató úr tegyen javaslatot 
2013. január 1-vel Pásztón működő hivatásos tűzoltó parancsnokság 
létrehozására. Őrs vagy parancsnokság, mindegy, a lényeg, hogy a tűz el legyen 
oltva, a káresemény meg legyen szüntetve, a balesetet szenvedett ki legyen 
mentve.  
 
Dr. Halász István: az előterjesztéshez csatolt alapító okirat minta kapcsán 
mondaná el, hogy a Balassagyarmati Törvényszék igen magas kívánalmakat 
támaszt a civil szervezetekkel szemben. Hivatkoznak az előterjesztés végén, hogy 
az egyesülési jogról szóló törvény szabályai az irányadók. Ezt részletesebben ki 
kellene dolgozni, mert így biztos, hogy nem kerül bejegyzésre.  
 
Sisák Imre: a címzetes főjegyző azért tartotta szükségesnek, hogy az 
együttműködési megállapodás mintát, illetve az alapító okirat mintát kiosszák a 
képviselő-testületnek, mert a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól így 
kapták meg és változatlan formában terjesztették be.  
Abban kérné még az igazgató úr segítségét, hogy támogassa őket, hogy a 
megyében működő hivatásos állami tűzoltóságokkal, illetve a Heves megyei, 
szomszédos két hivatásos tűzoltósággal is megállapodjanak, amennyiben most a 
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képviselő-testület úgy dönt. A megállapodást meg kell kötni. Ami az alapító 
okiratot illeti, bár nem tudatosan, de probléma van. A katasztrófavédelmi és a 
tűzvédelmi törvény, valamint az önkormányzati tűzoltóságról szóló jogszabály 
nem fogalmaz egyértelműen, ezért a főigazgató úrnak egy utasításban vagy 
főigazgatói intézkedésben kell erre iránymutatást kiadnia. Ha a testület úgy 
dönt, hogy önkormányzati tűzoltóság legyen a tűzoltóság, akkor az az 
önkormányzat intézményévé válik és nem lesz köztestület. Az önkormányzatnak 
nem lehet része az egyesülési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó egyesület 
vagy köztestület. Ezt kell még kimunkálni. Valószínűleg még az egész országban 
nem hoztak létre önkormányzati tűzoltóságot, hiszen az országban lévő több, 
mint hatvan köztestületnél most folyik a vita, hogy mi legyen a jövőben. A 
határozati javaslatról dönteni kell, az együttműködési megállapodást 
haladéktalanul meg kell kötni a négy hivatásos állami tűzoltósággal és április 30-
ig le kell folytatni az egyeztetést a megyei főigazgatóság közreműködésével, hogy 
mi lesz az önkormányzati tűzoltóságból: önkormányzati intézmény vagy más.  
 
Sándor Károly: ha Pásztó Városi Önkormányzat a tűzoltóság épületét átadja, az 
azt jelenti, hogy 50 millió forintos vagyont adnak át. Ezt nem lehet 
összehasonlítani azzal, hogy valahol az önkormányzat adott egy üres épületet és 
10 millió forintot. Minimum 100 millió forintot adott Pásztó Városi 
Önkormányzat a tűzoltóság működéséhez és lényegesen több, mint 100 millió 
forint értékű, közvetlen beavatkozásra alkalmas eszközzel rendelkezik a pásztói 
tűzoltóság. Minden tűzoltóság egyedi. Javasolja a polgármester úrnak és az 
igazgató úrnak, kezdeményezzék, hogy ne 2013. január 1-től, hanem előbb jöjjön 
létre olyan tűzoltóság Pásztón, amilyet joggal várnak el az emberek. Ha az 
említett áldozatvállalást és a tűzoltók minimálbérét összevetik és nem lenne az 
ezzel együttes munka, akkor nagyon sok anyagi kár keletkezett volna. Ha 
nincsen Pásztón tűzoltóság, akkor az sok helyen életáldozatot, 
egészségkárosodást követelt volna, mert csak 30-40 perc alatt értek volna ki a 
tűzoltók. Államilag elismert, hogy Pásztó fehér folt. Mi lenne, ha ilyen 
áldozatvállalás mellett nem lenne itt tűzoltóság? Ráadásul a tűzoltó a 
minimálbér mellett nem mondhatja azt, hogy kis pénz, kis tűzoltás. Ha mindent 
papírra vetve, tényszerűen és igazolható módon az Országos Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság elé terjesztenek, akkor a naponta történő jogszabályalkotás közben 
nem lehet, hogy ne lenne valamilyen köztes megoldás ahhoz, hogy olyan 
tűzoltóság működjön, amihez nem kell Pásztónak áldozatot vállalnia. Pásztó 7 
millió forintot tud hozzátenni a tűzoltóság fenntartásához, de lehet, hogy több 
kell, miközben 500 milliós a hiánya. Mi lesz akkor, ha nem tudják finanszírozni a 
fenntartást és állami tűzoltóság sem lesz Pásztón? Éghet a ház? Megérett a 
helyzet arra, hogy az illetékesek is tudomással bírjanak a tényekről. 
 
Sisák Imre: egy emberként azért küzdenek, hogy hivatásos állami tűzoltóság 
legyen Pásztón.  
 
Berecz György: arról beszél már sokadik alkalommal, hogy hivatásos tűzoltóságot 
szeretnének Pásztóra. Az őrs és a tűzoltó parancsnokság között egy fő különbség 
van. A Pásztóra tervezett őrsnek parancsnoka van, helyettese van és plusz egy 
státusza van a tűzoltó parancsnokságon. Ő nem tüzet olt, hanem 8 órában végez 
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feladatot. Nem a tűzoltói létszám fog nőni. A rendszerben jelen pillanatban a 
meglévő erőkből gazdálkodnak. Fél rajjal kívánják elindítani Pásztót. Az 
elsődleges tűzvédelmi feladatok el lesznek látva, nem lesz semmiféle probléma. A 
plusz egy ember műszaki tiszt lesz, az ő munkáját segítendő. Tisztában vannak 
fele, hogy Pásztó fehér folton van, hivatásos egységekkel kívánják lefedni. Ami 
kérdéses, a pásztói tűzoltó kollégák beintegrálása. Az elképzelések a személyi 
résznél nem találkoznak. Lehet, hogy más hivatásos kollégák kerülnek 
beintegrálásra, akik szintén ebből a közösségből kerültek ki. Az elképzelés 
ugyanaz, nem kívánják Pásztót máról holnapra tűzoltóság nélkül hagyni. Nagyon 
jól működő köztestületi tűzoltóság működött itt, a fejlődés lehetősége benne van.  
 
Sisák Imre: a jelenleg itt dolgozó tűzoltókért tartozik felelősséggel.  
 
Dr. Halász István: úgy tűnik számára, hogy az együttműködési megállapodás egy 
olyan szervezettel jönne létre, amely még nem létezik. Az szerepel benne, hogy 
egy tűzoltó egyesület és egy települési önkormányzat köztestületet alapít. Ennek 
a jogi keretei még nem nincsenek tisztázva. Egy biztos, hogy az önkormányzat 
nem alapíthat egyesületet.  
 
Sisák Imre: 1997. júniusában a képviselő-testület elfogadta a köztestületi 
tűzoltóságnak azt az alapító okiratát, mely alapján a köztestületi tűzoltóságot a 
balassagyarmati bíróság bejegyezte. Biztosított a lehetősége, hogy létező 
köztestület az említett négy hivatásos állami tűzoltósággal együttműködési 
megállapodást kössön. Mindenkinek érdeke, függetlenül attól, hogy őrs, vagy 
önkormányzati tűzoltóság, hogy a pásztói egység két percen belül kivonuljon és a 
hivatásos tűzoltóságnak csak akkor kelljen beavatkozni, ha látják, hogy egyedül 
nem boldogulnak. Ezt nem kell létrehozni, ez megvan.  
Szavazásra bocsátja a kiegészített határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a kiegészített 
határozati javaslatot.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
47/2012. /III. 29/ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatójának a Hivatásos Tűzoltó Őrsökről, valamint 
az Önkormányzati Tűzoltóságról készített előterjesztését és az alábbi döntést hozza:  
 
A Képviselő-testület a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató 21/2012. számú 
intézkedése alapján tudomásul vette, hogy Pásztón tűzoltó őrs kialakítását határozta 
meg a főigazgatói utasítás.  
Megköszönve a kezdeményezést, a képviselő-testület úgy dönt, hogy 2012. április 1-
jét követően a 239/2011. (XI.18.) számú kormányrendelet alapján önkormányzati 
tűzoltóságot alapít, amely a Pásztói Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság átalakulásával 
jön létre.  
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A képviselő-testület felhatalmazza Sisák Imre polgármestert, hogy a tűz elleni 
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 
34. § (1) bekezdése, az önkormányzat és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a 
hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület 
fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI.18.) 
kormányrendelet 11. §-a alapján a salgótarjáni, a balassagyarmati, a gyöngyösi és a 
hatvani hivatásos tűzoltósággal a szükséges együttműködési megállapodást a tűzoltás 
és műszaki mentési célokra folyamatosan igénybe vehető készenléti szolgálat ellátása, 
a közvetlen tűz és robbanásveszély esetén a biztonsági intézkedések végrehajtásában 
történő közreműködést biztosító önkormányzati tűzoltósági feladatok ellátására 2012. 
április 30-ig kösse meg.  
 
Határidő:   szöveg szerint 
Felelős:     Sisák Imre polgármester 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójánál, hogy tegye meg a 
szükséges lépéseket annak érdekében, hogy 2013. január 1-től Pásztón hivatásos 
állami tűzoltóság létesüljön. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Sisák Imre polgármester 
 
 
Sisák Imre polgármester úr ismerteti a határozat szövegét. 
 
Dr. Becsó Károly képviselő úr távozik az ülésteremből, a képviselő-testület 7 fővel 
folytatja a munkát. 
 
 
VII. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Pásztó, Madách úti óvoda korszerűsítésére vonatkozó pályázat 
benyújtására 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
 
Sisák Imre: az óvoda felújítására 29.213.592 forintos beruházáshoz 20%-os 
önerővel kérik a támogatást. Az esélyek nem túl nagyok, mert három cél 
vonatkozásában összesen 500 millió forint támogatást tartalmaz az egész 
országra az állami költségvetés. De aki mer, az nyer, aki nem pályázik, az meg 
nem is nyerhet.  
 
Kérdések:  
 
Dr. Halász István: az épületgépészet csak a vizesblokk felújítására vonatkozik, 
vagy a fűtéssel kapcsolatban is kell még valamit csinálni? 



 24

 
Sisák Imre: a nyílászárók cseréje, az épület külső hőszigetelése és a vizesblokkok 
felújítása tartozik a pályázathoz. 30 millió forint fölé nem mehet a pályázati 
összeg. Ami a gépészetet illeti, nem kell mást tenni, mint két kazánt kell 
kicserélni a Komfort Plusz Kft.-nek.  
 
Sárik Jánosné: az épületgépészet a mosdók felújítását, a burkolólapok letételét és 
a csempézést jelenti, illetve a csövek behelyezését és az ehhez kapcsolódó 
járulékos dolgokat. A jelenlegi mosdók nem felelnek meg azoknak a 
követelményeknek, hogy már két és fél éves gyermekeket is felvehetnek az 
óvodába. Olyan feltételeket kell teremteni, ahol zuhanyozással meg tudják oldani 
azoknak a gyermekeknek a tisztán tartását, akik még nem teljesen szobatiszták, 
ugyanakkor a 3-4 éves gyermekeknél sem rendkívüli dolog, ha bepisil, bekakil. 
Ezen problémák kezelésére egyik mosdóban sincsenek megteremtve a 
lehetőségek. Szeretnének ezeknek a feltételeknek megfelelni, a köznevelési 
törvény is elő fogja írni, hogy a két és fél éves gyermek felvehető, a hároméveset 
pedig kötelező felvenni. Szeretnék biztosítani a megfelelő feltételeket.  
 
Sisák Imre: ezt a pályázatot nem az óvoda felújítására szerették volna 
benyújtani, hanem a Dózsa György Általános Iskola központi épülete 
vizesblokkjainak a felújítására. Amikor azonban a belügyminiszteri rendelet 
megjelent, beleírták, hogy óvodák, bölcsődék felújítására írják ki a pályázatot, az 
iskolákat kizárták e körből. A másik pályázatnál, ahol 120 millió forintra 
szerettek volna pályázni az óvoda esetében, minden körülményt figyelmen kívül 
hagyva, az NFÜ, illetve a közreműködő szervezet, a VÁTI beletette a pályázatba, 
hogy a leghátrányosabb településeken lévő óvodákat támogatják. Ebben az 
esetben olyan alacsony pontszámot értek volna el a pályázaton, hogy nem 
értékelték volna a pályázatot. Nincs értelme több millió forintot kifizetni 
tervekre, vagy pályázatíró cégeknek.  
Örülne már annak is, ha 11-12 millió forintot el tudnának nyerni, mert abból a 
nyílászárókat ki tudnák cserélni és a vizesblokkokat fel lehetne újítani. Hiú 
ábránd, hogy a közel 30 millió forintos támogatási összeget elnyerhetik.  
 
Vélemény, észrevétel: 
 
Sisák Imre: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, valamint az 
Intézményirányítási és Szociális Bizottság is támogatja a határozati javaslatot. 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a határozati 
javaslatot.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
48/2012. /III. 29/ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó Madách úti óvoda 
korszerűsítésére vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló javaslatot 
megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz:  
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1. A Képviselő-testület Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Madách úti 
épületének felújítására pályázatot nyújt be a 4/2012. (III.1) BM rendelet 
szerint az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó 
támogatások igénybevételére 

 
2. A Képviselő-testület a 29.213.592,- Ft összértékű beruházás pályázathoz 

szükséges 20 % önerőt 5.843.000,- Ft-ot költségvetésében biztosítja. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a pályázatot a BM 
rendeletben meghatározott határidőre nyújtsa be. 
 
Határidő: 2012. április 2. 
Felelős: polgármester 

 
 
VIII. NAPIRENDI PONT: 
 
Sportkoncepció felülvizsgálata, a verseny és a tömegsport helyzete és 
fejlesztésének lehetőségei /munkaanyag/ 
előterjesztő: Gömbiczné Kanyó Beatrix Településrészek és civil  
                      kapcsolatok tanácsnoka  
 
Gömbiczné Kanyó Beatrix: Kiemeli, hogy ez valóban még csak munkaanyag. 
Megköszöni Bartus László és Alapi-Tari Zsuzsanna segítségét a koncepció 
elkészítésében. Jelzi továbbá, hogy a bizottsági ülésen már több olyan építő 
jellegű javaslat hangzott el, melyet a végleges anyag elkészítésénél hasznosítani 
tudnak. Bejárják a városban lévő sportlétesítményeket, kerekasztal beszélgetést 
szerveznek az érintettekkel, alapelvek meghatározása, a strand hasznosításának 
lehetősége stb. A gyógytestnevelés témakörét bővebben fogják taglalni. A pásztói 
általános iskola a törvényi előírásoknak megfelelően biztosítja a gyógytestnevelés 
lehetőségét. Jelenleg két szakképzett gyógytestnevelő látja el ezt a feladatot. A 
tanulók közel 15 %-a vesz részt ezeken a foglalkozásokon.  Az alsó tagozatban az 
iskolaotthonos rendszernek köszönhetően sokkal többen vesznek részt. A felső 
tagozatnál a gyógytestnevelők a problémát abban látják, hogy a gyerekek nem 
minden esetben mennek vissza a foglalkozásra a tanórák után. Munkájukhoz 
nagy segítséget jelentene, ha a szülők már a beíratkozáskor jeleznék ilyen irányú 
igényüket.  
A végleges sportkoncepció elkészítéséhez ismét megkeresik a civil szervezeteket 
és bízik abban, hogy a májusi testületi ülésre sikerül egy megvalósítható anyagot 
előterjeszteni.  
 
Sisák Imre:_ A Szabadidő Sportegyesület el fogja készíteni a saját koncepcióját és 
át fogja adni Gömbiczné Kanyó Beatrix részére. 
Bízik abban, hogy a Szabadidő SE kosárlabda szakosztálya a TÁMOP pályázaton 
megfelelő támogatást fog elnyerni. A pályázat benyújtását követően meg fogja 
keresni Szalai Ferenc urat, a Magyar Kosárlabda Szövetség elnökét, hogy 
kiemelt figyelmet fordítsanak a pályázatra. 
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Kérdés nem volt. 
 
Vélemény, észrevétel 
 
Bakallár Tamás szót kér. 
 
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
49/2012. /III. 29/ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület Bakallár Tamásnak hozzászólási jogot biztosít. 
 
Bakallár Tamás: A kosárlabda támogatással kapcsolatban megköszöni 
Polgármester úr segítségét. Elmondja továbbá, hogy jogszabály változás miatt a 
pályázati határidőt április 30-ra módosították.  
Beszélt Gömbiczné Kanyó Beatrixszal és felajánlotta segítségét a koncepció 
elkészítéséhez, illetve javasolta, hogy minél több sportoló és szakosztály vezető 
kerüljön bevonásra egy színvonalas szakmai anyag elkészítése céljából. 
 
Dr. Halász István: Úgy gondolja, hogy egy hiánypótló anyag fog születni, ha 
végleges formájában elkészül. A munkaanyagban szerepel, hogy egy városi 
sportcsarnok megépítése álom marad. Véleménye szerint egy határozott célt ki 
kell tűzni azon kívül, hogy a meglévő dolgokat megpróbálják rendezni.  
Szinte a város minden pontján található valamilyen sportlétesítmény. A 
koncepciónak abba az irányba is el kellene menni, hogy kitűznek egy középtávú 
célt, hogy legyen Pásztón egy olyan sportcsarnok, mely alkalmas hivatásos 
kézilabda és kosárlabda meccsek lebonyolítására. Adott esetben a téli időszakban 
a focisták is tudnák edzésre használni, vagy teremfocira is.  
A uszoda kialakítását is lehetne tervezni, pl. mint több helyen az országban a 
strand medencéjét egy felfújható rendszerrel le lehetne fedni és akár egész évben 
biztosított lehetne az üzemeltetése. 
A sportcsarnok vonatkozásában elmondja még, hogy Pásztón van olyan tervező, 
aki felajánlotta, hogy ingyen megtervezi, ezzel is elősegítve a megvalósítását. 
Ha pl. kiírásra kerül ilyen jellegű pályázat, a kész tervet esetleg már csak 
aktualizálni kellene. Úgy gondolja, hogy egy ilyen szintű városnak, kistérségi 
központnak szüksége lenne egy sportcsarnokra. Bizonyára vannak fontosabb 
dolgok is, amire pénz kellene, de egy idő után megtérülő befektetés lehetne.  
Jó dolognak tartja, hogy tervezik a különböző helyeken lévő sportlétesítmények 
bejárását. Világosabb kép fog kirajzolódni, hogy melyik milyen állapotban, mire 
hasznosítható. Fontosnak tartja a sporton keresztül bevonni a civil lakosságot is, 
mivel ez eléggé kiaknázatlan része a pásztói közéletnek.  
 
Sisák Imre: Sajnos az anyag készítője jelenleg csak álomként írhatta le a 
sportcsarnok megvalósulását. Tavaly tárgyalt Becsó Zsolt úrral, mivel volt egy 
olyan országos koncepció, hogy megyénként két sportcsarnok építését 
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támogatnák. Ezt az állam szinte teljes egészében finanszírozta volna.  Az ország 
pénzügyi helyzetének romlása miatt ez a kérdés lekerült napirendről. 
Úgy gondolja, hogy a lehetőséget szem előtt kell tartani és amint lehet, 
megragadni. 
 
Barna Tiborné: A sportkoncepció munkaanyagát nagyon jó gondolatébresztőnek 
tartja. A Képviselő-testület 2003-ban fogalmazta meg a sporttal kapcsolatos 
stratégiáját. Ez már fél siker, hogy ismét foglalkoznak vele. A bizottsági ülésen 
sok olyan ötlet felmerült, amit érdemes átgondolni. 
Nagyon hiányzik egy sportcsarnok a városban. A sport sajnos manapság luxus. 
Szinte mindenhol és mindenért fizetni kell. Nagyon fontos lenne a sport az 
egészségmegőrzés szempontjából. Igaz, hogy pénzbe kerül, de hosszú távon 
megtérülhet, mivel kisebb az esélye a betegségeknek, kevesebbet kell orvosra, 
gyógyszerre költeni.  
Növelni kell a gyerekek motivációját a sport irányába. A gyógytestnevelés nagyon 
jól működik, viszont sok szülő úgy gondolja, hogyha a gyereknek 
gyógytestnevelésre kell járnia, valamilyen betegsége van. A szülőknek sokkal 
jobban ki kellene használni ezt a lehetőséget, mert az iskolában ingyenes, viszont 
máshol fizetni kellene érte. 
A bizottsági ülésen az is megfogalmazódott, hogy ne fenntartója legyen az 
önkormányzat a sportnak, hanem támogatója.  
Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja 
a Képviselő-testületnek a sportkoncepció munkaanyagát. 
 
Gömbiczné Kanyó Beatrix: A sportkoncepcióban természetesen benne marad a 
sportcsarnok megvalósításának gondolata, viszont miután a 2003-as anyagot 
elolvasta, úgy érezte, hogy ahhoz képest most visszalépés tapasztalható. A 
helyzet sajnos eléggé elkeserítő, de megpróbálják a végleges anyagot úgy 
összeállítani, hogy az előremutató és pozitív legyen.  
Nagyon oda kell figyelni a pályázati lehetőségekre és lehetőség szerint 
kihasználni azokat. Csak olyan pályázat jöhet szóba, mely 100 %-osan, de 
legalább 90 %-osan támogatott. 
 
Barna Tiborné: Régen volt a Képviselő-testületnek sporttanácsnoka. Szerinte 
most is vissza lehetne állítani ezt a tisztséget. 
 
Édes Attila: Javasolja, hogy az anyagban úgy szerepeljen, hogy a sportcsarnok 
megvalósításának ötletét továbbra sem vetjük el.  
 
Dr. Halász István: Manapság azt mondják, hogy a sport luxus. Viszont úgy kell 
felkészülni, hogyha a válság elmúlik és adódik valamilyen kedvező lehetőség, ne 
akkor kelljen gondolkodni, hanem legyen néhány kész terv, ötlet. Bízik abban, 
hogy rövid időn belül egyre többen megengedhetik maguknak, hogy sportoljanak.  
Azt sem mondaná, hogy az önkormányzatnak ingyen kellene biztosítani a 
sportolási lehetőséget. Az önkormányzatnak azt a lehetőséget kell megteremteni, 
hogy legyen hol sportolni. Jobban be kellene vonni a civil szervezeteket és 
vállalkozásokat is, hogy hajlandók-e erre áldozni.  
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Volek György: Nagyon igaz az a mondás, hogy „Ép testben ép lélek”. A bizottsági 
ülésen  szó esett arról, hogy mennyire fontos a gyermekek sportra történő 
nevelése az egészségük megőrzése érdekében. Ez a folyamat már az óvodában 
elkezdődik. Ha egészséges felnőttek lesznek, a munkából is kevesebbet fognak 
hiányozni. Ez a munkaadóknak és vállalkozónak sem mindegy. 
Jelenleg nagyon aktuális a sportkoncepció tárgyalása. Éppen átalakulóban van a 
Szabadidő SE., vezetőség váltás következik be és mindez folyamatosan történik. 
Örült annak, hogy a bizottsági ülésen nagyon sok hasznos ötlet merült föl. 
Mindenképpen javasolja a téma alaposabb kibontását, a szakosztályokkal külön-
külön egyeztetve. Tudja, hogy sok pénz kellene a sportra, de összefogással is sok 
mindent el lehet érni.  
 
Dr. Nyíri Ferenc.: Véleménye szerint Pásztónak azért nem kell szégyenkeznie a 
sportlétesítményei és sport élete miatt, mert ugyanolyan helyzetben van, mint a 
megye, illetve az ország. A sportlétesítmények eléggé elavultak országosan is és 
maga a sport is visszaesett. Bizonyítéka ennek, hogy pl. nem jutott ki az 
olimpiára a magyar női és férfi kard válogatott, holott ez mindig is egy erős 
sportágunk volt. Nyilatkozataik szerint nem tudtak kellően felkészülni anyagi 
okok miatt. A tömegsportból kellene elindulni, megszerettetni a gyerekekkel a 
sportot és a tehetségesebbeket kinevelni. Ez viszont uszoda és sportcsarnok 
nélkül nehezen kivitelezhető. Figyelni kell a pályázatokat és egyéb lehetőségeket. 
Van több olyan civil szervezet, mely nincs egyesületként bejegyezve, de 
sportolnak pl. fociznak, de Pásztónak vannak síelő társaságok. Nem is gondolta 
volna, hogy országos szinten Pásztón igen magas a síelők aránya. Több gyerekkel 
meg lehetne ismertetni a síelést, Mátraszentimrén még akár kedvezményt is 
kaphatnának a síoktatáshoz.  
Pásztón a tömegsport úgy tömegsport, hogy mindenki fizet azért, hogy 
sportolhasson. Fizetnek a kézilabdások a teremért, a karatékák, a labdarúgók 
stb. Nem hiszi el, hogy a sportintézmények nem nyereségesek, mert egy óráért 
annyit fizetnek, amiből a működésüket lehet finanszírozni. Előrelépés még sincs, 
lehet, hogy nem forgatják vissza. Ő is jónak tartja bevonni a civil szervezeteket, 
sportegyesületeket, volt sportolókat a végleges sportkoncepció megalkotásába. 
Megköszöni Gömbiczné Kanyó Beatrixnak, hogy ilyen lelkiismeretesen 
foglalkozik ezzel a témával. A Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 
koncepciót. 
 
Sisák Imre: Ha mindaz bekerül a koncepcióba, ami a bizottsági ülésen és itt 
elhangzott, már egy sokkal jobb anyag lesz a kezükben.  
 
Bartus László: Valóban építő jellegű javaslatok hangzottak el. A 
gyógytestnevelésre visszatérve elmondja, hogy az anyagban nem emelték ki 
ennek fontosságát, viszont ezt most megteszi, ugyanis hosszú éveken keresztül 
Pásztón egyáltalán nem volt gyógytestnevelés. Mikor elkezdték ennek a 
megvalósítását a pedagógiai szakszolgálaton keresztül, előtte bekérték 
gyermekorvosok véleményét és megdöbbenve álltak a számok előtt, melyek 
alapján 40-50 % volt azoknak a gyermekeknek az aránya, akiknél orvosi 
vélemény alapján indokolt lett volna a gyógytestnevelés. Nagyon komoly 
eredmény, hogy az már jól működik Pásztón.  
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Amikor ezt az anyagot készítették, elgondolkodtak azon, hogy vajon van-e elég 
ismeretük, információjuk, hozzáértésük, tapasztalatuk ehhez.  Megállapították, 
hogy nincs. Persze valamilyet tudnak készíteni, de olyan kellene, ami valóban 
életszerű. Azért is jelölték meg munkaanyagként. Ez még nem a koncepció, 
inkább nevezné helyzetelemzésnek. Az óvatosan meghatározott irányok a 
beérkezett javaslatok alapján születtek, de ez nagyon kevés.  
A most elhangzottakat elemezni kell, leszűrni a konzekvenciákat és további 
javaslatokat kérni a megfelelő fórumokon.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
50/2012. /III. 29/ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Sportkoncepció 
felülvizsgálata, a verseny és tömegsport helyzete és fejlesztésének lehetőségeit 
taglaló munkaanyagot és azzal kapcsolatban az alábbiakat fogalmazza meg. 
 
A munkaanyagot meg kell ismertetni az érintett szervezetekkel, a város 
sportjában szerepet játszó személyekkel és azoktól további észrevételeket, 
javaslatokat kell kérni annak érdekében, hogy a városi sportkoncepció 
tartalmilag egy életszerű, megvalósítható, stabil alapokra helyezhető 
dokumentumként szolgálja a város sportéletének fejlődését. 
 
Felelős: Intézményirányítási Osztály Vezetője 
Határidő: - 8 napon belül a munkaanyag megküldésére 

- a koncepciót a Képviselő- testület 2012. májusi ülésére elő kell       
     terjeszteni. 

 
 
IX. NAPIRENDI PONT:  
 
Javaslat közművelődési megállapodás megkötésére 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
 
Bartus László: nincs szóbeli kiegészítése.  
 
Kérdés: nem hangzott el.  
 
Vélemény, észrevétel: 
 
Édes Attila: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság egyhangúlag támogatja 
a határozati javaslat elfogadását.  
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Barna Tiborné: az Intézményirányítási és Szociális Bizottság is egyhangúlag 
támogatja a határozati javaslat elfogadását.  
 
Bartus László: mégis hozzászólna. A közművelődési megállapodásban elírták két 
helyen is az irányítószámot, a 3200 Gyöngyös irányítószáma, természetesen 
Pásztóéra kell gondolni és arra kell átjavítani, ami 3060. 
 
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati 
javaslatot.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
51/2012. /III. 29/ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Muzsla Néptánc és 
Hagyományőrző Egyesülettel kötendő megállapodás tervezetét, azt elfogadja. 
Felhatalmazza polgármesterét a határozat mellékletét képező közművelődési 
megállapodás aláírására. 
 
Felelős:  szöveg szerint 
Határidő:  azonnal 
 
 
X. NAPIRENDI PONT:  
 
Javaslat vállalkozási szerződés megkötésére irányuló indítvány elbírálására 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
 
Bartus László: nincs szóbeli kiegészítése. 
 
Kérdés: nem hangzott el.  
 
Vélemény, észrevétel: 
 
Édes Attila: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság egyhangúlag támogatja 
a határozati javaslat elfogadását.  
 
Barna Tiborné: az Intézményirányítási és Szociális Bizottság is egyhangúlag 
támogatja a határozati javaslat elfogadását.  
 
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati 
javaslatot.  
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
52/2012. /III. 29/ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Nógrádi Média Kiadó 
Kft. vállalkozói szerződés megkötésére irányuló kezdeményezését. 
Forrás hiányában a szerződés megkötésére nincs lehetőség.  
Ugyanakkor reményét fejezi ki, hogy a Kiadó az eddig megtapasztalt színvonalat 
megtartva, ezt követően is hírt ad a várost és kistérséget érintő közérdekű 
információkról, eseményekről. 
Felkéri polgármesterét, hogy a döntésről tájékoztassa a Nógrádi Média Kiadó Kft-t. 
 
Felelős:  szöveg szerint 
Határidő:  8 napon belül 
 
 
XI. NAPIRENDI PONT:  
 
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat fejlesztési célú hitelszerződéseinek 
módosítására 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
 
Sisák Imre: Sándor úrék tárgyaltak az OTP-vel és a 3. pontnál szereplő „A” 
alternatíva úgy látszik nem kivitelezhető, mert újra kellene tárgyalni az egész 
rendszert.  
 
Sándor Károly: az elméleti lehetősége még megvan annak a verziónak is. Az 
önkormányzat 103 millió forintos hitelszerződést kötött, de csak 70 milliót vettek 
fel. A maradék 33 milliót nem veszik fel. Két alternatíva adódott: változatlanul 
hagyják a futamidőt, a törlesztő részletek csökkennek, így kevesebb a kamat, de 
mivel ez már egy elbírált hitel és jó kamatozású, jó lenne elnyújtani és kevesebb 
hitel kellene most. Erre azt mondja az MFB, hogyha ezt el kell bírálni, akkor így, 
hogy 30 millió forinttal kevesebbről van szó, új hitelbírálatot kellene csinálni, új 
kockázatelemzést és ez az OTP-nek nagyobb kockázatot jelentene, ezért neki 
tartalékot kellene képezni. Azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy tartsa fenn 
ezt az alternatívát, mert megvizsgálják ennek a lehetőségét és, ha 
kockázatmentesen az önkormányzat részére meg lehet oldani, akkor letárgyalja 
az OTP.  
 
Sisák Imre: a két alternatíva esetében a városközponti rehabilitációhoz felvett 
hitel esetében az „A” alternatívát ne vessék el. Ha megvizsgálták és az OTP azt 
igazolja vissza, hogy új hitelbírálatra van szükség és egyebekre, akkor marad a 
„B” alternatíva.  
 
Kérdés: nem hangzott el.  
 
Vélemény, észrevétel: 
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Édes Attila: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság egyhangúlag támogatja 
a határozati javaslat elfogadását.  
 
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
53/2012. /III. 29/ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület megismerte és megtárgyalta az önkormányzat fejlesztési célú 
hitelszerződéseinek módosítására való javaslatot. 
 
Ennek alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A fejlesztési hitelek igénybevételét és felhasználását az alábbiak szerint elfogadja 
 

2. A képviselő-testület a hitelcélonként hitelszerződésben rögzített és fel nem 
használt összegről lemond. 

 
 
3. A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy a 

hitelszerződéseket az OTP Bank NYRT.-vel egyeztetve módosítsa. 
 
A) alternatíva: úgy, hogy a futamidő változatlanul hagyásával a törlesztő részletek 

csökkenjenek 
 
B) alternatíva: úgy, hogy a törlesztő részletek változatlanul maradjanak, és a 

futamidő csökkenjen 
 

4. A képviselő-testület felkéri polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy a 
módosított hitelszerződéseket aláírják és gondoskodjanak a közbeszerzési törvény 
szerinti közzétételéről. 

 
5. A képviselő-testület a hitelszerződés módosításhoz a melléklet szerinti 

nyilatkozatokat teszi. 
 
 
Határidő: 2012. április 10. 
Felelős: szöveg szerint 

 
 
XII. NAPIRENDI PONT:  
 
Javaslat alapító okiratok módosítására 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
 
Bartus László: nincs szóbeli kiegészítése. 
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Kérdés: nem hangzott el.  
 
Vélemény, észrevétel: 
 
Barna Tiborné: az Intézményirányítási és Szociális Bizottság mind a 4 határozati 
javaslatot 5 igen egyhangú szavazattal javasolja elfogadásra.  
 
Sisák Imre: szavazásra bocsátja az egyes határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati 
javaslatot. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
54/2012. /III. 29/ SZÁMÚ HATÁROZATA 

a) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete  a Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 
Módosító Okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 

 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) és (5) bekezdései alapján Pásztó 
Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 224/2011. (IX.29.) számú határozatával kiadott, 
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Alapító Okiratának módosítására kerül sor. 
 

1. Az alapító okirat 4. pontja 5. pontra változik, és ezáltal a további pontok számozása 
eggyel növekszik. 

2. Az alapító okirat 4. pontjába az alábbi szöveg lép: 
„Alapításról rendelkező jogszabály teljes megjelölése: 

      Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 52/2003.(III.28.) határozata 
      Jogelődök megnevezése, székhelye:  
 Gyermekkert Óvoda - 3060 Pásztó Szent Imre tér 1. 

Százszorszép Óvoda -  3060 Pásztó, Madách út 22.” 

3. Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:  
„A költségvetési szerv illetékessége, működési köre”. 

 

4. Az alapító okirat 8. pontjában a következő módosulások történnek: 
- A címszöveg az alábbiak szerint módosul: „A költségvetési szerv jogszabályban 

meghatározott közfeladata, alaptevékenysége”. 
- A „Cigány származású gyermekek (nem kisebbségi nyelv használatával történő) 

óvodai nevelése” szövegrész törlésre kerül. 
- Az „Alkalmazott szakfeladatok” felsorolása a „841907 Önkormányzatok elszámolásai 

a költségvetési szervekkel” és a „890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása” szakfeladatok szerint módosul, 
valamint a „680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladatrenddel 
egészül ki.   
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5. Az alapító okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul:  
„A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

  A költségvetési szerv vezetőjét az alapító és irányítói jogokat gyakorló szerv nevezi ki 
a Kjt. és végrehajtási rendelete(i)ben meghatározott szabályok szerint. A kinevezés 
határozott időre szól.”  

6. Az alapító okirat 12. pontjának az „Intézmények Pénzügyi és Gazdasági Szervezet” 
szövegrésze az alábbiak szerint kerül kijavításra: „Intézmények Pénzügyi és Ellátó 
Szervezete”. 

7. Az alapító okirat 13. pontjának címe az alábbiakkal egészül ki: „Az intézmény 
foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése”. 

8. Az alapító okirat 15. pontjának címe az alábbiak szerint módosul:  
„A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási 
előirányzatok arányában”. 

 
 

b) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 
Alapító Okiratát az alábbiak szerint fogadja el egységes szerkezetben: 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
1. A költségvetési szerv alapító szervének és az irányítási jogokat gyakorló szervének neve és 

székhelye: 
      Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. 
                             
2.   A költségvetési szerv neve: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 

Rövid neve: Pásztó Óvodája 
 
3. A költségvetési szerv székhelye: Százszorszép Óvoda 3060 Pásztó, Madách u. 22.  

Az intézmény adószáma: 16779732-2-12 
 Az intézmény alaptevékenysége szakágazati száma: 

851020 Óvodai nevelés 
 
4.  Alapításról rendelkező jogszabály teljes megjelölése: 
      Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 52/2003.(III.28.) határozata 
     Jogelődök megnevezése, székhelye:  
 Gyermekkert Óvoda - 3060 Pásztó Szent Imre tér 1. 

Százszorszép Óvoda -  3060 Pásztó, Madách út 22. 
 

5.  A költségvetési szervhez tartozó tagintézmények: 
- Hétpettyes Tagóvoda - Pásztó, Cserhát lakónegyed 22. 
- Pitypang Tagóvoda - Hasznos Vár út 61. 
 

6. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:  
 Pásztó Város, Alsótold, Felsőtold, Bokor, Garáb, Kutasó, Cserhátszentiván községek 

területe 
 
7.   Intézmény típusa a közoktatási törvény alapján: óvoda 

 
8.  A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata, alaptevékenysége: 
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Az intézmény közfeladatát a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben 
meghatározottak szerint látja el. 
 
Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelőintézmény. 
Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, teljes óvodai életet magában foglaló 
foglalkozások keretében folyik. Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, 
aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a 
településen, illetve ha a felvételi körzet több településen található az érintett településeken 
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb 
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 
A gyermek 5. életévétől kötelező iskolai életmódra felkészítő foglalkozások szervezése, 
biztosítása.    
Logopédiai ellátás óvodás és általános iskolás korú gyermekek részére. 
Sajátos nevelési igényű gyermekek, úgymint: 

- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő  
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek  

  integrált oktatása, szakvélemény alapján történő gyógypedagógiai ellátás. 
Beilleszkedési zavarokkal, magatartási rendellenességekkel küzdő gyermekek részére 
fejlesztő foglalkozások szervezése. 
Tehetséggondozást magában foglaló pedagógiai munka. 

Alkalmazott szakfeladatok:  

851011  Óvodai nevelés, ellátás 
851012  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
562912  Óvodai intézményi étkeztetés 
562917  Munkahelyi étkeztetés 
856011  Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
841907  Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 

      890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

      890442  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
          közfoglalkoztatása 

890443  Egyéb közfoglalkoztatás 
      561000  Éttermi, mozgó vendéglátás 
      680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése   
 
9.  Maximálisan felvehető gyermeklétszám: 250 fő 
      Óvodai csoportok száma: 10 csoport 
 
10. A költségvetési szervet fenntartók neve és címe: 
      Pásztó Városi Önkormányzat  - 3060 Pásztó, Kölcsey F. u 35.  
      Alsótold Községi Önkormányzat - 3069 Alsótold, Szabadság u. 6.  
 Bokor Községi Önkormányzat - 3066 Bokor, Szabadság u. 14.  
 Cserhátszentiván Községi Önkormányzat - 3066 Cserhátszentiván, Kossuth u. 6. 
 Felsőtold Községi Önkormányzat - 3067 Felsőtold, Széchenyi u. 10.  
 Garáb Községi Önkormányzat - 3067 Garáb, Petőfi u. 5. 
 Kutasó Községi Önkormányzat  - 3066 Kutasó, Toldi u. 4. 
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11. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  
 A költségvetési szerv vezetőjét az alapító és irányítói jogokat gyakorló szerv nevezi 

ki a Kjt. és végrehajtási rendelete(i)ben meghatározott szabályok szerint. A 
kinevezés határozott időre szól.  

 
12. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
      Önállóan működő és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
      A költségvetési szerv jogi személy. 
      A költségvetési szerv pénzügyi- gazdasági feladatait az Intézmények Pénzügyi és   
      Ellátó Szervezete végzi. 
 
13. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási  jogviszonyok 

megjelölése:  
 Az intézmény feladatait közalkalmazottak látják el a Kjt. és végrehajtási rendelete(i)-ben 

meghatározott  szabályok szerint. 
 
14. Az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló vagyon az önkormányzat tulajdonát 

képező: 
- Madách u. 22. sz. alatti ingatlan a rajta lévő épületekkel és szabadtéri létesítményeivel. 
- Pásztó, Cserhát lakónegyed 22. sz. alatti ingatlan a rajta lévő épülettel és szabadtéri 

létesítményekkel. 
- Hasznos, Vár u. 61. sz. alatti ingatlan a rajta lévő épülettel és szabadtéri 

létesítményeivel. 
- Az óvoda használatában lévő ingóságokat az intézmény leltára tartalmazza. 

 
Az óvoda a rendelkezésre álló vagyontárgyakat nevelő és oktató feladatainak ellátásához 
szabadon használhatja, továbbá 14. pontban meghatározottak szerint azokkal kiegészítő 
tevékenységet végezhet. 

 
15. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított 

kiadási előirányzatok arányában: 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 

 
16. Az intézmény általános jogutódja:  
 Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 207/2000.(IX.7.) számú határozatában, a 

123/2002.(VII.30.) számú határozatában az 52/2003. (III.28.) számú határozatában, a 
60/2004.(IV.29.) számú határozatában, a 170/2004.(XI.11.) számú határozatában, a 
107/2005.(V.26.) számú határozatában, a 201/2005.(IX.22.) számú határozatában, a 
226/2006.(IX.7.) számú határozatában, 203/2007.(VIII.24.) számú, a 50/2008.(II.21.) számú 
határozatában, a 193/2008.(VI.26.) számú határozatában, a 235/2008.(VII.31.) számú 
határozatában, a 300/2008.(IX.25.) számú határozatában, az 52/2009.(II.16.) számú 
határozatában, a 167/2009. (V. 28.) számú, a 277/2009.(VII.30.) számú határozatában, a 
228/2010. (VIII.27.) számú határozatában, a 62/2011. (III. 24.) számú határozatában, 
valamint a 224/2011. (IX.29.) számú határozatában szereplő intézményeknek. 

 
17./  Ez az alapító okirat 2012. április 1-jén lép hatályba. 
 
 
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a kettes határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati 
javaslatot. 
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
55/2012. /III. 29/ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
a) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Pásztó Városi Önkormányzat Általános 
Iskolája Módosító Okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) és (5) bekezdései alapján Pásztó 
Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 223/2011. (IX.29.) számú határozatával kiadott, 
Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Alapító Okiratának módosítására kerül sor. 

1. Az alapító okirat felvezető szövege törlésre kerül. 

2. Az alapító okirat 8. pontjában az „Alkalmazott szakfeladatok” felsorolása a „890442 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása” szakfeladat szerint módosul, valamint a „841907 
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel” és „680002 Nem 
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladatokkal egészül ki. 

3. Az alapító okirat 9. pontjának címe az alábbiak szerint módosul: 
„A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási 
előirányzatok arányában”. 

4. Az alapító okirat 10. pontjának címe az alábbiak szerint módosul: „A költségvetési 
szerv illetékessége, működési köre”.  

Ugyanezen pontból törlésre kerülnek: Mátraszőlős, Felsőtold és Bokor települések. 

5. Az alapító okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul: 
  „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

 A költségvetési szerv vezetőjét az alapító és irányítói jogokat gyakorló szerv nevezi ki 
a Kjt. és végrehajtási rendelete(i)ben meghatározott szabályok szerint. A kinevezés 
határozott időre szól.” 

6. Az alapító okirat 14. pontjának címe az alábbiak szerint módosul: 
„Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 
megjelölése”. 

7. Az alapító okirat 15. pontjából az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 
„Mátraszőlős Község Önkormányzata  3068 Mátraszőlős, Felszabadulásu.77. 
Bokor Község Önkormányzata   3066 Bokor, Szabadság u. 14 
Felsőtold Község Önkormányzata   3067 Felsőtold, Széchenyi u. 10.”  

8. Az alapító okirat „Maximális tanulólétszám” bekezdése 20. sorszámot kap, és a 
„Tanulócsoportok száma: 32+ 1 napközi” szöveggel egészül ki. 

9. Az alapító okirat „Az intézmény általános jogutódja” bekezdése 21. sorszámot kap.  
 
b) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Pásztó Városi Önkormányzat Általános 
Iskolája Alapító Okiratát az alábbiak szerint fogadja el egységes szerkezetben: 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 A költségvetési szerv  
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1.  Neve: Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 
 
2.  Rövid neve: Pásztói Általános Iskola 
 
3.   Székhelye: 3060 Pásztó, Nagymező u. 36.  
 
4.  Létrehozásáról rendelkező jogszabály:  
 Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 86/2009.(III.26.) számú határozata 
 
5. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:  

Dózsa György Általános Iskola - 3060 Pásztó, Nagymező u. 36.  
Gárdonyi Géza Általános Iskola - 3060 Pásztó, Nagymező u. 34.  

 
6. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

Alapfokú nevelési, oktatási feladatok 
Az intézmény alaptevékenységének szakágazata: 852010 
Alapfokú oktatás (alapfokú művészet oktatás kivételével)  
 

7. Alaptevékenysége:  
8 évfolyammal rendelkező általános iskola, feladata a tankötelezettség teljesítését 
szolgáló, az általános műveltséget megalapozó, alapvizsgára felkészítő nevelés oktatás 
biztosítása. Általános iskolai napköziotthonos ellátás, általános iskolások étkeztetése 
napköziotthonos ellátás keretében. Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, 
képesség kibontakoztató felkészítés, tehetséggondozás. Az 1-4 évfolyamokon 
iskolaotthonos oktatás.  
Sajátos nevelési igényű gyermekek, úgymint: 

- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő  
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek  

  integrált oktatása. 
  Gyógytestnevelési valamint logopédiai ellátás általános iskolás korú gyermekek 

részére. Az iskola alaptevékenységként iskolai könyvtári szolgáltatást kínál.  
 
8.  Alkalmazott szakfeladatok:   
 852011  Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  

(1-4. évfolyam) 
 852012  Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű  

nevelése,  oktatása (1-4. évfolyam)  
 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  

(5-8. évfolyam)  
 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű  
   nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
 855911 Általános iskolai napköziotthoni nevelés 
 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napköziotthoni nevelése 
 855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
 856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 



 39

 562917 Munkahelyi étkeztetés 
            890441         Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
            890442           Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb  

időtartamú közfoglalkoztatása 
            890443           Egyéb közfoglalkoztatás 
 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
9.  A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási 

előirányzatok arányában: 
       Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.  
 
10. Illetékessége, működési köre:   
  Pásztó Város, Alsótold, Garáb, Kutasó, Cserhátszentiván községek területe 
 
11. Alapító szerv és az irányítási jogokat gyakorló szerv neve és székhelye: 
       Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.  
 
12. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:  

            Önállóan működő és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
            A költségvetési szerv jogi személy. 
            Az intézmény pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását az Intézmények Pénzügyi és  
            Ellátó Szervezete végzi. 
 
13. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv vezetőjét az alapító és irányítói jogokat gyakorló szerv 
nevezi ki a Kjt. és végrehajtási rendelete(i)ben meghatározott szabályok szerint. 
A kinevezés határozott időre szól.  

 
14. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 

megjelölése : 
Az intézmény feladatait közalkalmazottak látják el a Kjt. és végrehajtási rendelete(i)-
ben meghatározott  szabályok szerint.  

 
15. A fenntartó neve és címe:  

Pásztó Város Önkormányzata   3060 Pásztó, Kölcsey F. u 35.  
 Alsótold Község Önkormányzata  3069 Alsótold, Szabadság u. 6.  
 Cserhátszentiván Község Önkormányzata  3066 Cserhátszentiván, Kossuth u. 6. 
 Garáb Község Önkormányzata   3067 Garáb, Petőfi u. 5. 
 Kutasó Község Önkormányzata   3066 Kutasó, Toldi u. 4. 
 
16. Az intézmény típusa: Általános Iskola 
 
17. Az intézményhez tartozó tagintézmények / telephelyek:  

Dózsa György Általános Iskola 3060 Pásztó, Nagymező u. 36. 
Gárdonyi Géza Általános Iskola 3060 Pásztó, Nagymező u. 34.  
Dózsa György Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák F. u. 17.  

 Mátrakeresztes Erdei Iskola 3060 Pásztó, Kékesi u. 82/A.  
 
18. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon az önkormányzat tulajdonát képező:  
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- Pásztó Nagymező u. 36.,  Pásztó, Nagymező u. 34.  és a Pásztó, Deák F. u. 17. szám 
alatti iskolaépület hozzá tartozó épületeivel, szabadtéri létesítményeivel, az iskola 
használatában lévő ingatlanterülettel.  

- Mátrakeresztes, Kékesi u. 82/a. szám alatti épület a hozzá tartozó épülettel, erdei 
iskolai formában történő hasznosítással.  

- A Mátrakeresztes 4677 hrsz. alatt szereplő ingatlan területen felépített faház és 
felszerelései.  

- Az iskola használatában lévő ingóságokat az intézmény leltára tartalmazza. 
 
19. A vagyon feletti rendelkezés joga:  

A feladat ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon Pásztó Városi Önkormányzat 
tulajdonát képezi, mely az iskola térítésmentes használatában áll. Az iskola a 
rendelkezésre álló vagyontárgyakat nevelő és oktató feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja.  

 
20.  Maximális tanulólétszám:  896 fő  

A tanulócsoportok száma:    32 + 1 napközi 
 

 21. Az intézmény általános jogutódja:  
A Dózsa György Általános Iskola vonatkozásában a Pásztói Nagyközségi Közös 
Tanács 13/1981.(VI.27.) számú határozat, a Pásztó Város Képviselő-testülete 
56/1992.(VI.25.) számú határozatában, a 25/1994.(IV:07.) számú határozata 1/3 
pontjában, a 130/1995.(VIII.15.) számú határozatában, a 115/1997.(VII.24.) számú 
határozatában, a 182/1999.(IX.30.) számú határozatában, 123/2002.(VII.30.) számú 
határozatában, a 115/2003.(V.27.) számú határozatában, a 190/2003.(IX.18.) számú 
határozatában, a 31/2004.(II.26.) számú határozatában, a 61/2004.(IV.29.) számú 
határozatában, a 171/2004.(XI.11.) számú határozatában, a 202/2005.(IX.22.) számú 
határozatában, a 147/2006.(VI.29.) számú határozatában, a 127/2007.(V.30.) számú 
határozatában, a 202/2007.(VIII.24.) számú határozatában, a 265/2007.(X.25.) számú 
határozatában, a 48/2008.(II.21.)  számú határozatában, a 233/2008.(VII.31)  számú 
határozatában, a 298/2008.(IX.25.) számú határozatában, az 50/2009.(II.16.) számú 
határozatban, a 135/2009.(V.11.)  számú határozatában, a 278/2009.(VII.30.) számú 
határozatában, a 295/2009.(VIII.31.) számú határozatában, a 145/2010. (V.27.) számú 
határozatában, a 229/2010. (VIII.27.) számú határozatában, a 61/2011. (III. 24.) számú 
határozatában, valamint a 223/2011. (IX.29.) határozatában szereplő intézménynek.  

 
A Gárdonyi Géza Általános Iskola vonatkozásában a Pásztó Városi Tanács 
17/1990.(II.12.) számú határozatában, a Pásztó Város Képviselő-testülete az 
56/1992.(VI.25.) számú határozatában, a 25/1994.(IV.07.) számú határozata ¼ 
pontjában, a 131/1995.(VIII.15.) számú határozatában, a 116/1997.(VII.24.) számú 
határozatában, a 123/2002.(VII.30.) számú határozatában, a 157/2003.(VI.30.) számú 
határozatában, a 191/2003.(IX.18.) számú határozatában, a 62/2004.(IV.29.)  számú 
határozatában, a 172/2004.(XI.11.) számú határozatában, a 203/2005.(IX.22.) számú 
határozatában, a 146/2006.(VI.29.) számú határozatában, a 202/2007.(VIII.24.) számú 
határozatában, a 266/2007.(X.25.) számú határozatában, a 49/2008.(II.21.) számú 
határozatában, a 234/2008.(VII.31.) számú határozatában, a 299/2008.(IX.25.) számú 
határozatában, az 51/2009.(II.16.) számú határozatában, a 135/2009.(V.11.)  számú 
határozatában, a 278/2009.(VII.30.) számú határozatában, a 295/2009.(VIII.31.) számú 
határozatában, a 145/2010. (V.27.) számú határozatában, a 229/2010. (VIII.27.) számú 
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határozatában, a 61/2011. (III. 24.) számú határozatában, valamint a 223/2011. 
(IX.29.) határozatában szereplő intézménynek.  

 
22./ Ez az alapító okirat 2012. április 1-jén lép hatályba. 
 
 
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a hármas határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati 
javaslatot. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
56/2012. /III. 29/ SZÁMÚ HATÁROZATA 

 
a) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Teleki László Városi Könyvtár és 
Művelődési Központ Módosító Okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 

 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) és (5) bekezdései alapján Pásztó 
Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2011. (III. 24.) számú határozatával kiadott, 
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítására 
kerül sor. 
 

1. Az alapító okirat 4. pontja kiegészül a „Gaál István Emlékszoba” és „Turisztikai 
fogadó” tagintézményekkel, valamint „A költségvetési szervhez tartozó telephelyek” 
felsorolásában a „Klubkönyvtár 3082 Mátrakeresztes, Kékesi u. 30.” szövegrész az 
alábbiak szerint kerül kijavításra: „Klubkönyvtár 3082 Mátrakeresztes, Kékesi u. 
104.” . 

2. Az alapító okirat 5. pontjának címe az alábbiak szerint módosul: 
„A költségvetési szerv illetékessége, működési köre”. 

3. Az alapító okirat 6. pontjában a következő módosulások történnek: 
 A címszöveg az alábbiak szerint módosul: „A költségvetési szerv jogszabályban 

meghatározott közfeladata, alaptevékenysége”. 
 Az „Alkalmazott szakfeladatok” felsorolása a „841907 Önkormányzatok elszámolásai 

a költségvetési szervekkel” és a „890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása” szakfeladat szerint módosul, 
valamint a „680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladatrenddel 
egészül ki.   

4. Az alapító okirat 8. pontjának címe az alábbiak szerint módosul: 
„A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje” 

5. Az alapító okirat 9. pontjának az „Intézmények Pénzügyi és Gazdasági Szervezet” 
szövegrésze az alábbiak szerint kerül kijavításra: „Intézmények Pénzügyi és Ellátó 
Szervezete”. 

6. Az alapító okirat 10. pontjának címe az alábbiak szerint módosul: 
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„Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 
megjelölése”. 

7. Az alapító okirat 11. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint kerül kijavításra: 
„3060 Pásztó, Deák F. út 14. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő 162 számú 
tulajdoni lap, 65/1 hrsz. épület belső udvarral, telek alapterülete 2124 m2.”  

Ugyanezen pont 3. bekezdése az alábbiak szerint kerül kijavításra: 
 

„3082 Mátrakeresztes, Kékesi u. 104. sz. alatti, 4833 hrsz. épület. A telek alapterülete 
270 m2 (237 m2, -27 m2 más célú, rendelő).” 

8. Az alapító okirat 12. pontjának címe az alábbiak szerint módosul: 
„A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási 
előirányzatok arányában”.  

 
b) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Teleki László Városi Könyvtár és 
Központ Alapító Okiratát az alábbiak szerint fogadja el egységes szerkezetben: 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
1. A költségvetési szerv alapító szervének és az irányítási jogokat gyakorló szervének neve és  
    székhelye:  
            Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.  

 
2. A költségvetési szerv neve:  Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ  

          rövid neve:  Könyvtár és Művelődési Központ 
3. A költségvetési szerv székhelye: Pásztó, Nagymező u. 3. 
  Az intézmény adószáma: 16779426-2-12 
 Az intézmény alaptevékenysége szakágazati száma:  

910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 
 
4. A költségvetési szervhez tartozó tagintézmény: 
            Művelődési Központ   3060 Pásztó, Deák Ferenc út 14. 
            Csohány Galéria   3060 Pásztó, Múzeum tér 4. 
 Gaál István Emlékszoba    3060 Pásztó, Múzeum tér 4. 
 Turisztikai Fogadó   3060 Pásztó, Múzeum tér 4. 
 
 A költségvetési szervhez tartozó telephelyek: 
            Klubkönyvtár   3065 Hasznos, Alkotmány út 155. 
            Klubkönyvtár   3082 Mátrakeresztes,Kékesi u.104. 
 
5. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: Pásztó Város területe 

 
6. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata, alaptevékenysége: 
Az intézmény közfeladatát a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározottak szerint látja el. 
A könyvtári, valamint művelődési otthoni tevékenység integrálása, elsősorban a szellemi 
potenciál mobilizálása, a közművelődési feladatok célirányosabb és kiegyensúlyozottabb 
ellátása érdekében.  
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Alkalmazott szakfeladatok: 
 841907  Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési  szervekkel 

 910123  Könyvtári szolgáltatások  
 910203  Múzeumi kiállítási tevékenység 
 910502  Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

       890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
 890442  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú  
     közfoglalkoztatása 

 890443  Egyéb közfoglalkoztatás 
 680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 
7. A költségvetési szervet fenntartó neve és címe: 
 Pásztó Városi Önkormányzat - 3060 Pásztó, Kölcsey F. u 35. 

8. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  
 A költségvetési szerv vezetőjét az alapító és irányítói jogokat gyakorló szerv nevezi ki a 

Kjt. és végrehajtási rendelete(i)ben meghatározott szabályok szerint.  A kinevezés 
határozott időre szól. 

 
9. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

            Önállóan működő és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
            A költségvetési szerv jogi személy. 
            A költségvetési szerv pénzügyi- gazdasági feladatait az Intézmények Pénzügyi  és   
            Ellátó Szervezete végzi. 
 
10. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok  
      megjelölése:  

 Az intézmény feladatait közalkalmazottak látják el a Kjt. és végrehajtási rendelete(i)-
ben meghatározott szabályok szerint. 
 

11. Az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló vagyon:  
 3060 Pásztó, Deák F. út 14. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő 162 számú 

tulajdoni lap, 65/1 hrsz. épület belső udvarral, telek alapterülete 2124 m2.  

 3065 Hasznos, Alkotmány u. 155. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő 3437 hrsz. 
alatti épület. A telek alapterülete 203 m2. 

 3082 Mátrakeresztes, Kékesi u. 104. sz. alatti, 4833 hrsz. épület. A telek alapterülete 
270 m2 (237 m2, -27 m2 más célú, rendelő). 

 3060 Pásztó, Nagymező u. 3 sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő épület, az 
épület oldalbejárata felől megközelíthető rész kivételével (alagsorból: 66,32 m2, 
földszinti részből: 193,32 m2). 

 3060 Pásztó, Múzeum tér 4. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő 62 hrsz. épület. 

Az intézmény használatában lévő ingóságokat a leltár tartalmazza.  
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat közművelődési feladatainak ellátásához 
szabadon használhatja.  
 
12. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa  a  módosított kiadási  
      előirányzatok arányában: 
      Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 
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13. Az intézmény általános jogutódja:  
A Képviselő-testület a 63/2011. (III.24.) számú, a 168/2009.(V. 28.) számú, az 
54/2009.(II.16.) számú, a 303/2008.(IX.25.)számú , a 198/2008.(VI.26.) számú, az 51/ 
2008. (II.21.) számú, a 276/2005.(XII.1.) számú, a 207/2001.(XI.27.) számú, a 
132/1995.(VIII.15.) számú, a 16/1993.(III.30.) számú határozata alapján az intézmény 
általános jogutódja a Pásztó Községi Tanács által a Lovász József Művelődési 
Központ, valamint az 1971-től Nagyközségi Járási Könyvtár, később Teleki László 
Városi Könyvtár elnevezésű intézménynek.                                                     

  
14./ Ez az alapító okirat 2012. április 1-jén lép hatályba. 
 
 
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a négyes határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati 
javaslatot. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
57/2012. /III. 29/ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
a) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete az Intézmények Pénzügyi Ellátó 
Szervezete Módosító Okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 

 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) és (5) bekezdései alapján Pásztó 
Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 369/2010. (XII.28.) számú határozatával 
kiadott, az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására kerül 
sor. 
 

1. Az alapító okirat 4. pontjának  címe az alábbiak szerint módosul: 
„A költségvetési szerv illetékessége, működési köre”. 

2. Az alapító okirat 5. pontjában a következő módosulások történnek: 
- A címszöveg az alábbiak szerint módosul: „A költségvetési szerv 

jogszabályban meghatározott közfeladata, alaptevékenysége”. 

- Az „ÓVODA Alkalmazott szakfeladatok” felsorolása az alábbi 
szakfeladatrendek szerint módosul és egészül ki: 

„841907  Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel”  
         „890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás” 

„890442  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb  
    időtartamú közfoglalkoztatása” 

„890443  Egyéb közfoglalkoztatás” 
„680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése”  

- Az „ÁLTALÁNOS ISKOLA Alkalmazott szakfeladatok” felsorolása az alábbi 
szakfeladatrendek szerint módosul és egészül ki: 

„841907  Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel”  
         „890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás” 

„890442  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb  
    időtartamú közfoglalkoztatása” 
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„890443  Egyéb közfoglalkoztatás” 
  „680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése”  

- Az „IPESZ Alaptevékenységi szakfeladatok” felsorolásából törlésre kerülnek a  
„841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége” és „841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések 
ellenőrzése területi szinten” szakfeladatrendek. 

Ugyanezen bekezdés az alábbi szakfeladatrend szerint módosul:  
„841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel”. 

- A következő szövegrész törlésre kerül: 

„HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG  
  Alaptevékenységi szakfeladatok: 

 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása  
842522 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység”. 

- A „TELEKI LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT Alaptevékenységi szakfeladatok” felsorolása az alábbi 
szakfeladatrendek szerint módosul és egészül ki: 

„841907  Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel”  
         „890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás” 

„890442  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb  
    időtartamú közfoglalkoztatása” 

„890443  Egyéb közfoglalkoztatás” 
  „680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése”   

3. Az alapító okirat 7. pontjának címe az alábbiak szerint módosul: 
„Az intézmény felügyeleti szervének megnevezése, székhelye” 
Ugyanezen pont a „3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.” szöveggel egészül ki. 

4. Az alapító okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetőjét az alapító és irányítói jogokat gyakorló szerv nevezi ki 
a Kjt. és végrehajtási rendeleteiben meghatározott szabályok szerint. A vezetői 
megbízás határozott időre szól.” 

5. Az alapító okirat 10. pontjának címe az alábbiak szerint módosul: 
„A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 
megjelölése”. 

6. Az alapító okirat 11. pontjának címe az alábbiakra változik: „A költségvetési szerv 
vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási előirányzatok 
arányában”. 

 
b ) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete az Intézmények Pénzügyi Ellátó 
Szervezete Alapító Okiratát az alábbiak szerint fogadja el egységes szerkezetben: 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
1.  A költségvetési szerv neve: Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete 
     rövid neve:  IPESZ 
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Az intézmény törzskönyvi azonosító száma: 452805 
Az intézmény adószáma: 15452805-1-12 
Az intézmény alaptevékenysége szakágazati TEÁOR száma: 841116 Önkormányzati, 
valamint többcélú kistérségi társulási intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai 

2.  A költségvetési szerv székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. 
 
3. A költségvetési szervhez tartozó tagintézmények/telephelyek: 

Védőnői tanácsadó Pásztó, Semmelweis u. 15-17.  
Védőnői tanácsadó Hasznos, Alkotmány u. 226. 
Védőnői tanácsadó Mátrakeresztes, Kékesi u. 104.     

 
4.   A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: 

Pásztó város területe értelemszerűen a gazdálkodási körbe bevont intézmények 
működési területét figyelembe véve. 

 
5.  A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata, alaptevékenysége: 

 Pásztó Városi Önkormányzat oktatási, közművelődési, - a kórház kivételével - 
egészségügyi, szociális és rendészeti intézményeinek pénzellátása, gazdasági 
feladatainak ellátása. 

 
 ÓVODA 

 Alaptevékenységi szakfeladatok: 
 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás  

       890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
 890442  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú  
     közfoglalkoztatása 

 890443  Egyéb közfoglalkoztatás 
 680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 
 Alaptevékenységi szakfeladatok: 

 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű  

                   nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók  

                   nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű  

                   nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók  
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                   nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

     890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
 890442  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú  
     közfoglalkoztatása 

 890443  Egyéb közfoglalkoztatás 
 680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 
IPESZ 
 Alaptevékenységi szakfeladatok: 
 
841169 M.n.s. (máshova nem sorolható) egyéb kiegészítő szolgáltatások 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

 
TELEKI LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
Alaptevékenységi szakfeladatok: 

 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység  
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

       890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
 890442  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú  
     közfoglalkoztatása 

 890443  Egyéb közfoglalkoztatás 
 680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 
6.  A költségvetési szervet fenntartó neve és címe: 
 Pásztó Városi Önkormányzat  
 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.  
 
7. Az intézmény felügyeleti szervének megnevezése, székhelye: 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és illetékes bizottsága, valamint a 
polgármester és a jegyző a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott 
munkamegosztás szerint. 
Szervezeti és Működési Szabályzatát az Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága hagyja 
jóvá. 
3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. 

 
8. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv vezetőjét az alapító és irányítói jogokat gyakorló szerv nevezi ki 
a Kjt. és végrehajtási rendeleteiben meghatározott szabályok szerint. A vezetői 
megbízás határozott időre szól. 
 

9. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 



 48

 Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 A költségvetési szerv jogi személy. 
 
10. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 

megjelölése: 
            Az intézmény feladatait közalkalmazottak látják el a Kjt. és végrehajtási rendeleteiben  

meghatározott szabályok szerint. 
 
11. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási 
 előirányzatok arányában: 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 
12. Az intézmény általános jogutódja  

a Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 123/1997.(VII.24.) számú, a 
99/1998.(VII.30.)számú, 63/2001.(V.3.) számú határozatában, 146/2004.(IX.23.) 
számú határozatában, az 53/2008.(II.21.) számú határozatban, 301/2008.(IX.25.) 
számú határozatában, az 55/2009.(II.16.) és a 172/2009.(V.28.) számú határozatában, 
a 200/2009.(VI.22.) számú határozatában, a 275/2009.(VII.30.) számú határozatában, 
a 318/2010.(XI.25.) számú határozatában, valamint a 369/2010. (XII.28.) számú 
határozatában szereplő intézménynek. 

                                                
13./ Ez az alapító okirat 2012. április 1-jén lép hatályba. 

 
Sisák Imre: szavazásra bocsátja az ötös határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati 
javaslatot. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
58/2012. /III. 29/ SZÁMÚ HATÁROZATA 

 
 

a) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Margit Kórház Pásztó Módosító 
Okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 

 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) és (5) bekezdései alapján Pásztó 
Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 133/2011. (V.26.) számú határozatával 
kiadott, Margit Kórház Pásztó Alapító Okiratának módosítására kerül sor. 

1. Az alapító okirat 5. pontjának címe az alábbiak szerint módosul: 
„A költségvetési szerv illetékessége, működési köre”.   

2. Az alapító okirat 6. pontjában az alábbi módosulások történnek: 

- A címszöveg az alábbiak szerint módosul: „A költségvetési szerv jogszabályban 
meghatározott közfeladata, alaptevékenysége”. 

- Az „Egyéb alaptevékenység” felsorolásából a következő szakfeladatrendek törlésre 
kerülnek: 

„682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” 
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„682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” 
„472900  Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem” 
„477300 Gyógyszer-kiskereskedelem” 
 „477400 Gyógyászati termék kiskereskedelem” 

Ugyanezen bekezdés új szakfeladatrendekkel egészül ki az alábbiak szerint: 

„470003  Gyógyszer-kiskereskedelem” 
„470004  Gyógyászati termék kiskereskedelem” 
„470009  Kiskereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)” 
„680001  Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” 
„680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” 

3. Az alapító okirat 7. pontjának címe az alábbiak szerint változik: 
„A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje”. 

4. Az alapító okirat 9. pontjának címe az alábbiak szerint módosul: 
„A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok  

      megjelölése”. 

5. Az alapító okirat 10. pontjának címe az alábbiak szerint módosul: 
„A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási  

       előirányzatok arányában” 
 
b) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Margit Kórház Pásztó Alapító Okiratát 
az alábbiak szerint fogadja el egységes szerkezetben: 

 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
1.    A költségvetési szerv alapító szervének és az irányítási jogokat gyakorló szervének neve és 

székhelye: 
      Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. 
  
22..      A költségvetési szerv neve:  Margit Kórház Pásztó  
                                    rövid neve:  Kórház 
 
3.  A költségvetési szerv székhelye: Pásztó, Semmelweis u. 15-17.  

Az intézmény adószáma: 15450061 
  Az intézmény alaptevékenysége szakágazati száma:  

861000 Fekvőbeteg-ellátás 
 
4.  A költségvetési szervhez tartozó, az intézmény székhelyén kívül működő telephelyek:   

Pásztó, Nagymező u. 6. - Központi háziorvosi ügyelet 
 Pásztó, Fő út 91.  - Tüdőbeteg-gondozó intézet 
 
5.   A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:   

Az intézmény működési területe az egyes ellátási formák tekintetében az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-Magyarországi Regionális Intézete 
által kiadott működési engedélyben meghatározottak szerint. 

 
6.  A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata, alaptevékenysége:  

- Állandó és átmeneti jellegű nővér és orvosi szállások, 
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- Kórház, kórház-rendelőintézet fekvőbeteg ellátó tevékenység - beleértve az orvosi és 
az orvosi segédszemélyzet által nyújtott laboratóriumi és egyéb diagnosztikai jellegű 
szolgáltatások, egynapos sebészeti ellátás, nem OEP finanszírozott területi ellátási 
kötelezettség nélkül, mátrix rendszerben működő, sebészeti jellegű fekvőbeteg ellátás, 
diagnosztikai és terápiás többletszolgáltatások, élelmezés, gyógyszerellátás és más, a 
kórházi ellátáshoz szükséges tevékenységek.  
Közfinanszírozott fekvőbeteg kapacitás: belgyógyászat 20 ágy, rehabilitáció 75 ágy, 
krónikus 70 ágy, ápolási10 ágy. 
- A háziorvosi szolgáltatásokhoz kapcsolódó alaptevékenységgel összefüggő 
diagnosztikai és terápiás többletszolgáltatások, a háziorvosi feladatok sürgősségi 
ellátására szervezett ügyeleti szolgáltatások (készenléti, összevonási, hétvégi ügyeleti, 
központi ügyelet, sürgősségi orvosi)  
- A foglalkozás-egészségügyi szolgálat által végzett foglalkozás-egészségügyi 
tevékenység, 
- Önálló rendelőintézetben és gondozóban végzett járóbetegek szakorvosi ellátása, 
- Anya, gyermek és csecsemővédelem érdekében végzett mozgó szakorvosi szolgálat. 
- Kereskedelmi és vendéglátó egység működtetése az ellátott betegek, hozzátartozók 
és dolgozók számára. 
 
Az intézmény alaptevékenységét az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és Pásztó 
Városi Önkormányzat által megállapított költségvetésből látja el.  
Az intézmény alaptevékenységének szakfeladatai:  
 

Fekvőbeteg ellátás 

861001 Fekvőbetegek aktív ellátása 
861002 Fekvőbetegek krónikus ellátása 
861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 
861004 Egészségügyi ápolás bentlakással 
 
Járóbeteg ellátás 

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása 
862213 Járóbetegek gyógyító gondozása 
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
862240 Egyéb máshová nem sorolt járóbeteg szakellátás 
   Mozgó Szakorvosi Szolgálat, Nappali kórház 
869020 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 
869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás 
869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatás 
 
Egyéb alaptevékenység 

559099 Szálláshely szolgáltatás 
561000 Éttermi vendéglátás 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
470003  Gyógyszer-kiskereskedelem 
470004  Gyógyászati termék kiskereskedelem 
470009  Kiskereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár) 
680001  Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
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680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 

7.  A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
 A költségvetési szerv vezetőjét az alapító és irányítói jogokat gyakorló szerv nevezi ki 
a Kjt. és végrehajtási rendelete(i)ben meghatározott szabályok szerint.  A kinevezés 
határozott időre szól. 

       
8.    A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

- önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, 
- jogi személy. 

  
9.  A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok  
      megjelölése 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alap esetben közalkalmazott, melyre a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes 
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl. 
megbízási jogviszony)  az irányadó. 
 

10. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási  
      előirányzatok arányában: 

Az intézmény a mindenkori hatályos jogszabályok szerint alaptevékenysége mellett 
vállalkozási tevékenységet nem végez. 

 
11. Az intézmény általános jogutódja:  
 A Pásztó Városi Tanács 29/1984. (XII.11.) számú határozatában, a 99/1998.(VII.30.) 

számú határozat 1. pontjában, a 27/2000. (II. 29.) számú határozatában, a 154/2000. 
(VIII.1.) számú határozat 3. pontjában,  a 207/2000. (XI.7.) számú határozatában, 4/2005. 
(I.31.) számú határozatában, a 262/2007. (X.25.) számú határozat 1. pontjában, az 
54/2008. /II. 21./ számú határozatában, a 336/2008.(XI.11.) számú határozatában, a 
170/2009. (V.28.) számú határozatában, a 273/2009.(VII.30.) számú határozatában, a 
319/2010.(XI.25.) számú határozatában, a 370/2010. (XII. 28.) számú határozatában, 
valamint a 133/2011. (V.26.) számú határozatában szereplő intézménynek. 

 
12./ Ez az alapító okirat 2012. április 1-jén lép hatályba. 
 
 
XIII. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat közös költség és bérleti díj miatti tartozások rendezésére 
Előterjesztő: Sándor Károly aljegyző 
 
Sándor Károly: ahogyan a költségvetési rendelet intézkedési tervében is jelezték, 
bekövetkezett az az állapot, amikor a lánctartozás olyan helyzetbe hozta az 
önkormányzatot és a Városgazdálkodási Kft.-t, hogy a helyzet tovább nem 
tartható. A lakosok tartoznak a kft.-nek, a kft. tartozik a banknak és az 
önkormányzatnak, az önkormányzat szintén a banknak. Erre rátett még egy 
lapáttal a ma délelőtti nemzetiségi önkormányzati ülés és közmeghallgatás. A 
kevés számú megjelent elmarasztalta az önkormányzatot és a nemzetiségi 
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önkormányzat képviselőit azért, mert szétfagyott a vízórájuk és nem intézik el 
nekik, hogy a Vízmű ingyen cserélje ki nekik, illetve erre kapjanak segélyt. 
Otthon vannak munkanélküliként és hagyják, hogy szétfagyjon a vízórájuk. 
Nemhogy nem keresik meg a pénzt, hanem vigyázni sem tudnak rá. 
Tudatformálást kellene végrehajtani, mert az egy dolog, hogy nem fizetik be, 
amit be kell, de még azt is hagyják, hogy szétfagyjon a vízóra. A képviselő-
testület támogatásával a Városgazdálkodási Kft.-nek meg kell kezdenie ezt a 
folyamatot. Nem az a cél, hogy kiköltözzenek a lakásokból, hanem, hogy 
megállapodjanak a kft.-vel. Robotka úr elmondta a bizottsági ülésen, hogy erre 
vonatkozóan már tavaly is volt felszólítás, de ennek ellenére semmi sem történt. 
Komolyra kell tehát fordítani a dolgokat.  
A bizottsági ülésen elhangzott a határozati javaslattal kapcsolatban két 
módosítás, a felszólítást követő 60 nap helyett 30 nap és a felszólítást követő 90 
nap helyett 60 nap.  
 
Kérdés: nem hangzott el.  
 
Vélemény, észrevétel: 
 
Édes Attila: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság egyhangúlag javasolja 
elfogadásra a határozati javaslatot az elhangzott módosításokkal. 
 
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati 
javaslatot. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
59/2012. /III. 29/ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület megismerte és megtárgyalta a közös költség és a lakbér tartozás 
rendezésére tett javaslatot és a következő határozatot hozza. 
 
1. A fizető és komfort nélküli vagy alacsonyabb komfortfokozatú lakásban lakók igény 

esetén lehetőséget kapnak a nem fizető komfortosabb lakást bérlők terhére, azaz a bérelt 
ingatlanokban a bérlők megcserélésére. 

 
2. A Képviselő-testület megbízza a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-t az 

alábbi feladatok ellátására.  
A nem fizető bérlőknek végső felszólítást kell küldeni, amelyben fel kell hívni a 
figyelmüket az alábbiakra, megjelölve: 
 
- a felhalmozott tartozás törlesztésének, vagy a tartozás részletfizetésére a Pásztói 

Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-nél kezdeményezhető megállapodás 
megkötésének határidejét, (legfeljebb a felszólítást követő 30 nap) 

 
- előzőek elmaradása esetén - újabb időpont megjelöléssel - kilátásba kell helyezni a 

bérleti jogviszony felmondását és a felmondás határidejéig a lakás szerződésnek 
megfelelő kiürítését, átadását. (legfeljebb a felszólítást követő 60 nap) 
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- amennyiben a lakásból a kiköltözés és a bérleti szerződés szerinti lakásátadás a 
megjelölt határidőig nem történt meg, a bérleti szerződést fel kell mondani, valamint a 
Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. bírósági úton intézkedjen a 
kilakoltatásra. 
 
Határidő: a levél kiküldésére 2012. április15., végrehajtásra szöveg szerint. 
Felelős: Robotka Róbert igazgató 

 
 
 

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK 
 
Barna Tiborné: a Jókai utca végében van egy szennyvízakna. Körülötte elég 
gazos a terület és nyáron elviselhetetlen a bűz. Mivel az aknában lévő vízforgató 
nem tiszta, az fokozza a bűzt.  
 
Sisák Imre: közérdekű bejelentésként be kell nyújtani a főmérnök úrhoz. 
 
Barna Tiborné: a Bem úton a vízművesek felszedték a lapokat, amik nem lettek 
visszarakva, ezért az utca végén nehéz közlekedni, bukkanó keletkezett.  
 
Sisák Imre: közérdekű bejelentésként be kell nyújtani a főmérnök úrhoz. 
 
Barna Tiborné: a környéken lakók felháborítónak tartják, hogy a CBA mögötti 
parkban, a romkertben a kutyatartók odaviszik a kutyáikat piszkítani. Azt 
kérdik a lakók, hogy nem lehetne-e egy táblát kihelyezni a kutyasétáltatásra 
vonatkozóan? 
A Vörösmarty és a Rózsa utcánál nincs járda. Az idősek nem tudnak közlekedni, 
balesetveszélyes, télen nagyon csúszott. 
 
Sisák Imre: közérdekű bejelentésként be kell nyújtani a főmérnök úrhoz. 
 
Barna Tiborné: jelezték, hogy tarthatatlan az az állapot, ami a temetőben van, 
ugyanis a virágokat ellopják a sírokról.  
Kérdezték, hogy a járdák és a lakóházak környékét mennyire kell tisztán tartani 
a hulladéktól? Voltak olyan járdák, ahol a hó nem volt eltakarítva, vagy a ház 
háta mögé volt dobálva a szemét.  
Felvetette már többször – mivel most már tényleg van közmunkás -, hogy nem 
lehetne két embert közterület felügyelőnek kiemelni, akik járnák a várost és 
felírnák az észrevételeiket? Felháborító, amilyen szemét van a Penny és a Spar 
környékén. 
Szóltak a kocsmárosok, hogy fizetik az iparűzési adót, de a kocsma üres. 
Ugyanakkor a palackos boltok és azok környéke olyan, mint egy szabadidőpark, 
mert az emberek bemennek megvenni az italt és a bolt előtt megisszák.  
 
Sisák Imre: amikor fogyasztóvédelmi bejárások vannak, ezeket az eseteket 
figyelemmel kell kísérni. Mindenki tudja, hol vannak ezek a területek. 
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Szabóné Bózsár Éva: konkrét bejelentések kellenek.  
 
Sisák Imre: akkor ő most tesz egy konkrét bejelentetést, amit a NAV igazgatója 
felé is megtett. Felháborító és tisztességtelen, hogy a kínai üzletekben senkinek 
sem adnak blokkot. Neki is csak azért, mert megreklamálja. Haladéktalanul meg 
kell tenni a szükséges intézkedést. Százmilliós nagyságrendben aratnak a kínai 
boltosok. A játszóterek helyreállítására elég lenne az iparűzési adó, amit nem 
fizetnek be.  
 
Barna Tiborné: Pásztón egyetlen játszótér működik, a Stromfeld udvarban. Volt 
már korábban szó róla, hogy a többi balesetveszélyes, el kell vinni őket, de az sem 
működik, hogy nincs még egy játszótér Pásztón.  
 
Sisák Imre: hamarosan napirendre kerül a kérdés. A játszóterek 
felülvizsgálatáért fizettek 560 ezer forintot. A felülvizsgálat arról szól, hogy a 
Stromfeld udvarin kívül az összes játszóteret el kell bontani, mert nem felel meg 
az európai előírásoknak.  
 
Volek György: a város-rehabilitáció során sok értékes növény lett kiültetve. 
Ebben a nagy szárazságban pusztulásra vannak ítélve. A rendőrkapitányság 
előtt személyesen locsolja egy-egy vödör vízzel a kis fákat. A lakosság figyelmét 
fel kellene hívni, illetve jóérzésű embereket megkérni, hogy egy fél vödör vízzel 
locsolják meg ezeket a fákat, mert tönkre fognak menni. Se a Városgazdálkodási 
Kft.-nek, se az önkormányzatnak nincs rá pénze, ereje. Aki megteheti, legalább 
az segítsen.  
 
Sisák Imre: a kiszáradt fákat pótolni kell. A Városgazdálkodási Kft.-n kérik 
számon, ha a növények kiszáradnak. Most is locsolni kellene mindenhol a 
növényzetet.  
Húsvétra illik újraindítani a csobogót, de előtte ki kell takarítani, mert, ha a 
szemét a vízforgatóba belemegy, akkor tönkremegy. Fel kell hívni a kivitelezőt, 
hogy csiszolja fel a táblákat és ezüstözze újra az idézeteket. Valamit ki kell 
találni, hogy a gyerekek ne menjenek rá arra a négy táblára, amin a bibliai 
idézetek vannak.  
Ha a játszótereket május 31-ig lebontják, ahogyan ő és a címzetes főjegyző 
elrendelték, akkor abból közbotrány lesz. Kiadta, hogy az aláírásuk ellenére 
mégsem bonthatják le azokat. 
 
Robotka Róbert: három olyan ember hívta fel, hogy megdicsérje a 
Városgazdálkodási Kft. munkáját és, hogy évek óta nem volt ilyen szép a város, 
akik eddig csak kritizálták őket.  
 
Gömbiczné Kanyó Beatrix: megdicsérné a Hasznoson dolgozó közmunkásokat, 
nagyon szépen dolgoznak. Viszont a temetővel szemben a buszmegállónál óriási a 
szintkülönbség, nehéz balesetmentesen leszállni a buszról, eltűnt a padka.  
Mátrakeresztesen sikerült eltüntetni a városrész szégyenfoltját, a zöldséges 
bódét. Hasznoson, hasonló ügyben segítséget kérne az előrelépéshez.  
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Sisák Imre: azt javasolja, hogy a képviselő-testület tagjai vonuljanak ki 
Hasznosra és bontsák el maguk a zöldséges bódét.  
 
Gömbiczné Kanyó Beatrix: a benzinkút feletti elkerített rész borzalmasan néz ki. 
Bontott anyagokkal van tele. Nem nő fű, se semmi. 
 
Sisák Imre: az a rész nem közterület, magántulajdonban van.   
 
Gömbiczné Kanyó Beatrix: a Dobó út 3. előtt több éve ígéret van arra, hogy a 
korlát visszakerül.  
 
Sisák Imre: önkormányzati tulajdon, nekik kellene visszarakni. Nekimentek 
autóval a közösségi ház oldalán.  
 
Gömbiczné Kanyó Beatrix: szülők kérdezték, hogy a hasznosi játszótérre a mozgó 
alkatrészek, hinták visszakerülhetnek-e? A mérleghinta egy kis szögelést igényel. 
 
Sisák Imre: a játszóterek kérdését vissza kell hozni a testület elé és helyre kell 
állítani az összes játszóteret, vagy majdnem az összeset, ami gazdaságosan 
helyreállítható. 
 
Gömbiczné Kanyó Beatrix: a kóbor ebekkel kapcsolatban hova fordulhatnak 
bejelentéssel? Kiraktak egy kiskutyát. 
 
Robotka Róbert: be kell fogadni. Ha kimegy az ebbefogó, akkor nem fogja 
megtalálni.  
 
Édes Attila: itt a tavasz és a Városkapu melletti ülőalkalmatosságot kellene 
helyrerakni. A jó idő érkeztével jönnek a turisták is és kérdezik, hol van WC? 
 
Sisák Imre: a város-rehabilitációban vállalták turisztikai fogadóhely megnyitását 
és abban nyilvános WC működtetését. A piacon működik a nyilvános WC. 
A kórház sorsáról holnapi nap folyamán Cserháti Péter helyettes államtitkár ad 
tájékoztatást a kórházban. 
Több közérdekű bejelentés nem lévén, a munkát megköszöni, az ülést bezárja. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 Sisák Imre       Dr. Tasi Borbála 
         Polgármester       címzetes főjegyző 


