
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-én 
megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak:  Sisák Imre, Volek György, Barna Tibor Józsefné, dr. Becsó Károly, Édes 

Attila,dr. Gajdics Gábor, dr. Nyíri Ferenc,  Gömbiczné Kanyó Beatrix 
Mária, dr. Halász István 

 
Meghívottak: Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző, Máté Nándorné IPESZ vezetője, 
Sipos István műszaki ügyintéző, Gyürky-Szabó Erika műszaki és vagyonkezelési 
ügyintéző, Győriné Új Mária könyvvizsgáló, Robotka Róbert Városgazd. Kft.  
igazgatója, Tari Mihály, Sándor Balázs, Berzák Gyuláné Szervezési Osztály  
munkatársai. 
 
Sisák Imre: Köszönti a megjelenteket. Javaslatot tesz a napirendre a meghívó 
szerint.  Szavazásra bocsátja.  
 
A Képviselő-testület  6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
175/2012. /IX. 10./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
1./ Javaslat önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő /működési  
 forráshiányos/ helyi önkormányzat támogatására vonatkozó II.  

pályázathoz szükséges döntés meghozatalára 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
2./ Javaslat önkormányzati tulajdonú lakás szakember ellátás biztosítása címén 

történő bérbeadására, bérbeadás meghosszabbítására. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 

 
3./ Javaslat a Regionális Operatív program egészségügyi alapellátás,  

egészségházak és járóbeteg szakellátás fejlesztése című  ÉMOP-4.1.1/A-12  
számú „A” komponens  1. részcél támogatásának igénybevételére 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 

 
I. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő  /működési forráshiányos/  
helyi önkormányzat támogatására vonatkozó II. pályázathoz szükséges döntés 
meghozatalára 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
 
Sisák Imre:  A költségvetési törvény három lehetőséget ad az ÖNHIKI pályázat 
benyújtására az önkormányzatok számára. Az I. pályázati körben Pásztó több, mint 40 
millió Ft-ot nyert.  A  második ÖNHIKI pályázat benyújtásának határideje a mai nap, 
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ezért amennyiben a Képviselő-testület támogatja a pályázat benyújtását, azonnal viszik 
Salgótarjánba a MÁK-hoz. 
 
Gömbiczné Kanyó Beatrix érkezik, 7 képviselő van jelen.  
 
Kérdés, vélemény, észrevétel nem volt. 
 
Sisák Imre  szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
176/2012. /IX. 10./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi II. fordulós támogatására vonatkozó 

igény benyújtásáról 
 

1. Pásztó város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2012. évi központi  költségvetéséről 
szóló 2011. évi CLXXXVIII.  törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban 6. számú melléklet) 
támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 
támogatására. 
 
2. Pásztó város Önkormányzat  képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 
I.      a) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő, vagy a 

          feletti.                                                                                                                                           x 
         b) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő alatti, és a 

           ………… székhelyű körjegyzőséghez tartozik.                                                                          
         c) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő alatti és 
           körjegyzőséghez nem tartozik és a 6. számú melléklet 2.1.1. pontja szerint  

           felmentéssel rendelkezik.                                                                                                              
         d) megyei önkormányzat esetében a lakosságszám és a körjegyzőségi feltétel nem 

            releváns.                                                                                                                                      � 
II.      a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen 

           jogcímen 272.300 ezer forint összegű bevételt tervez.                                                               �x 
          b) Megyei önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó feltétel nem 

            releváns.                                                                                                                                      � 
III.       Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét 
             229.503 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 
IV.     a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem 

             kötelezett.                                                                                                                                   �                            
   b)  Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.                  �x 

         c)  Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a 
             könyvvizsgáló elfogadta.                                                                                                          ��  x       
 d) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a 

             könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el.                                                                               �� 
 

.V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 50.§. /1./ bekezdés a) pontjában 
meghatározott, rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel. 

 
3. A képviselő-testület megismerte és megtárgyalta a 2012. évi  II. ÖNHIKI pályázat feltételrendszerét.  
A képviselő-testület felkéri polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy , Pásztó város  2012. évi II.  ÖNHIKI 
pályázatát készíttesse el és nyújtsa be. 
 
Határidő: 2012. szeptember 10. 
Felelős:     szöveg szerint. 
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II. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat önkormányzati tulajdonú lakás szakember ellátás biztosítása címén 
történő bérbeadására, bérbeadás meghosszabbítására. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: A Képviselő-testület előtt ismert az a helyzet, melyet a középfokú  oktatási 
intézmény  és egészségügyi intézmény állami tulajdonba kerülése okozott. Ezért 
szükséges minden alkalommal a Képviselő-testület döntése az  önkormányzati 
bérlakások kiutalásához az intézmények szakembereinek lakás biztosítása céljából. Hat 
ilyen jellegű kérelem érkezett. Kéri a Képviselő-testületet a határozati javaslatok 
elfogadására.  
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény, észrevétel 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és  a határozati javaslatokat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a I. határozati javaslatot 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
177/2012. /IX. 10./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta a Gimnázium Igazgatója által 
önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás Scott Hurt részére történő bérbeadása iránt 
benyújtott kérelmét és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Scott Hurt részére szakember ellátás címén történő önkormányzati lakás bérbeadása 
iránt benyújtott kérelemnek helyt ad és a Pásztó, Cserhát ln. 6. I/4. szám alatt található, 
önkormányzat tulajdonát képező lakást részére 2012. szeptember 11-től 2013. augusztus 
31-ig bérbe adja, Scott Hurtot bérlőként kijelöli. 
 
Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója 
Határidő: értelemszerűen 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést évente 
meghosszabbítsa. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
178/2012. /IX. 10./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta a Gimnázium Igazgatója által 
önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás Nicolas Jacoup részére történő bérbeadása 
iránt benyújtott kérelmét és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Nicolas Jacoup részére szakember ellátás címén történő önkormányzati lakás 
bérbeadása iránt benyújtott kérelemnek helyt ad és a Pásztó, Hunyadi 12. I/1. szám 
alatt található, önkormányzat tulajdonát képező lakást részére 2012. szeptember 11-től 
2013. június 30-ig bérbe adja, Nicolas Jacoupot bérlőként kijelöli. 
 
Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója 
Határidő: értelemszerűen 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést évente 
meghosszabbítsa. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
Dr. Gajdics Gábor érkezik, 8 képviselő van jelen.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a III. határozati javaslatot 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
179/2012. /IX. 10./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta a Gimnázium Igazgatója által 
önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás Czipott Gábor Ernő részére történő 
bérbeadása iránt benyújtott kérelmét és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Czipott Gábor Ernő részére szakember ellátás címén történő önkormányzati lakás 
bérbeadása iránt benyújtott kérelemnek helyt ad és a Pásztó, Hunyadi 12. II/4. szám 
alatt található, önkormányzat tulajdonát képező lakásra szóló bérlőkijelölés időtartamát 
2013. június 30-ig meghosszabbítja. 
 
Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója 
Határidő: értelemszerűen 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést évente 
meghosszabbítsa. 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a IV. határozati javaslatot 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
180/2012. /IX. 10./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta a Gimnázium Igazgatója által 
önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás Magali Mouthuy részére történő bérbeadása 
iránt benyújtott kérelmét és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Magali Mouthuy részére szakember ellátás címén történő önkormányzati lakás 
bérbeadása iránt benyújtott kérelemnek helyt ad és a Pásztó, Hunyadi 12. II/3. szám 
alatt található, önkormányzat tulajdonát képező lakásra szóló bérlőkijelölés időtartamát 
2013. június 30-ig meghosszabbítja.  
 
Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója 
Határidő: értelemszerűen 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést évente 
meghosszabbítsa. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a V. határozati javaslatot 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
181/2012. /IX. 10./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta a Margit Kórház Pásztó Ápolási 
Igazgatója által önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás Virág Ferenc részére történő 
bérbeadása iránt benyújtott kérelmét és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Virág Ferenc részére szakember ellátás címén történő önkormányzati lakás 
bérbeadása iránt benyújtott kérelemnek helyt ad és a Pásztó, Hunyadi 6/A. fsz. 2. szám 
alatt található, önkormányzat tulajdonát képező lakást szakember ellátás címén 2012. 
szeptember 11-től 2013. augusztus 31-ig bérbe adja, Virág Ferencet bérlőként kijelöli. 
 
Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója 
Határidő: értelemszerűen 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést évente 
meghosszabbítsa. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a VI. határozati javaslatot 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
182/2012. /IX. 10./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta a Szabóné Kökény Zsuzsanna által 
önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás részére történő bérbeadása iránt benyújtott 
kérelmét és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Szabóné Kökény Zsuzsanna részére szakember ellátás címén történő önkormányzati 
lakás bérbeadása iránt benyújtott kérelmének helyt ad és a Pásztó, Kölcsey u. 20. II/5. 
szám alatt található, önkormányzat tulajdonát képező lakást szakember ellátás címén 
2012. szeptember 11-től 2013. augusztus 31-ig bérbe adja, Szabóné Kökény Zsuzsannát 
bérlőként kijelöli. 
 
Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója 
Határidő: értelemszerűen 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést évente 
meghosszabbítsa. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
III. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Regionális Operatív program egészségügyi alapellátás,  
egészségházak és járóbeteg szakellátás fejlesztése című  ÉMOP-4.1.1/A-12  
számú „A” komponens  1. részcél támogatásának igénybevételére 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: A pályázat célja a gondozóház teljes felújítása. Hőszigetelés, 
nyílászáró csere, tető cseréje, akadálymentesítés, belső felújítás. Ezzel 
megoldódhatna a háziorvosi ügyelet, illetve a fogászati rendelő elhelyezése is.  
A pályázati ablak nyitása szeptember 17. Terveink szerint azon a napon be is 
nyújtanánk a pályázatot, mivel összességében 1 milliárd Ft áll rendelkezésre a 
pályázat támogatásához. Kéri a Képviselő-testületet a pályázat benyújtásának 
támogatására.  
 
Kérdés 
 
Dr. Gajdics Gábor: A pályázat 100 %-os támogatottságú? 
 
Sisák Imre: Igen 100 %os támogatottság van meghatározva a pályázatban. 
Legfeljebb az fordulhat elő, hogyha valamely cél nem felel meg a pályázati 
kiírásnak, azt kiveszik belőle.  
Vélemény, észrevétel 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot  
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
183/2012. /IX. 10./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Regionális Operatív program 
egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg szakellátás fejlesztése című ÉMOP-
4.1.1/A-12 számú „A” komponens 1. részcél támogatásának igénybevételére tett javaslatot 
megismerte, megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat pályázatot nyújt be a Regionális Operatív program 
egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg szakellátás fejlesztése című 
ÉMOP-4.1.1/A-12 számú „A” komponens 1. részcél támogatásának igénybevételére, a 
71. hrsz-ú 3060, Pásztó Semmelweis út 2. szám alatt lévő Gondozó Központ 
korszerűsítési munkáinak elvégzése céljából. 

 
2. A pályázat címe: Pásztó Semmelweis út 2. szám alatti Gondozó Központ 

korszerűsítési munkái. 
 
3. Az igényelt támogatás intenzitás mértéke 100 %, az elszámolható költségek, 

maximuma 60 millió Ft. 
 
4. A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a címzetes főjegyzőt a pályázati 

dokumentáció aláírására, benyújtására. 
 
Határidő: 2012. december 30. 
Felelős:    értelemszerűen  

 
Dr. Becsó Károly érkezik, 9 képviselő van jelen.  
 
Sisák Imre: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.  
 
 

k.m.f. 
 
 

 
 
 Sisák Imre       Dr. Tasi Borbála 
 Polgármester      címzetes főjegyző 
 
 
 


