JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 27én megtartott üléséről.
Jelen vannak: Sisák Imre polgármester Volek György alpolgármester, Barna
Tibor Józsefné, Dr. Gajdics Gábor, Dr. Halász István, Dr. Nyíri Ferenc, Édes
Attila, Gömbiczné Kanyó Beatrix Mária,
Meghívottak: Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző, Győriné Új Mária
könyvvizsgáló, Robotka Róbert Városgazd.Kft. vezetője, Sándor Károly, Bartus
László, Szabóné Bózsár Éva osztályvezetők Máté Nándorné IPESZ vezető,
Antalné Prezenszki Piroska, Sárik Jánosné intézményvezetők, Malomhegyi Lajos
főmérnök, Szklenár Katalin, Sipos István műszaki ügyintézők, Berzák Gyuláné,
Sándor Balázs Szervezési Osztály munkatársai.
Sisák Imre: Köszönti az ülésteremben megjelenteket és a tv-n keresztül a város
lakosságát. Megállapítja a határozatképességet, mivel a 9 megválasztott
képviselőből 7 fő jelen van.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére azzal, hogy 6. napirendi pontként kerüljön
megtárgyalásra
az
általános
iskola
működtetésével
kapcsolatos
nyilatkozattételre vonatkozó javaslat, illetve 7. napirendi pontként tárgyalják az
óvoda felújításával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést.
Megkérdezi van-e más javaslat.
Egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirendet.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
187/2012. /IX. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

1./

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

2./

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
szóló tájékoztató elfogadására.
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének
módosítására
Az önkormányzat gazdasági helyzetének alakulása.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
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3./

Javaslat működési célú hitel felvételére
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

4./

A Margit Kórház és Pásztó Városi Önkormányzat közötti központi háziorvosi
ügyelet átadás-átvétele pénzügyi elszámolása.
Előterjesztő: Dr. Boczek Tibor kórházigazgató

5./

A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. év I. félévének
értékelése
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató

6./

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája működtetésével kapcsolatos
nyilatkozattételre.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

7./

Javaslat Óvoda felújításával kapcsolatos döntések meghozatalára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

8./

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési Tervének
módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

9./

Javaslat a Pásztó- Mátrakeresztes kábeltelevíziós hálózat és a HasznosMátrakeresztes közötti optikai szál tulajdonrész értékesítésére történő meghirdetésre
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

10./

Javaslat ajándékozási szerződés megkötésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

11./

Javaslat intézményi alapító okiratok módosítására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

12./

Javaslat a hajléktalanság problémáinak megoldási lehetőségeire
Előterjesztő: Bartus László Intézményirányítási és Szociális Osztály vezetője

13./

Javaslat civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására.
Előterjesztő: Gömbiczné Kanyó Beatrix tanácsnok

14./

Javaslat ingatlan megvásárlására irányuló kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

15./

Javaslat a hasznosi sportpályánál lévő önkormányzati területek
hasznosítására.
Előterjesztő: Malomhegyi Lajos főmérnök

Dr. Gajdics Gábor érkezik, 8 képviselő van jelen.
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I. NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: A két ülés között történt fontosabb eseményekről az alábbi
tájékoztatást adja.
Június 28-29-én részt vett a Polgármesterek IX. Világtalálkozóján Gödöllőn és
előadást tartott a „Kérdőjelek az önkormányzatok feladatfinanszírozásával
kapcsolatban” címmel.
Július 4-én Helyi Védelmi Bizottsági ülés megtartására került sor.
Július 11-én a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. rendkívüli taggyűlésén vett részt. Ezen a
taggyűlésen tárgyalták a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. által ellátott víz- és csatorna
szolgáltatási feladatok teljes körű szolgáltatási ellátását az ÉRV Zrt. részére,
melyről a Képviselő-testület rendkívüli ülésen szintén hozott döntést. Július 21én Hasznoson falunap megtartására került sor.
Július 24-én a Margit Kórházban vett részt kuratóriumi ülésen.
Augusztus 9-én a Belügyminisztériumban tárgyalt a Pásztói Önkéntes
Tűzoltóság 2013. január 1-vel hivatásos állami tűzoltósággá alakításával
kapcsolatban.
Augusztus 12-én Nagyboldogasszony Ünnep megtartására került sor
Mátrakeresztesen.
Augusztus 20-án ünnepi Képviselő-testületi ülést tartottunkés egy sikeres városi
rendezvényt is bonyolított a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési
Központ, akiknek ezúton is köszönetet mond.
Augusztus 22-én a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. Felügyelő Bizottsági ülésén vett részt,
ahol a Kft. üzleti tervének féléves teljesítéséről tárgyaltak.
Augusztus 27-én Berecz György úrral, a Nm-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatójával tárgyalt.
Augusztus 29-én Gödöllőn részt vett egy önkormányzati konferencián.
Augusztus 31-én az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársával tárgyalt.
Szeptember 1-jén megnyílt a Magyar Szentek Katolikus Óvoda Pásztón, amely
mérföldkő Pásztó életében.
Szeptember 4-én a Belügyminisztériumban tárgyalt a Százszorszép Óvoda
felújítási pályázatával összefüggésben. Arról is tájékoztatást kapott, hogy a
pályázat 21 millió 33 eFt-tal nyertessé vált. Így az 5 millió Ft-os önrésszel egy 26
millió Ft-os beruházás valósulhat meg az óvodában.
Szeptember 5-én részt vett a Magyarok Világszövetsége szervezésében a Nap
kertje című kiállítás megnyitóján, ahol Bottyán Katalin művei kerültek
bemutatásra.
Szeptember 11-én tárgyalt a Nógrádi Történeti Múzeum igazgatójával, valamint
Salgótarján Város alpolgármesterével és közoktatási munkatársával a múzeum
átszervezésével kapcsolatban.
Szeptember 13-án részt vett Volek György alpolgármester úrral Budapesten dr.
Tari Lujza könyvbemutatóján.
Szeptember 14-én volt a Kövicses patak hasznosi mederrendezésének
zárórendezvénye.
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Szeptember 17-én az óvoda felújítással kapcsolatban volt egy egyeztetés, melyről
a mai napon tárgyal a Képviselő-testület is.
Szeptember 18-án részt vett a Zagyva projekt kerékpáros turisztikai projekt
tájékoztatóján Szurdokpüspökiben.
Szeptember 19-én tárgyalt dr. Cserháti Péter helyettes államtitkár úrral többek
között a Margit Kórház ügyében is, illetve a struktúra váltást érintő egészségügyi
pályázatról.
Szeptember 21-én részt vett a Megye Napon Hollókőn, ahol a pásztói Önkéntes
Tűzoltó Egyesület Szondi György Díjban részesült.
Szeptember 23-án megrendezésre került Pásztón ismét a Szőlő és Bor Ünnep.
Szeptember 26-án a Kormányhivatal tartott tájékoztatót a közös hivatalok
szervezéséről, illetve a járási rendszer 2013. január 1-jei indulásával
kapcsolatban, valamint a köznevelési feladatokról is tájékoztató hangzott el.
Kérte, hogy a szociális és gyermekvédelmi feladatokról is adjanak tájékoztatást,
de erről nem állt elegendő információ a rendelkezésükre.
A pásztói járási hivatalban 34 fő fog dolgozni, Pásztótól 16 munkatársat kérnek a
jelenlegi állományi létszámból.
Ugyanezen a napon került sor a Többcélú Kistérségi Társulás elnökségi ülésére,
majd ezt követően a társulási tanács ülésére.
16.00 órától pedig a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. taggyűlésén vett részt.
A mai napon délelőtt a Zagyva kerékpárút turisztikai projektről volt egyeztetés a
tervezőkkel.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Volek György: Az augusztus 14-i ülésen tárgyalta a Képviselő-testület a KeletNógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának
módosítását, amely azért vált szükségessé, mert a 34 település mellé még 17
település csatlakozott. Miután a Képviselő-testület ezt elfogadta, két nap múlva
kaptak egy értesítést, hogy számítási hiba történt az I. és II. számú mellékletben.
Ez ugyan Pásztót egyáltalán nem érinti, de pl. Salgótarján, Nagybátony és Garáb
vonatkozásában az önerő vállalásnál változás történt. Az érthetőség miatt került
kiosztásra a javított változat.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 111/2012. /V. 24./ sz. határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
188/2012. /IX. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA

A Képviselő-testület a 111/2012 (V.24) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
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Sisák Imre szavazásra bocsátja a 120/2012. /V. 24./ sz. határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
189/2012. /IX. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA

A Képviselő-testület a 120/2012 (V.24) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 143/2012. /VI. 28./ sz. határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
190/2012. /IX. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA

A Képviselő-testület a 143/2012 (VI.28) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 149/2012. /VI. 28./ sz. határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
191/2012. /IX. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA

A Képviselő-testület a 149/2012 (VI.28) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 150/2012. /VI. 28./ sz. határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
192/2012. /IX. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA

A Képviselő-testület 150/2012 (VI.28) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Sisák Imre szavazásra bocsátja
végrehajtásáról adott tájékoztatást.

a

162/2012.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta.

/VIII.

14./

sz.

határozat
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
193/2012. /IX. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 162/2012 (VIII.14) számú határozat végrehajtásáról adott

tájékoztatást elfogadta.
Sisák Imre szavazásra bocsátja
végrehajtásáról adott tájékoztatást.

a

171/2012.

/VIII.

14./

sz.

határozat

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
194/2012. /IX. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA

A Képviselő-testület a 171/2012 (VIII.14) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 25/2011. /X. 26./ sz. határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
195/2012. /IX. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA

A Képviselő-testület elfogadta a 25/2011. /X. 26./ sz. határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a két ülés között történt fontosabb eseményekről
adott tájékoztatást.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
II. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására.
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének
módosítására
Az önkormányzat gazdasági helyzetének alakulása.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: Az írásos anyagból azt lehet megállapítani, hogy sajnálatos módon
az a gazdasági környezet, ami rendkívül kedvezőtlenül hatott az országra,
nemigen változott pozitív irányban. Sajnos ez az önkormányzatokra is kihatással
volt. Likviditási helyzetünket tekintve volt olyan is, amikor a 440 millió Ft-os
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folyószámla hitel 400 millió Ft-tal teljesült. A helyi adóbevételek március 15-ét és
szeptember 15-ét követően állnak rendelkezésünkre, ez negatívan befolyásolja a
pénzügyi likviditási helyzetünket.
Az elmúlt időszak fontos történése volt, hogy a szennyvízberuházások kapcsán az
önkormányzat megörökölte azt a hitelállományt, melyet a lakosság lakossági
takarékpénztár keretében vett föl. Június 8-án kértük az OTP-t, hogy szüntesse
meg az 1213 db lakás takarékpénztári szerződést.
A szennyvízberuházás II. üteméhez az önkormányzatnak október 28-ig
összességében 254 millió 797 eFt-ot kellene visszafizetni. Ez az összeg
rendelkezésre áll, sőt az OTP a teljes összeget a hitel nullázására már át is
utalta. Ezen túlmenően a LTP-s szerződések megszűnése kapcsán az OTP az
önkormányzat számlájára átutalt 21 millió 106.800 Ft-ot. Az év végéig pedig még
további 30 millió Ft átutalása várható az önkormányzat számlájára. Ez a hiányt
nem csökkenti, mert a 2012. évi költségvetés tervezésénél számításba vették.
A hiányos megtakarítások miatt viszont kb. 40-50 millió Ft- közötti korábbi
kamatkiadása nem fog megtérülni az önkormányzatnak. Ez a felelőtlen
állampolgári magatartás következménye.
Az önkormányzat az első lehetséges alkalommal benyújtotta ÖNHIKI pályázatát
és 41,9 millió Ft. támogatást kaptunk. Nagyon komoly változás volt, hogy május
1-jével államosították az egészségügyi szakellátást. A Margit Kórházban az
elmúlt években több, mint 3 milliárd Ft-os beruházás valósult meg, egyetlen
forint ellentételezése nélkül került állami tulajdonba.
Ettől függetlenül a Kórház továbbra is jó kihasználtsággal működik.
A költségvetés bevételeinél fontos mutató a helyi adóbevételek alakulása. Ebben
az évben még teljes egészében önkormányzati saját erőként vehettük számításba,
jövőre már ez nem így lesz. Jelen ismeretei szerint a gépjármű adó 60 %-át el
fogják vonni és ez nem kis bevétel kiesés lesz Pásztó esetében.
A helyi adóbevételek egyébként nagyon kedvezően alakultak, jelenleg a tervezett
bevétel 99 %-ban teljesült. Sajnos az Állami Nyomda megszűnésével mintegy 14
millió Ft-os bevétel kiesés fog keletkezni 2013-ban.
Az uniós támogatással megvalósuló Kövicses patak mederrendezése befejeződött,
megtörtént a záró rendezvény. A Százszorszép óvoda felújításához több, mint 21
millió Ft-ot nyertünk, ma kiírásra kerül a közbeszerzési eljárás. A Teleki László
Városi Könyvtár és Művelődési Központ esetében 68 millió Ft-os elnyert uniós
támogatásról tud beszámolni. Az önkormányzat döntött a Gondozóház
felújításáról, a pályázat benyújtásának határideje szeptember 17. lett volna, de a
pályázati ablak azóta sem került megnyitásra. Mintegy 60 millió Ft-ra
pályáznánk. A hulladék rekultivációs pályázatnál már a második körben
vagyunk, de döntés még nincs. Ha nyertes lesz a pályázat, Pásztót 460 millió Ft
illeti meg.
Benyújtásra került szeptember 10-én az ÖNHIKI pályázatunk. Az elmúlt héten
továbbították a Belügyminisztériumba és a Gazdasági Minisztériumba is. Azért lobbizik,
hogy igen jelentős támogatást nyerjen el az önkormányzat.
Az önkormányzat hiánya bizonyos feladatnövekedés miatt 8 millió Ft-tal növekszik, a
zárolással érintett hiány 392 millió 602 eFt. Néhány intézmény esetében javaslatot
tesznek a zárolás feloldására, többek között az Általános Iskolának 20 millió Ft-os
előirányzati többletet biztosít az önkormányzat.

A folyószámla hitelünk december 21-én lejár. Innentől kezdve egyetlen forint
likvid hitelünk sem lesz. Minden lehetséges módon kezdeményezték, hogy a
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kormányzat módosítsa a Stabilitási törvényt, ugyanis aszerint az önkormányzat
likvid hiteleinek is le kell járnia. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy
az adósságrendezési eljárást az önkormányzat elkerülje. 2006. és 2010. között
Pásztótól 610 millió Ft-ot vontak el és 6 éven keresztül ÖNHIKI támogatást sem
kapott. Az év végéig fel kell tárni az összes lehetséges többletbevételt, kilobbizni
a legnagyobb ÖNHIKI támogatási összeget, elnyerni 100 %-os támogatottságú
uniós pályázatokat.
Kéri a Képviselő-testületet az I. félévi beszámoló és a költségvetési rendelet
módosítás elfogadására.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Dr. Nyíri Ferenc: Az Ügyrendi Bizottság szintén megtárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztéseket.
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta mindkét
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Sisák Imre szavazásra bocsátja az I. félévi beszámoló elfogadásáról és a
költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet.
Név szerinti szavazás: Sisák Imre igen, Volek György igen, Barna Tibor
Józsefné igen, Dr. Gajdics Gábor igen, Dr. Halász István igen, Dr. Nyíri Ferenc
igen, Édes Attila igen, Gömbiczné Kanyó Beatrix igen.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
20/2012. /IX. 28./ önkormányzati rendelete a 19/2012./VII.12./ önkormányzati
rendelettel, 18/2012./VII.12./ a 17/2012. (VI. 29.)önkormányzati rendelettel, a 8/2012.
(IV. 30.) önkormányzati rendelettel módosított, a város 2012. évi költségvetési rendeletét
tartalmazó 2/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról és a 2012. évi
költségvetés I. félévi teljesítéséről
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/
III. NAPIRENDI PONT:
Javaslat működési célú hitel felvételére
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: Azonnal egy módosító javaslatot tesz, mégpedig azt, hogy ne csak
működési célú, hanem fejlesztési célú hitel felvételéről is döntsön a Képviselőtestület. A fejlesztési célú hitel összességében 12 millió Ft-ot tenne ki.
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Gyakorlatilag a működési célú hitel felvétele egy próbálkozás. Azt már tudjuk,
hogy december 21-én lejár a folyószámla hitelünk. Az előterjesztésben 360 millió
Ft működési célú hitel felvételére tesz javaslatot, a bizottsági ülésen ez a szám
már 235 millióra változott. Időközben befolytak adóbevételek és az OTP is átutalt
21 millió Ft-ot.
Most az történne, hogy kiírunk egy közbeszerzési eljárást, ezzel bizonyítva, hogy
próbáljuk a működőképességünket fenntartani. Ha a Stabilitási törvényt nem
módosítják, akkor egy éves lejáratú működési hitelt és folyószámla hitelt sem
kaphatunk. Úgy gondolja, ebben a helyzetben lépni kell. Információi szerint a
Stabilitási törvényt csekély mértékben módosították, bár még nem hirdették ki a
tényét. . A folyószámla hitel kapcsán elképzelhető, hogy nem december 31-ig kell
lejárnia, hanem éven belül. Hitelképességünk is romlott, mivel a Kórház
kikerült az önkormányzati vagyoni körből. A működést biztosítani kell. Az
Általános Iskola, a Gimnázium és a Zeneiskola vonatkozásában számításokat
kell végeznie az önkormányzatnak, hogy a fenntartásukat tudja-e vállalni. Ezen
adatokat megvizsgálják és kötelezhetik az önkormányzatot az intézmények
fenntartásához történő hozzájárulásra. Jelen ismeretei szerint teljes felelősséggel
kijelenti, hogy az önkormányzat képtelen ezen intézményeket fenntartani. A
kormányzat most jutott el oda, hogy a köznevelés átalakítása kapcsán képtelen a
rendszert finanszírozni.
Mindenképpen azt javasolja, hogy tegyenek egy próbát, hogyan nyilatkozik a
bank a működési és fejlesztési célú hitellel kapcsolatban.
Kérdés
Dr. Gajdics Gábor: Az előterjesztés hol módosul?
Sisák Imre: Nem 360 millió Ft egy éves működési hitel, hanem 235 millió Ft, és a
fejlesztési feladatok végrehajtásához 12 millió Ft fejlesztési célú hitel felvételét
kezdeményezzük.
Sándor:Károly: Nem hivatalos információk szerint a 2013. évi költségvetési
törvény tervezetét visszavonták, az önkormányzatok helyzete jövőre mintegy 30
%-kal lesz rosszabb. Tehát elég nagy a baj.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen azt a javaslatot tette, hogy a
forrásfelhasználás egyezőség érdekében a működési célú hitel ne 360 millió Ft,
hanem 414.166 eFt legyen. Az a kérdés, hogy tudunk-e ennyi pénzt előállítani.
Azért javasolták a Képviselő-testületnek, hogy már most foglalkozzon a
hitelfelvétel gondolatával, Ha nem folyószámla hitel, akkor kormányengedély
kell hozzá. A kormányengedélyhez az kell, hogy a szerződés tervezetét elő kell
terjeszteni a kormánynak. Közbeszerzés nélkül, amennyiben van olyan bank,
amely biztosítana hitelt, be lehetne szerezni a szerződés tervezetét és elő lehet
terjeszteni kormányengedélyezésre.
Nevesíteni tudják, hogy milyen fejlesztések indulnának 2013-ban és azok
fejlesztési kiadásnak minősülnek. A 12 millió Ft-os hitel felvételéhez már
kormányengedély kell, 10 millió Ft alatt viszont nem kell kormányengedély.
Az OTP-vel való tárgyalás után vissza kell térni arra, hogy milyen eredményre
jutottak, illetve a Stabilitási törvény változtatása megtörténik-e.
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Kéri, hogy az elmondottak figyelembe vételével döntsenek.
Sisák Imre: Továbbra is fenntartja, hogy 235 millió Ft éven belüli hitelt vegyen
föl az önkormányzat, ez jelenleg nem több, mint egy próbálkozás. Jelenleg
ugyanis véleménye szerint a stabilitási törvény és a kormány pozitív hozzáállása
nélkül nincs olyan bank, amely hitelt adna az önkormányzatoknak.
Azzal egyetért, hogy ne 12 millió, hanem 10 millió Ft fejlesztési célú hitelt vegyen
föl az önkormányzat.
Meggyőződése egyébként, hogy a Kormány a folyószámla hitel felvételére
vonatkozó korlátot fel fogja oldani, mert az állam nem képes az állami
költségvetésből biztosítani az önkormányzatok működőképességéhez szükséges
forrásokat.
Dr. Gajdics Gábor: Azt nem érti, hogy mit jelent az éven belüli lejáratú? Ahhoz
nem kell kormányengedély?
Sisák Imre: 235 millió Ft-os hitel esetében nem kell közbeszerzési eljárás, mert
nem éri el az 54 millió Ft-os kamatot. Kormányhivatali engedély kell.
Barna Tiborné: A tegnapi kormányhivatali tájékoztató után lehet-e tudni arról
valamit, hogy amennyiben az önkormányzat megtartja az iskolákat, helyi adóból
kapna-e vissza valamennyit.
Sisák Imre: A kormányhivatal munkatársai erről semmit sem tudnak. Egyenlőre
fel kell mérniük az önkormányzatok hitelállományát. A szociális és
gyermekvédelmi feladatok kapcsán már a negyedik koncepció van.
Dr. Halász István: A bizottsági határozatban miért 10 millió Ft fejlesztési célú
hitel felvétele szerepel?
Sisák Imre: Valójában 12 millió Ft-ra lenne szükségünk, de ahhoz már
kormányhivatali engedély kellene. A 10 millió Ft-os hitel felvételéhez még nem
kell a kormányhivatal engedélye.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a
hitelfelvételre szóló javaslatot és 235 millió Ft működési célú hitel, illetve 10
millió Ft fejlesztési célú hitel felvételét javasolja elfogadásra.
Dr. Gajdics Gábor: Polgármester úr azt mondta, hogy ez a hitelfelvétel csupán
egy kísérlet, mivel a bankok decembertől nem hitelezhetnek az
önkormányzatoknak. Ha viszont mégis hiteleznének, véleménye szerint fennáll a
veszélye annak, hogy jóval magasabb kamatot fognak számolni.
Ez több ezer önkormányzatot fog érinteni és szerinte a kormányzatnak kell
valamilyen lépést tennie. Valószínűnek tartja, hogy feloldják a hitelfelvételi
korlátot, akkor viszont a mostani döntésre nincs szükség.

11
Bizonyára van olyan plusz információ, ami miatt azt mondjuk, hogy erre
szüksége van az önkormányzatnak.
Sisák Imre:
A Képviselő-testület legfontosabb feladata az önkormányzat
működőképességének fenntartása, az adósságrendezési eljárás elkerülése.
A pénzügyi likviditásunk biztosításához jelenleg 235 millió Ft-ra van szükség.
December 21-én lejár a folyószámla hitelünk. Biztos abban, hogy lépni kell a
kormánynak és a parlamentnek, de ha ez mégsem történik meg és az
önkormányzat sem lépett semmit, és decemberben azt mondja az OTP, hogy
fizessük vissza a folyószámla hitelt, mit tudunk tenni?
Ha a tényleges ráutaló magatartást, a szükséges döntést a pénzügyi helyzetünk
rendezése érdekében nem hozzuk meg, akkor az önkormányzat felelőtlen.
Felelősen akkor dönt, hogyha lát egy helyzetet, számít valamire és az összes
lehetséges szempontot figyelembe véve időben meghozza a döntést.
Most vagyunk időben, mert a kormányhivataltól engedélyt kell kérni és a
bankokkal tárgyalni kell. Az pedig, hogy mibe kerül ez az összeg, bankonként
különbözik. Ezzel a döntéssel, csakúgy, mint az ÖNHIKI pályázat benyújtásával
tudjuk mutatni, hogy mindent megtettünk az önkormányzat pénzügyi
helyzetének javítása érdekében.
Győriné Új Mária: Amikor megismerte az önkormányzat hitelfelvételre
vonatkozó kezdeményezését, üdvözölte azt. Egy konferencián megkérdezték, mi
lesz az önkormányzatokkal. Ugyanis december 21-én lejárttá tesznek minden
hitelt, leemelhetnek bármit az önkormányzatok számlájáról, nem lesznek bérek,
szociális kiadások. Nem lesz semmi december végén és januárban.
Véleménye szerint is mindenképpen meg kell próbálni a hitelfelvételt.
Elkezdődnek az egyeztetések az OTP-vel, megszületik az előszerződés, beadják a
kincstárnak, megkapjuk a kormányhivatali engedélyt, ez jó esetben december 21re lebonyolódhat. A többi önkormányzat pedig csak akkor kap észbe, hogy mi
lesz december 21. után. Ez most egy megelőző intézkedés és több önkormányzat
is így tesz. Ezt tapasztalatból mondja. Mindenképpen meg kell tenni ahhoz, hogy
a működőképesség finanszírozható legyen év végén és januárban.
Dr. Gajdics Gábor: Nem lehet tudni, milyen intézkedést fog tenni a kormány,
hogy ezt a helyzetet megoldja. Mert hogy valamit tennie kell, az biztos. Egyszerre
ha sokan jelentkeznek pénzért, elég nehéz lesz kielégíteni ezeket a szándékokat.
Ha viszont lesz valamilyen kormányintézkedést, a mostani döntést korainak
tartja. Érti a szándékot, hogy jobb előbb, mintsem hogy késő legyen és meg is
fogja szavazni.
Sisák Imre: Ez a hitel egy rendelkezésre állási hitel lenne. Persze azért is fizetni
kell. Az önkormányzat akkor fizet ki pénzt, amikor az szükségesség válik, de ha
nincs hitelkeret, nem tudunk miből fizetni.
Szavazásra bocsátja a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen
elfogadottak szerint a 235 millió Ft működési célú hitel és 10 millió Ft fejlesztési
célú hitel felvételét.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
197/2012. /IX. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 2/2012.
(II. 24.) rendelettel elfogadott, a város 2012. évi költségvetését megállapító
rendelet 9. § /1/ a/ pontjában szereplő hitelfelvételéhez az alábbi határozatot
hozza:
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület a 2012. évi
költségvetésében szereplő működési hiány fedezése érdekében, a 2012
december 21-én lejáró folyószámla hitel kiváltására 235.000 e Ft összegű
egyéves lejáratú működési hitelt és 10 millió Ft fejlesztési célú hitelt vesz
fel.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és címzetes főjegyzőjét,
hogy a működési célú hitelről tárgyalást folytasson, előszerződést kössön a
számlavezető pénzintézettel, majd ennek birtokában a kormányzati
hozzájárulás iránti kérelmet nyújtsa be.
SZÜNET
SZÜNET UTÁN
Sisák Imre távollétében az ülést Volek György alpolgármester vezeti.
Dr. Halász István távol, 6 képviselő van jelen.
IV. NAPIRENDI PONT:
A Margit Kórház és Pásztó Városi Önkormányzat közötti központi háziorvOSI
ügyelet átadás-átvétele pénzügyi elszámolása.
Előterjesztő: Dr. Boczek Tibor kórházigazgató
Volek György: A központi háziorvosi ügyelet átadásáról egyeztetés folytatott a
Margit Kórház igazgatója és a
Városgazdálkodási Osztály és különböző
költségeket próbálnak felszámolni. Ezek pontossá tétele szükséges, ezért a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság határozatában foglaltakat javasolja
elfogadásra.
Dr. Tasi Borbála: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen az
előterjesztésben szereplő határozati javaslat helyett egy másik javaslat született.
Meg kell vizsgálnia a Kórháznak és az IPESZ-nek közösen a 2012. évre
vonatkozó adatokat és annak alapján kell majd a novemberi testületi ülésre
beterjeszteni. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság határozatát javasolja
elfogadásra.
Kérdés nem volt.
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Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az alábbiak szerint
fogadta el a határozati javaslat módosítását:
„Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Kórház központi háziorvosi ügyelettel kapcsolatos pénzügyi végelszámolásának
adatait és javasolja, hogy a Margit Kórház és az IPESZ 2012. október 31-ig
vizsgálja át a pénzügyi elszámolást, majd ennek eredményét 2012. novemberig
ismertesse a Képviselő-testülettel, terjessze elő döntés meghozatala céljából.”
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata szerint
javasolja elfogadásra.
Volek György szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
198/2012. /IX. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Kórház központi háziorvosi ügyelettel kapcsolatos pénzügyi végelszámolásának
adatait és javasolja, hogy a Margit Kórház és az IPESZ 2012. október 31-ig
vizsgálja át a pénzügyi elszámolást, majd ennek eredményét 2012. novemberig
ismertesse a Képviselő-testülettel, terjessze elő döntés meghozatala céljából.
V. NAPIRENDI PONT:
A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. év I. félévének
értékelése
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató
Robotka Róbert: A Kft. elkészítette tevékenységének féléves értékelését. Az egész
félévben azzal küzdöttek, hogy feladataikat racionalizálják és továbbra is ez a fő
cél. Remélhetőleg év végére a Kft. 0, illetve pozitív eredménnyel fog zárni.
Amit februárban vállalt a Kft. vezetése, végre tudják hajtani. Megköszöni a
zárolás részleges feloldását, ez sokat jelent a Kft-nek.
Volek György: A Kft. gazdálkodásában a 2012. évben egészséges változás állt be.
Ezt mutatják az I. félév eredményei is. A Kft-nek úgy kell végeznie a munkáját,
hogy a veszteség csökkenjen. Vannak területek, amelyekre fokozottabban kell
figyelni, ilyen a piac, a temetők, különböző olyan tevékenységek, amelyekre vagy
a rossz tervezés miatt, illetve egyéb ok miatt nem jutott elég pénz. Pillanatnyilag
jó tendencia felé halad a Kft. és év végéig még eredményesebb munkát tud
végezni.
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Kérdés
Dr. Gajdics Gábor: A piaccal kapcsolatban kérdezi, hogy van egy másfél millió Ftos tétel, melyet nem ért. Erre kér választ.
Robotka Róbert: A piacról sajnos azt tudja elmondani, hogy a megépült 8 üzletből
sajnos csak hármat tudtak kiadni. A veszteséghez nagyban hozzájárul a piac
hitelkamata is. Nőttek az energia költségek is. A piacon a helypénz és
asztalfoglalási pénz kb. középáras. Emelni nem célszerű, mert akkor elpártolnak
az eladók. A vásárló is észrevehetően kevesebb.
Dr. Nyíri Ferenc: A FEB jegyzőkönyvben olvasta, hogy a seprűgép kérdésével is
foglalkoztak. A lakosságot is érdekli, hogy fog-e dolgozni a seprűgép és miért nem
használja a Kft.
Robotka Róbert: A seprűgép 2011-ben dolgozott, viszont a városnak sajnos nincs
arra pénze, hogy a seprűgép üzemeltetését finanszírozza. Ezért már arra is
gondoltak, hogy 2013. március 20. után, mikor letelik a lízing, értékesítenék.
Jelenleg a közmunkások végrehajtják azt a feladatot, amit a gépnek kellene
végrehajtani. Salgótarján gépe ugyanígy a garázsban áll, mert ők is
közmunkásokkal takaríttatnak.
Ha viszont nem lesznek közmunkások, a feladatot akkor is el kell látni. Meg kell
gondolni a gép eladását.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja.
Volek György szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
199/2012. /IX. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA

A Képviselő-testület megtárgyalta és tudomásul vette a Pásztói
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. I. félévi tevékenységéről
szóló tájékoztatót.
Volek György napirend cserét javasol, mivel Polgármester úr még nem érkezett
vissza. Javasolja, hogy a Közbeszerzési Terv módosítását tárgyalják 6. napirendi
pontként.
Szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
200/2012. /IX. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA

A Képviselő-testület 6. napirendi pontként tárgyalja a Közbeszerzési Terv
módosítására vonatkozó javaslatot.
VI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési Tervének
módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja
Közbeszerzési Terv módosítását.
Volek György szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
201/2012. /IX. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az
önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési Terve módosítására tett javaslatot és az
alábbi határozatot hozza.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési Terve
módosítását, e határozat melléklete szerint elfogadja. Felkéri polgármesterét,
hogy a közbeszerzési terv nyilvánosságra hozataláról a helyben szokásos módon
gondoskodjon.
Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: értelemszerűen
Volek György ismét napirend cserére tesz javaslatot, mely szerint a Képviselőtestület 7. 8. és 9. napirendi pontként tárgyalja a 9., 10. és 11. napirendi
pontokat.
Szavazásra bocsátja.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
202/2012. /IX. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA

A Képviselő-testület 7. 8. és 9. napirendi pontként tárgyalja a 9., 10. és 11.
napirendi pontokat.
VII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat ajándékozási szerződés megkötésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és köszönettel veszi a felajánlást. A Képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.
Dr. Gajdics Gábor: A határozati javaslatban az szerepel, hogy a Múzeum
gondoskodik az adományozott festményekről. Jó lett volna egy nyilatkozat a
Múzeum részéről, hogy ezt vállalja.
Dr. Tasi Borbála: A helytörténeti gyűjtemény részeként a Múzeum vállalja az
adomány gondozását.
Bartus László: A városnak a Múzeummal van egy letéti szerződése, amely szerint
a városi képzőművészeti gyűjteményt a Múzeum gondozza.
Volek György szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
203/2012. /IX. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA

1.) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tiszteletét és elismerését fejezi ki
Simon Imre Úr képzőművész, nyugalmazott iskolaigazgatónak kivételes
felajánlásáért. A határozat mellékletét képező ajándékozási szerződés szerint
köszönettel elfogadja a művész által készített 94 alkotás adományozását.
2.) Felhatalmazza polgármesterét az ajándékozási szerződés aláírására.
3.) A továbbiakban a Pásztói Múzeum útján gondoskodik az adományozott alkotások
gondozásáról, nyilvántartásba vételéről, a Pásztói Múzeummal kötött letéti
szerződés kiegészítéséről.
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Felelős:
Határidő:

polgármester
30 napon belül

VIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat intézményi alapító okiratok módosítására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság elfogadásra
javasolja az alapító okiratok módosítását.
Volek György szavazásra bocsátja a I határozati javaslatot
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
204/2012. /IX. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA

a.) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Pásztó Városi
Önkormányzat Óvodája Módosító Okiratát az 1. sz. melléklet szerint
fogadja el.
b) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Pásztó Városi
Önkormányzat Óvodája Alapító Okiratát a 2. sz. melléklet szerint
fogadja el egységes szerkezetben.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
Volek György szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
205/2012. /IX. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA

a) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Pásztó Városi
Önkormányzat Általános Iskolája Módosító Okiratát az 1. sz. melléklet
szerint fogadja el.
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b) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Pásztó Városi
Önkormányzat Általános Iskolája Alapító Okiratát a 2. sz. melléklet
szerint fogadja el egységes szerkezetben.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
IX. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a hajléktalanság problémáinak megoldási lehetőségeire
Előterjesztő: Bartus László Intézményirányítási és Szociális Osztály vezetője
Bartus László: Az előterjesztésében részt vett a Területi Gondozási Központ
vezetője és munkatársa is. A közelmúltban, főleg a hideg téli időszakban
merültek fel problémák a néhány pásztói hajléktalannal kapcsolatban. Ezt
sikerült jól kezelni. Elgondolkodtak azon is, hogy valamilyen átmeneti szállást
biztosítani kellene részükre. Erre sajnos nincs megfelelő ingatlan, de ha lenne is,
a működtetése nehezen lenne megoldható. Ezért a krízis időszakban továbbra is
az Idősek Klubja és a Családok átmeneti otthona nyújthat menedéket ezeknek az
embereknek.
Kérdés
Dr. Gajdics Gábor: Az előterjesztésben szerepel, hogy az együttműködést
esetenként nem mindenki fogadja el. Ez miben nyilvánul meg?
Bartus László: Egy személynél jelentkezett ez a probléma. Megkeresték, hogy
elhelyezik hajléktalan szállón, illetve más segítséget is tudtak volna adni, de
egyszerűen nem hajlandó elfogadni. Kényszeríteni pedig nem lehet. Mivel nem
működik együtt, már a törvény adta rendszeres ellátásban sem részesíthető.
Szerencsére Pásztón a hajléktalanság nem gyakori.
Barna Tiborné: Bizottsági ülésen is jelezte, hogy a városban járkál két kutyával
egy szintén nagyon hátrányos helyzetben élő személy. A kutyákon nincs
szájkosár. Ha valakit megharapnak, vagy balesetet okoznak, annak ki viseli a
következményeit?
Dr. Tasi Borbála: Ismeri a hölgyet és a problémát. Beszélt vele, sajnos ő sem
tudott hatni rá. A kutyákért egyébként a tulajdonosnak kell vállalni a
felelősséget. Szabálysértési feljelentést lehet tenni, de attól még a kutyákon nem
lesz szájkosár, illetve a bírságot sem tudja kifizetni, mivel már a szociális
ellátása is megszűnt. A gondnokság alá helyezés pedig sokkal bonyolultabb,
mint a 80-as években volt.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja.
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Volek György szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
206/2012. /IX. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA

PásztóVárosi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a a hajléktalanság
problémáinak megoldási lehetőségeiről szóló előterjesztést és az alábbiak szerint
határoz:
1. Folytatni kell az eddig bevált, hajléktalanok segítésére irányuló jó
gyakorlatot, azaz:
1.1. Az Intézményirányítási és Szociális Osztály fordítson kiemelt figyelmet a
hajléktalan személyek pénzbeli és természetbeni ellátására
1.2. A családsegítő szolgálat lássa el hajléktalanokat érintően hatáskörébe
tartozó feladatokat úgy mint: hivatalos ügyek intézése,
segítő beszélgetések,
életvezetési tanácsadás,
természetbeni
juttatások
ruhanemű,
alkalmankénti élelmiszer csomag juttatásban
közreműködés.
1.3. A Területi Gondozási Központ továbbra is biztosítsa az étkeztetés, a
tisztálkodás lehetőségét, továbbá azon hajléktalanokat is győzze meg az
igénybevétel szükségességéről, akik jelenleg nem részesülnek benne.
2. A bevonható hajléktalan személyeknek elsőbbséget kell adni a közmunkaprogramban.
3. A krízis időszakokban a hajléktalanok elhelyezését elsősorban a környező
nagyobb városokban igénybe vehető speciális szolgáltatások (hajléktalan
szálló, nappali melegedő) útján, ideiglenes elhelyezését Pásztón a családok
átmeneti otthonában, az idősek otthonában, másodsorban, illetve azok
esetében, akik az előbbi intézményekben nem kaphatnak elhelyezést, az
idősek klubjában és a kórházban kell megoldani.
Felelős:

Területi Gondozási Központ vezetője
Intézményirányítási és Szociális Osztály vezetője

Határidő: folyamatosan és szükség szerint
Volek György napirend cserére tesz javaslatot. Szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
207/2012. /IX. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA

A Képviselő-testület 10., 11. és 12. napirendként tárgyalja a 13., 14. és 15.
napirendi pontokat.
X. NAPIRENDI PONT:
Javaslat civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására.
Előterjesztő: Gömbiczné Kanyó Beatrix tanácsnok
Gömbiczné Kanyó Beatrix: Pontosítja, hogy az elszámolásra kerülő számlák
2012. január 1-től 2012. december 31-ig nyújthatók be.
Sisák Imre érkezik, átveszi az ülés vezetését. 7 képviselő van jelen.
Kérdés
Dr. Gajdics Gábor: A benyújtandó pályázatoknál a program részletes leírását
kérik. Ez azt jelenti, hogy csak programra lehet pályázni? Működésre és egyébre
nem?
Gömbiczné Kanyó Beatrix: Szerkezetében és tartalmában sem változott az
előzőekhez képest a kiírás. A pályázati felhívás 2. pontjában részletesen le van
írva, mire lehet pályázni. Egyértelmű, ha nem programra pályázik azt nem is
kell leírnia. Az elbírálás során előnyt élvezhet, ha olyan programot valósítottak
meg, amely önkormányzati feladat ellátását segítette.
Dr. Gajdics Gábor: A pályázatnak tartalmaznia kell a részletes programot. Miért
kellene neki programot írni, amikor csak a működésre akar pályázni?
Gömbiczné Kanyó Beatrix: Javasolja, hogy a pályázati kiírást egészítsék ki azzal,
hogy „amennyiben releváns”.
Dr. Nyíri Ferenc: A Pásztói Öregfiúk Labdarúgó csapatának szeretnének új
szerelést venni. Ez elszámolható-e, illetve vendéglátás címén van-e lehetőség
elszámolásra?
Győriné Új Mária: Vendégül látást nem lehet elszámolni, ugyanis az a
reprezentáció kategóriába tartozik és azt egyetlen pályázat sem fogadja el.
Ráadásul több, mint 50 %-os az adókulcsa.
Gömbiczné Kanyó Beatrix: A focicsapat részére szerelés vásárlása a pályázati
támogatásból elszámolható.
Vélemény, észrevétel
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Dr. Gajdics Gábor: Az önkormányzat olyan kiírást is készíthetne, hogy a
vendégül látás is elszámolható lenne. Az adóhatóság felé nem kell elszámolni.
Győriné Új Mária: Az adóhatóság felé minden esetben el kell számolni. Ha pl.
kap a civil szervezet 30 eFt-ot, 20 e Ft-ot reprezentációra számol el, 10 eFt-ot
pedig befizet adóként.
Ez az adótörvényben előírt, mindenkire érvényes általános szabály.
A civil szervezetekre vonatkozó szabályok 2012-től jelentősen szigorodtak.
Felhívja a figyelmet, hogy bíróságnál bejegyzett szervezetekről van szó, akik az
Adóhivatalhoz is be vannak jelentve. Rájuk is ugyanúgy vonatkoznak a
reprezentáció elszámolásával kapcsolatban az adótörvények, mint a
vállalkozókra.
Sisák Imre: Javasolja, hogy kérjenek az Adóhivataltól egy állásfoglalást a civil
szervezetek tekintetében, hogy pontosan mit és hogyan számolhatnak el a
pályázati támogatásokból.
Dr. Gajdics Gábor: Olyan csoportoknak is ad támogatást az önkormányzat, amely
nem kimondottan civil szervezet, hanem pl. a Művelődési Központ neve alatt fut.
Az önkormányzatnak minden esetben el kell számolni?
Dr. Tasi Borbála: Nem csak az adóhatóság, hanem az Állami Számvevőszék felé
is van elszámolási kötelezettség.
Bartus László: A pályázati adatlap 3. pontjában szerepel, hogy amennyiben a
pályázó nem rendelkezik jogi személyiséggel és nem természetes személy, úgy
kötelezettségvállaló szervezetet kell megjelölnie és azzal kötünk szerződést.
Tehát pl. az Öregfiúk csapatának keresni kell egy kötelezettségvállaló
szervezetet, akinek a nevére szól a számla és így tudnak elszámolni a pályázati
támogatással.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
208/2012. /IX. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA

1. Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a civil szervezetek 2012.
évi pénzügyi támogatás odaítélésére vonatkozó pályázat kiírására készült javaslatot és
azt a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
2. A képviselő-testület a pályázati felhívást a helyben szokásos módon közzé teszi.
Határidő: 2012. szeptember 28.
Felelős: Polgármester
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XI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat ingatlan megvásárlására irányuló kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
209/2012. /IX. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület a Pásztó, Radnóti út 6. szám
alatti ingatlan megvásárlásának elbírálására tett javaslatot megismerte,
megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz:
A hitellel vásárolt lakások adósai problémáinak megoldására az állam kínál
lehetőségeket. Amennyiben az adós nem tartozik abba a körbe, amelyre a
kialakított konstrukciók vonatkoznak, az önkormányzatnak szintén nehéz
gazdasági helyzete miatt nincs lehetősége megvásárolni a kérelemben megjelölt
Pásztó, Radnóti út 6. szám alatti lakóépületet. A költségvetésben lakóház
vásárlásra pénzügyi fedezet nem áll rendelkezésre, erről a kérelmezőt
tájékoztatni kell.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
XII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a hasznosi sportpályánál lévő önkormányzati területek hasznosítására.
Előterjesztő: Malomhegyi Lajos főmérnök
Malomhegyi Lajos: a Használati szerződéshez tesz kiegészítést. Javasolja, hogy a
1. pontba kerüljön be hogy „Használó” használatába adja.
Volt egy kérés, hogy ne határozatlan idejű, hanem határozott idejű legyen a
használatba adás. Szerinte ezt nem kell feltétlenül a használati szerződésbe
foglalni. Nem ront a helyzeten, ha a testületi döntést követően megkötik a
használati szerződést határozatlan idővel, de legkevesebb 15 évre. Javasolja,
hogy maradjon az eredeti szöveg.
Még egy fontos dologról szól, a létesítmények önkormányzati tulajdonba
kerüléséről. Eddig úgy értelmezték, hogy a pályázatban meg van határozva, hogy
hány éven belül nem lehet elidegeníteni. Amikor letelik ez az időszak, akkor
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kerül önkormányzati tulajdonba. Közben az a kérés érkezett, hogy 15 év után
kerüljön az önkormányzat tulajdonába. Azt támogatja, hogy a pályázatban
rögzített időtartam után kerüljön önkormányzati tulajdonba a létesítmény.
Sisák Imre: A használatba adási szerződésen módosítani a Képviselő-testület
döntését követően csak akkor lehet, ha újra döntenek.
Dr. Tasi Borbála: Vannak pontosítási javaslatai. Az előterjesztés első mondata
úgy szól, hogy az egyesület és partnerei. Konkretizálni kell, hogy kik a partnerek.
A Mátrakapu Kft. nevében pályázatot kívánnak benyújtani. Ez is aggályos, mert
a Mátrakapu Kft. lesz a pályázó és képviseli az Egyesület és partnerei, akikről
nem tudjuk, hogy kik, vagy pedig a Mátrakapu Kft. lesz a pályázó és az
Egyesület és partnerei az együttműködők. Vagy együttes konzorciuban
pályáznak valamennyien.
A határozati javaslatban az van, hogy az Egyesület és partnerei a Mátrakapu
Kft-vel pályáznak. Mindenképpen pontosítani kell ki a pályázó, ki a partner,
konzorciumi tag stb.
A határozati javaslat utolsó mondatában az szerepel, hogy a Képviselő-testület
hozzájárul, hogy a beruházásokat az Egyesület valósítsa meg az önkormányzati
tulajdonon. Tehát nem a pályázó, hanem az Egyesület. Azzal pedig egyetért,
hogyha a pályázat megengedi, minél előbb önkormányzati tulajdonba kerüljön.
Gömbiczné Kanyó Beatrix: A Hasznosi Szabadidő Egyesület kívánja benyújtani
ezt a pályázatot. A Mátrakapu Kft. úgy kerül a képbe, hogy a pályázat kb. 80 %os támogatottságot fog elérni, ha nyertes lesz. A fennmaradó 20 %-ot a Kft.
tudná biztosítani a projekt számára.
A határozati javaslat módosítását javasolja annyiban, hogy maradjon ki az „és
partnerei a MÁTRAKAPU Kaland-és Technikai Élménypark Nonprofit Kft-vel”
szövegrész. A létesítmények önkormányzati tulajdonba kerülése a használati
szerződés lejártakor kellene, hogy megtörténjen, mégpedig azért, mert van egy
15 évre vonatkozó üzleti terv, ami alatt a rendelkezésre bocsátott 20 %-ot ki
kellene hogy termelje a létesítmény. Ha van ettől eltérő mód, ami ezt biztosítja a
Kft. számára, akkor nem ragaszkodnak ahhoz, hogy ne az önkormányzat
tulajdonában legyen a létesítmény.
Sisák Imre: A kettő nem mond ellent egymásnak, viszont az egyáltalán nem
elképzelhető, hogy a létesítmény ne kerüljön önkormányzati tulajdonba.
Kívánja, hogy nyerjen a pályázat, viszont látott egy ennél komolyabb tartalmat
hordozó pályázatot a Gombás-tető hasznosítására.
Gömbiczné Kanyó Beatrix: Nem az a cél, hogy az önkormányzati területen
elkészített létesítmények magántulajdonba kerüljenek. Természetesen az
önkormányzat tulajdonába fog kerülni, viszont a pályázati kiírásban
megfogalmazott időtartamra úgy gondolja, hogy a pályázó tulajdonában kellene
lennie.
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Sisák Imre: Azt mondta, ha a pályázatban nincs más egyéb feltétel, akkor
kerüljön azonnal önkormányzati tulajdonba. Ha más feltétel van, akkor a
pályázati feltételeknek megfelelően kerüljön önkormányzati tulajdonba.
Ha a jelen formájában marad a határozati javaslat, az nem zárja ki, hogyha a
pályázat azt írja elő, hogy a pályázó tulajdonában kell maradnia a pályázatban
megvalósuló ingatlannak, az úgy is történjen.
Sándor Károly: Térítésmentes használatba és tulajdonba adást az önkormányzat
nem tehet meg. De nem is erről van szó. A határozati javaslat szerint az
önkormányzat a területet térítésmentesen adja, viszont majd az elkészült
létesítményeket térítésmentesen kapja meg. Tehát ez lesz az ellentételezése a
terület használatba adásának. Ezt úgy kell megfogalmazni, ahogy a valóságban
van. Jelenlegi ismeretei szerint az ellentételezés mértékeként legalább az
amortizáció értékét meg kell határozni.
Gömbiczné Kanyó Beatrix: Az ellentételezés a beruházás több száz millió Ft-os
összegében megjelenik. A megközelítéshez szükséges út rendbetétele, a mobil
színpad megvalósulása mind az ellentételezés körébe tartozik.
Sisák Imre: Azt kellene pontosítani, amit a címzetes főjegyző kifogásolt. Tehát a
Hasznosi Szabadidő Egyesület és partnerei, illetve a Mátrakapu Kft.
vonatkozásában. Ez a kettősség a pályázat benyújtásánál is problémát okozhat.
Gömbiczné Kanyó Beatrix: A Hasznosi Szabadidő Egyesület lesz a pályázó és a
mondat további része kimarad a szövegből.
Malomhegyi Lajos: Elkészültek a vázlattervek és azok nem csak az
önkormányzati területhez tartozó kaland elemeket tartalmazzák, hanem az
ehhez csatlakozóan a patak túloldalán magántulajdon van, illetve a Kft.
tulajdona. Ebből is indult ki az, hogy ezeken a területeken a létesítményt nem
lehet megvalósítani, mert azok a területek külterületen vannak és a patak 50 mes védősávjában nem lehet építeni. Ezért is kellett bevonniuk az önkormányzatot
és ezért esett erre a területre a választás.
Sisák Imre: Jelenleg az önkormányzat az önkormányzati tulajdonú ingatlanok
tekintetében nyilatkozik. A Hasznosi Szabadidő Egyesületet hatalmazza fel arra,
hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanok tekintetében a
pályázatot
benyújtsa. Ha a nem önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában
partnerként konzorciumi megállapodás kötnek, annak ehhez a döntéshez
semmilyen köze nincs. A Képviselő-testületnek arra nincs ráhatása, hogyha
magántulajdonú ingatlanon kívánnak a pályázat keretei között megvalósítani
valamit.
Gömbiczné Kanyó Beatrix: A pályázat kapcsán együttműködési szerződést
kívánnak kötni a MÁTRAMED Kft—vel, illetve Nagy Zsolt magánszeméllyel.
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Dr. Tasi Borbála: Javíthatják-e úgy az előterjesztést, hogy a Szabadidő Egyesület
akar pályázni és a határozati javaslatban is mindenhol csak a Szabadidő
Egyesület szerepel?
Gömbiczné Kanyó Beatrix: Igen, így megfelelő lesz.
Malomhegyi Lajos: Kételye van azzal kapcsolatban, hogy a pályázat önerejét,
mintegy 19 millió Ft-ot tudja-e biztosítani az Egyesület.
Gömbiczné Kanyó Beatrix: Reméli, hogy együttműködő partnerként az egyéni
vállalkozás fogja tudni biztosítani.
Sisák Imre: Javasolja, hogy támogassa a Képviselő-testület a Hasznosi Szabadidő
Egyesület kérését.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot az előterjesztő által befogadott
módosítással.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
210/2012. /IX. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hasznosi sportpályánál lévő
önkormányzati területek hasznosítására tett javaslatot megismerte, megtárgyalta
és az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Hasznosi Szabadidő Egyesület az
ÉMOP 2.1.1/B-12 „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” pályázati
kiírásra, önkormányzati ingatlanokat is tartalmazó pályázatot nyújtson be, azzal
a feltétellel, hogy az önkormányzati ingatlanokon megvalósult létesítmények
önkormányzati tulajdonba kerülnek.
A Képviselő-testület a Pásztói 3536 hrsz-ú 12 414m2 sporttelep és öltöző, a 3537
hrsz-ú 4605m2 beépítetlen terület és a 3811 hrsz-ú 1037m2 közterület ill. a
köztük lévő 3505/2 hrsz-ú földút ingatlanokkal határos területének saját
használatú útként, valamint a 079 hrsz-ú 4759m2 gyep ingatlanokat kikötésekkel
az Egyesület térítésmentes használatába adja a fejlesztést követő 15 évre.
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a nevezett önkormányzati
ingatlanokon az Egyesület a tervezett beruházásokat megvalósítsa és
felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok,
használatba adási szerződés aláírására.
Határidő: 2012. október 15.
Felelős: polgármester
Sisák Imre javasolja, hogy 13. napirendi pontként az óvoda felújításával
kapcsolatos javaslatot tárgyalja a Képviselő-testület.
Szavazásra bocsátja.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
211/2012. /IX. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA

A Képviselő-testület 13. napirendi pontként tárgyalja az óvoda felújítással
kapcsolatos döntés meghozatalára vonatkozó javaslatot.
Sisák Imre zárt ülés tartására tesz javaslatot. Szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
212/2012. /IX. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA

A Képviselő-testület az óvoda felújítással kapcsolatos döntés meghozatalára
vonatkozó javaslatot zárt ülésen tárgyalja.
ZÁRT ÜLÉS
/A zárt ülésről külön jkv. készül/.
XIV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája működtetésével
kapcsolatos nyilatkozattételre.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: Volt egy olyan jogszabály mely szerint az önkormányzatnak
előzetesen szeptember 30-ig, majd október 30-ig a végleges nyilatkozatot meg kell
tenni. A tegnapi kormányhivatali tájékoztatón elhangzott, hogy miután a
törvényt módosították nem kell szeptember 30-ig nyilatkoznia az
önkormányzatnak.
Bartus László: Megpróbált utánanézni annak, hogy ez a módosulás megtörténte és felfedezhető-e valahol, de nem talált semmi erre utalót.
Ezért véleménye szerint ma mindenképpen hozzon döntést erről a Képviselőtestület A rendelkezésre álló információk alapján alternatívákban nem tud
gondolkodni az önkormányzat a működtetés kapcsán. Érdeke sem fűződik hozzá,
mivel elveszik a fenntartói jogokat, személyi és szakmai kérdésekben semmilyen
jogosítványa nem lesz. Ha valami olyat szeretne hogy legyen az iskolában, amit
az állami fenntartó nem fog biztosítani, saját költségvetéséből kell megoldani.
Ráadásul ma délelőtt világosodott meg előtte, hogy ez a nyilatkozat nem csak az
általános iskolára vonatkozna, hanem a törvény szövegét értelmezve - mely
köznevelési intézményeket említ – a Gimnáziumra és összes telephelyére, illetve
a Zeneiskolára is vonatkozik. Az előterjesztésben, mivel csak az Általános
Iskolával kapcsolatban készült a nyilatkozat, 130 millió Ft-os összeg szerepel,
viszont ha hozzáteszik még a két intézményt, bőven megduplázódik.
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Innentől úgy gondolja nem kérdés, hogyan tud nyilatkozni az önkormányzat.
Interneten megnézte nagyobb települések erre vonatkozó előterjesztéseit és egy
kivétellel mind azt nyilatkozták, hogy nem tudják vállalni a működtetést, a
kivétel pedig alternatív döntésre tett javaslatot.
Ismerteti, hogyan módosulna a II. határozati javaslat:
„Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a tulajdonában
lévő köznevelési intézmények működtetésének lehetőségét és az alábbi
szándéknyilatkozatot teszi:
Az önkormányzat a 2013. évi költségvetés és kapcsolódó jogszabálytervezetek
ismeretében nem tudja megállapítani, hogy milyen
források állnak az
önkormányzat rendelkezésére.
Pásztó Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy az Nkt. 74. § /4/ bekezdésében
foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett
bevételek terhére, a tulajdonában álló köznevelési intézmények feladatainak
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetését nem képes vállalni.”
A határozat többi szövege változatlan marad.
Sisák Imre: A nem teljesen kormány közeli önkormányzati szövetségek abban
állapodtak meg, hogy önkormányzataikat egyértelműen arra szólítják fel, hogy
ezt a döntést hozzák meg. Azért ilyen egyöntetű, hogy a Kormány figyelmét
felhívják, hogy az önkormányzatok nem tudnak támogató nyilatkozatot tenni,
mivel nem ismerik a 2013. évi költségvetési kondíciókat.
Azt biztosan tudja, hogy most nem tud másképp nyilatkozni az önkormányzat.
Ha október 30-ig lesz értékelhető információ, akkor tudunk bármit mondani.
Több, mint 30 éve van a szakmában, de ilyet még nem tapasztalt. Teljes káosz
uralkodik. Egyértelműen el kellene mondani, hogy az a cél, hogy a
kistelepüléseken bezárják az iskolákat, mert nem akarják finanszírozni.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Sisák Imre: Eddig csak a kis Dózsa iskolában gondolkodott, hogy egyházi
iskolaként működhetne, de legszivesebben az egész intézményt felajánlaná a
Váci Egyházmegyének. Ez lehetne az egyetlen menekülési út, ami a fenntartást
legalább önkormányzati szinten biztosítaná, ugyanis az egyház 190 %-os
normatív támogatást kap.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja.
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Sisák Imre szavazásra bocsátja a Bartus Úr által ismertetett
javaslatot.

határozati

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
214/2012. /IX. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a tulajdonában
lévő köznevelési intézmények működtetésének lehetőségét és az alábbi
szándéknyilatkozatot teszi:
Az önkormányzat a 2013. évi költségvetés és kapcsolódó jogszabálytervezetek
ismeretében nem tudja megállapítani, hogy milyen
források állnak az
önkormányzat rendelkezésére.
Pásztó Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy az Nkt. 74. § /4/ bekezdésében
foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett
bevételek terhére, a tulajdonában álló köznevelési intézmények feladatainak
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetését nem képes vállalni.
Felhatalmazza polgármesterét, hogy az önkormányzat képviseletében írja alá és
jutassa el a szándéknyilatkozatot a leendő fenntartónak.

Felelős: polgármester
Határidő: szövegszerűen
XV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztó- Mátrakeresztes kábeltelevíziós hálózat és a HasznosMátrakeresztes közötti optikai szál tulajdonrész értékesítésére történő
meghirdetésre
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: Tudják, hogy 2006-ban a mátrakeresztesi árvíz után kapott egyedi
módon 100 %-os támogatást Pásztó város önkormányzata ezen kábeltelevíziós
hálózatnak a kiépítésére. Öt éves elidegenítési tilalom volt, ez 2011-ben
megszűnt. Semmi sem indokolja, hogy az egyre amortizálódó hálózatot az
önkormányzat fenntartsa, ezért célszerű az értékesítésre történő meghirdetése.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Gajdics Gábor: Nem érti, hogyha valamiért bérleti díjat lehet szedni, miért
nem adjuk továbbra is bérbe. Inkább a bérleti díjat kellene megemelni. Nem ért
egyet az eladással.
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Sisák Imre: Az az információ jutott el hozzá, hogy a hálózat és egyes elemei
elavultak. Beruházni csak abban az esetben hajlandó valaki, ha a saját
tulajdonában van a létesítmény.
Javasolja, hogy zárt ülésen folytassák a napirend tárgyalását.
Szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
215/2012. /IX. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA

A Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja a Pásztó-Mátrakeresztes
kábeltelevíziós hálózat és a Hasznos-Mátrakeresztes közötti optikai szál
tulajdonrész értékesítés meghirdetésére vonatkozó javaslatot.
A napirend tárgyalása zárt ülésen folytatódik.
A zárt ülésről külön jkv. készül.
Közérdekű bejelentések:
Édes Attila: A Delikát játszótéren törik-zúzzák a játékokat, hatékony intézkedés
kellene a vandálok ellen. Kettétörték a mászóka deszkalapját.
Sisák Imre: Kéri, hogy készüljön el ismeretlen tettes ellen a bejelentés.
Barna Tiborné: Szeptemberben többen jelezték felé, hogy nem lehetne-e a helyi
adófizetést átvinni a következő hónapra, mivel az iskolakezdés nagyon sokba
került a családoknak.
Sisák Imre: Az adózás rendjéről szóló törvény és a helyi adórendeletünk
egyértelművé teszi, hogy évente két alkalommal, március 15-ig, illetve
szeptember 15-ig kell az adót befizetni, ettől az önkormányzat nem térhet el,
mivel magasabb szintű jogszabály állapította ezt meg.
Barna Tiborné: Amikor a helyi adókról szóló leveleket kézbesítették, felbontott
borítékokban vitték ki. Ezt többen is szóvá tették.
Az Ady Endre utcában kátyúztak, viszont csak az egyik felében végezték el a
munkát. Mi ennek az oka? Látta, hogy milyen anyaggal végzik a kátyúzást a
Mikszáth utcában, szerinte az nem arra való.
Sisák Imre: Amikor a Nagymező út aszfaltozása történt a vízvezeték cseréje
miatt, a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. a felmart aszfaltot elvitte és saját bekötőútjához
akarta felhasználni. Sikerült megegyezni velük és a Munkácsy, Derkovits és
Tücsök utcákban használták fel, valamint bizonyos helyreállításokra a Mikszáth
utcában.
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Robotka Róbert Igazgató Úrnak jelezte a Bem utcát és ígéretet kapott a probléma
rendezésére.
Jelzést kapott, hogy a kukásautó sok szemetet elhagy, nem rendesen ürítik bele a
szemetet.
A Béke úti lakók jelezték, hogy a játszótérre jó lenne két db hinta.
Volek György: Az MHSZ épület falát a ledőlés fenyegeti, balesetveszélyes. Ezt
többen is jelezték. A Nyírfácska presszóval szembeni épületnél is omlásveszély áll
fenn.
Sisák Imre: Kötelezni kell a tulajdonost a helyreállításra.
Édes Attila: Reméli, hogy az iskola előtt a hullámos aszfalt a járdán mielőbb
helyreállításra kerül.
Sisák Imre: Amint a gázhelyreállítást elvégzik, az aszfaltot is kijavítják.
Gömbiczné Kanyó Beatrix: A játszóterekkel kapcsolatban kérdezi, hogy
Hasznoson is lebontásra kerülnek-e a játszóterek.
Sisák Imre: Sajnos igen, mivel nem felelnek meg az Uniós szabványoknak.
Gömbiczné Kanyó Beatrix: Lakók jelezték, hogy folytatódik továbbra is az
autószerelés a Vár úton, de már az utcán is. Valamilyen intézkedés szükséges
lenne.
Sisák Imre: Valószínűleg illegális autószerelés folyik, meg kell tenni a szükséges
intézkedéseket.
Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
k.m.f.

Sisák Imre
Polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

