JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 13-án
megtartott rendkívüli üléséről
Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna
Tiborné, Édes Attila, Gömbiczné Kanyó Beatrix, dr. Nyíri Ferenc képviselők
Meghívottak: dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző, Sándor Károly osztályvezető,
Szabóné Bózsár Éva osztályvezető, Bartus László osztályvezető, Sárik Jánosné,
Szabó Zsolt, Máté Nándorné, Győriné Új Mária könyvvizsgáló, Malomhegyi Lajos
főmérnök,
Tari Mihály informatikus,
Berzák Gyuláné, Sándor Balázs
jegyzőkönyvvezető
Sisák Imre köszönti a megjelenteket és megállapítja a határozatképességet,
mivel a megválasztott 9 képviselőből 5 fő jelen van.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint
Szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
269/2012. /XII. 13./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1./

Javaslat a 2012.évi költségvetési rendelet módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

2./

Javaslat hitelfelvételhez szükséges döntés módosítására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

3./

Javaslat az Általános Iskola működésével kapcsolatos döntések
meghozatalára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

4./

Javaslat ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

I. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a 2012.évi költségvetési rendelet módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
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Sisák Imre: A bizottsági ülésen a címzetes főjegyző tett egy módosító javaslatot,
melyet mint előterjesztő befogad.
Gömbiczné Kanyó Beatrix érkezik, 6 képviselő van jelen.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a rendelet-módosítást
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a költségvetési rendelet módosítását.
Dr. Nyíri Ferenc: Az Ügyrendi Bizottság szintén megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-módosítást.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
Név szerinti szavazás: Sisák Imre igen, Volek György igen, Barna Tiborné
igen, Édes Attila igen, Gömbiczné Kanyó Beatrix igen, dr. Nyíri Ferenc
tartózkodik.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
25/2012./XII. 14/ önkormányzati rendelete a
24/2012. /XII. 1./ önkormányzati rendelettel, a 23/2012/XI.9./ önkormányzati rendelettel, a
20/2012. /IX. 28./ önkormányzati rendelettel, a 19/2012./VII.12./ önkormányzati rendelettel,
18/2012./VII.12./ önkormányzati rendelettel, a 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
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/
II. NAPIRENDI PONT:
Javaslat hitelfelvételhez szükséges döntés módosítására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: A bizottsági ülésen alaposan megtárgyalták az előterjesztést. A
stabilitási törvény módosulásával a folyószámla hitel határideje kitolódik 2013.
június 30-ra. Azt javasolják az OTP-vel folytatott előzetes tárgyalások után, hogy
a Képviselő-testület a jelenleg is meglévő 440 millió Ft-os folyószámla
hitelkeretet kérje. Hozzáteszi, hogy számításai szerint év végére a hitel 200
millió Ft alatt fog maradni. Ehhez szükséges az, hogy a bírálat alatt lévő
ÖNHIKI igényünket komoly nagyságrendben elismerjék.

3
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
270/2012. /XII. 13./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló törvény módosítása értelmében az önkormányzat
működőképességének megőrzéséhez szükséges és egyetlen lehetséges megoldást.
Ennek értelmében az önkormányzat 2012. december 21.-én lejáró 440 millió Ft összegű
folyószámlahitelének változatlan feltételekkel való meghosszabbítására van törvényi
lehetőség 2013. június 30.-ig. Ezt az OTP is támogatja.
Ennek figyelembe vételével a képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:
1. A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és címzetes főjegyzőjét, valamint az
önkormányzat gazdasági vezetőjét, hogy az önkormányzat 440 millió Ft. összegű
2012. december 21.-én lejáró folyószámlahitel szerződését 2013. június 30-ig
meghosszabbítja, az erre vonatkozó szerződést aláírja.
Határidő: 2012. december 21.-ig
Felelős: szöveg szerint
2. Képviselő-testület a témában eddig meghozott 249/2012 (XI. 14.) sz.; a 247/2012 (XI.
14.) sz.; valamint a 228/2012. (X. 25.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi.
III. NAPIRENDI PONT:
Javaslat az Általános Iskola működésével kapcsolatos döntések
meghozatalára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: A Parlament elfogadta a köznevelési törvény módosítását. A mai
napon pedig a Kormányhivatalnál aláírásra kerül az a megállapodás, mely az
előterjesztés mellékletét képezi.
Az önkormányzat nyilatkozott arról, hogy nem tudja az oktatási intézmények
fenntartását vállalni, ennek ellenére arra kötelezi a Képviselő-testületet Hoffman
Rózsa Államtitkár Asszony, hogy havonta 12 millió 122 eFt-ot fizessünk. Arról
nincs adat, hogy ez milyen arányban oszlik el az intézmények között. Ez éves
szinten mintegy 145 millió Ft. A költségvetési törvényben elfogadták, hogy
elvonják az önkormányzatoktól a gépjárműadó 60 %-át, ez kb. 36-40 millió Ft
kiesés, nem számolhatunk az SZJA helyben maradó részének 8 %-ával, ez is
jónéhány 10 millió Ft-os bevétel kiesés és a jövedelem kiesés mérséklését szolgáló
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SZJA-ból származó összeg, mely az elmúlt években 90-120 millió Ft között
ingadozott, erre sem számíthatunk, illetve a városfenntartási igazgatási
feladatokra fogják fordítani. Ezen túlmenően az iparűzési adónál kötelezően
elvárt bevételnél a 0,5 % tekintetében meg fogják mondani, hogy milyen célra
fordíthatjuk. Ha ezeket a tételeket összeadjuk, legalább 300 millió Ft bevétel
kiesés és kötelezettség vállalás van a 145 millió Ft-ot is beleértve.
Mivel más lehetőség nincs, javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
A tankerületi felügyelővel bizonyára már többen is találkoztak. Az elhelyezéssel
probléma van, mert a felajánlott kollégiumi helyiségeket nem találták
megfelelőnek, itt a hivatalban pedig nincs szabad iroda. Még egy megoldás
lehetséges, hogy a gyógypedagógiai intézménybe kerülnek elhelyezésre.
Felmerült részükről a kistérségi társulás épülete is, viszont az a 26
önkormányzat közös tulajdona. A kistérségi társulás 2013. június 30-ig működni
fog, ha azután a települések úgy döntenek, hogy nem társulási formában
folytatják a tevékenységet, azt követően lehet az épületről dönteni.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és mindkét határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Sándor Károly: A múltkori testületi ülésen a gimnáziummal kapcsolatban
megfogalmazódott kérdésre nem tudott teljes körűen válaszolni, azóta
tájékozódott és a következőket ismerteti.
A gimnáziumban köztudomásúan szakképzés is folyik. A jogszabályban úgy van
megfogalmazva, hogy az önkormányzat köteles az alapfokú oktatási intézményeit
fenntartani a szakképzés kivételével.
Az illetékes minisztérium felé feltették azt a kérdést, hogyha egy integrált
intézményben van ilyen, az milyen megítélés alá esik. Az első alkalommal az az
információt kapták, hogyha a 25 %-ot meghaladja a szakképzési létszám akkor az
nem önkormányzati feladat. A gimnáziumban éppen csak meghaladja a 25 %-ot a
létszám. Arra azonban nem kaptak választ, hogy ebben az esetben az
önkormányzatnak csak a szakközépiskolai részt nem kell fenntartani, vagy pedig
az egész integrált intézményt nem kell fenntartani. Ennek nagyon nagy
jelentősége van, mert a kiosztott táblázatból is látható, hogy a gimnázium
működtetési költsége 61 millió Ft. Ennek utána kell járni, mert ha beigazolódna,
hogy a gimnáziumhoz semmi köze nincs az önkormányzatnak jogszabályi alapon,
akkor új helyzet van.
A MÁK-on keresztül újabb kérdést tettek fel a Minisztériumhoz. Ez arról szólt,
hogy tudhatjuk-e, hogy a havi 12,2 millió Ft fizetési kötelezettség mely
intézmény után áll fenn. Erre sem kaptak választ és ezek sorsdöntő kérdések.

5
Győriné Új Mária: Egyetért mindkét határozati javaslattal. Több
önkormányzattal is átnézték a lehetőségeket. A fenntartás egy dolog, viszont van
egy kötelező szakmai felszereltség is. Ha az önkormányzatok vállalják is a
feladatot, a továbbiak még súlyos 10 milliókba kerülhetnek.
Jelenleg a határozati javaslatban szereplő megoldás a legésszerűbb.
Bartus László: Amikor az adatszolgáltatás folyt, úgy kértek adatot, hogy ahol a
szakképzés működik az igen, a kollégium és kéttannyelvű gimnázium nem. Ez
azonban máig sem derült ki konkrétan. Ezt a hozzájárulást 2015-ig minden
évben fizetni kell.
Sisák Imre szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
271/2012. /XII. 13./ SZÁMÚ HATÁROZATA

A Képviselő-testület megismerte Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája
fenntartói jogának átadás-átvételéről szóló megállapodást, az abban foglaltakat
tudomásul veszi.
Sisák Imre szavazásra bocsátja az II. határozati javaslatot
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
271/2012. /XII. 13./ SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Nkt. 74 § (4) bekezdésében
foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek
terhére a saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó központ által 2013.
január 1-jétől fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó
és ingatlan vagyon működtetéséhez megállapított hozzájárulás megfizetését vállalja.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2012. december 14.

IV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
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Sisák Imre: Felkéri Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyzőt, hogy a bizottsági ülésen
megfogalmazott módosító javaslatait tegye meg a megállapodás-tervezetre
vonatkozóban. A határozati javaslat kiegészítését javasolja azzal, hogy a
megállapodás akkor kerüljön megkötésre, ha az az önkormányzat és az
önkormányzati tűzoltóság érdekeit szolgálja.
Dr. Tasi Borbála: Az ingyenes használatba adás feltételeit tisztázni kell. Meg kell
vizsgálni, hogy a katasztrófa védelemről szóló törvény biztosítja-e, vagy az
államháztartásról szóló törvények mást fogalmaznak-e meg. Ennek szellemében
módosulna a 2. pont és a 12.pont akkor, amikor a megállapodás megkötésére
kerül sor.
A 2. pontban a Pásztó, Kölcsey F. út 37. szám alatti tűzoltó laktanya egész
épületére szólna a megküldött megállapodás-tervezet szerint az ingyenes
használati jog. Ugyanakkor tudják, hogy ott működik az Önkéntes Tűzoltó
Egyesület is, illetve nem minden felszerelést vesznek át használatra, így
pontosítani kell azt, hogy a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
használatába nem minden kerülne át. Az ingyenes kizárólagos használat alól
kivétel lenne az Önkéntes Tűzoltó Egyesület által használt irodahelyiség, illetve
szerállás.
A 6. pontban szerepel a birtokbaadás időpontja, melynek 2013. január 2.át
javasolja megjelölni.
A 9. pontban az szerepel, hogy a működéshez szükséges átalakításokat,
felújításokat a katasztrófavédelem a tulajdonos-használatba adó előzetes
hozzájárulása nélkül, csak tájékoztatást követően végezheti. Azt javasolja, hogy a
megfogalmazás „előzetes hozzájárulásával” legyen.
A 12. pontban szerepel egy üres irodahelyiség kifejezés, hogy azt térítésmentesen
adjuk a tűzoltóság részére. A megbeszélésen az hangzott el, hogy az első
emeleten van egy iroda, melyben a katasztrófavédelemhez tartozó személy van. A
12. pontban úgy kerüljön megfogalmazásra, hogy „a katasztrófavédelem által
jelenleg is használt irodahelyiséget biztosítjuk”.
A 15. pontban az legyen a megfogalmazás, hogy „az 1. pont alatti használatba
adott ingatlanrész tekintetében”.
A határozati javaslat pedig a Polgármester úr által elmondottakkal egészüljön ki
.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és megállapodás-tervezetet. Az elhangzott kiegészítéssel és
módosításokkal elfogadásra javasolja.
Malomhegyi Lajos: A határozatban szerepel az ingatlan helyrajzi száma, 178
beépített m2 és 303 m2 nem beépített hasznos alapterülettel. A megállapodásban
pontosítani kell, hogy hol, milyen helyiségeket, hány m2-t használhatnak.
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Sisák Imre: A megbeszélésen abban maradtak, hogy az önkéntes tűzoltóság
használja az egy szerállást és egy irodát, a katasztrófavédelem pedig használja a
hivatalban lévő egy irodát és így nincs külön fogyasztásmérő és külön
egyezkedés. Lényeges még, hogy le kell mérni hány m2-es az egy szerállás és az
első emeleti iroda.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
272/2012. /XII. 13./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete és a Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére ingatlan használati jogának átadására
vonatkozó Megállapodást megismerte, megtárgyalta és az alábbiak szerint
határoz:
A Képviselő- testület a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
részére a Pásztó, Kölcsey Ferenc u. 37. szám, 1798 hrsz. alatti ingatlan
használati jogának átadására vonatkozó Megállapodást elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás megkötésére, amennyiben az
az Önkormányzat és az Önkormányzati Tűzoltóság érdekeit szolgálja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Sisák Imre: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
k.m.f.

Sisák Imre
Polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

