
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  2012. december 27-én 
megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna 
Tiborné, Édes Attila, Gömbiczné Kanyó Beatrix, képviselők 
 
Meghívottak: dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző, Sándor Károly osztályvezető, 
Szabóné Bózsár Éva osztályvezető, Bartus László osztályvezető, Robotka Róbert, 
Antalné Prezenszki Piroska, Sárik Jánosné, Szabó Zsolt, Odlerné Tiszovszki 
Mária, Kádárkuti Zsolt, dr. Hír János múzeumigazgató, Győriné Új Mária 
könyvvizsgáló, Tari Mihály informatikus,  Sándor Balázs, Berzák Gyuláné  
jegyzőkönyvvezető 
 
Sisák Imre köszönti a megjelenteket és a tv-n keresztül a város lakosságát.  
Megállapítja a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből 5 fő 
jelen van.  
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a következő kiegészítéssel. 
A Képviselő-testület 19. napirendi pontként tárgyalja a bizottságok által már  
megtárgyalt „ Javaslat a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére  
ingatlan használati jogának átadására vonatkozó megállapodás módosítására” 
című előterjesztést. A meghívóban 17. napirendi pontként szereplő Víziközmű 
vagyon átadásával kapcsolatos előterjesztést 6. napirendi pontként tárgyalják. 
 
Megkérdezi van-e más javaslat. 
 
Miután nem volt, szavazásra bocsátja a kiegészített napirendet. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
274/2012. /XII. 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./ Rendeletalkotás Pásztó Város 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról. 

Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
3./ Javaslat a város 2012. évi költségvetési rendeletének 9. sz. módosítására 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
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4./ Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó intézményekben 
fizetendő élelmezési térítési díjak megállapítására. 

 Előterjesztő: Intézményirányítási és Szociális Osztály vezetője 
 
5./ Javaslat a 2012. évi hulladékkezelési közszolgáltatás költségeinek  

elfogadására. 
Javaslat a 2013. évi hulladékkezelési közszolgáltatás költségeinek 
megállapítására /rendelet-alkotás/ 
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető  igazgató 
  Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző 

 
6./ Javaslat a pásztói víziközmű vagyon átadására 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
7./ Javaslat bérjellegű kifizetések finanszírozására munkabér hitelből 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
8./ Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
 Előterjesztő:  Sisák Imre polgármester, Bizottságok  elnökei 

 
9./ Alpolgármester beszámolója a végzett munkáról 
 Előterjesztő: Volek György alpolgármester 
 
10./ Javaslat inkurrens ruházati, bőr, fektető, humán élelmezéstechnikai, 
 elhelyezési szakanyagok hasznosítására.  
 Előterjesztő: Volek György alpolgármester 
 
11./ Javaslat társulásban ellátandó feladatok felülvizsgálatára 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
12./ Javaslat háziorvosokkal kötött megállapodások módosítására. 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
13./ Javaslat Pásztó rovásírásos helységnév táblák elhelyezésére 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
14./ Javaslat a Pásztói Múzeum átadás-átvételéről szóló megállapodás elfoga- 
 dására és intézményi alapító okirat módosítására. 
 Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
15./ Javaslat alapító okiratok módosítására 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
16./ Javaslat a pásztói 56/2 és az 57. hrsz-ú ingatlanok vételi ajánlatára 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
17./  Javaslat a szociális címen bérbe adott önkormányzati ingatlanok bérleti  
 jogának meghosszabbítására.  
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 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
18./ Javaslat 2013. évre telkek értékesítésére, mezőgazdasági földek bérleti 
 díjának megállapítására. 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
19./ Javaslat a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére 

ingatlan használati jogának átadására vonatkozó megállapodás 
 módosítására. 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
20./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete 2013. I. félévi 

üléstervére. 
Előterjesztő:  Sisák Imre polgármester 

 
21./  Javaslat méltányossági kérelmekkel kapcsolatos állásfoglalásra. 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
I. NAPIRENDI PONT: 
 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés 
között történt fontosabb eseményekről. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: Az elmúlt időszakban több fontos tárgyalást folytatott. Ezek közül 
egyik a foglalkoztatással kapcsolatos kérdéskör. Három dologról tesz említést.  
A Polytechnik Kft. tulajdonosa érdeklődött nála a pásztói ügyvezetőn keresztül. 
Arról szeretett volna tájékozódni, hogy az önkormányzat azt a területet, melyet 
telephely bővítésre vásárolna, milyen áron értékesítené.. A korábbi 
ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő két számot adta meg.   
Egyelőre annyit sikerült megtudnia, hogy Ózdon az új üzemcsarnok építésére 
építési engedélyt adtak ki. A pásztói telephelyen nincs arról senkinek tudomása, 
hogy az osztrák tulajdonos fel akarja számolni. Bízik benne, hogy ez így is lesz.  
A második információ, amelyet megoszt a Képviselő-testülettel, az Eglo 
Magyarország Kft-vel kapcsolatos, Erről nem mondhat csak annyit, hogy vannak 
bizonyos tervek a pásztói telephely bővítésével kapcsolatban.  
December 3-án tárgyalt a Nógrád Megyei Munkaügyi Központban a 2013. évi 
Start munkaprogrammal összefüggésben.  Két variációt tártak a 
Belügyminisztérium tárgyalódelegációja elé. Az egyik a bel- és külterületi 
vízrendezési programhoz kapcsolódik, a másik pedig az illegális hulladéklerakó 
helyek felszámolását célozza.  2013-ban 11 hónapra 151 fő foglalkoztatását 
tervezik. Ez összességében 191 millió 419eFt állami támogatást eredményezhet.  
Ebben egy konténeres hulladékszállító eszköz beszerzése is benne van 21 millió 
366 eFt nagyságrendben.  
A mátrakeresztesi záportározóval kapcsolatban elmondja, hogy Illés Zoltán 
helyettes államtitkár úr személyes tárgyalásuk alkalmával arról tájékoztatta, 
hogy továbbra is elkötelezett Mátrakeresztes, Hasznos és Pásztó lakosságának 
élete védelméért és bár a környezetvédelem harcosa, nagyon fontosnak tartja azt, 
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de az emberi élet védelme azt fölülmúlja. Amennyiben hozzájuk érkezik ilyen 
jellegű engedélyezési kérelem, a Vidékfejlesztési Minisztérium és az 
engedélyezési hatóság mindenképpen támogatni fogja a tározó megépítését.  
Örömmel tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy megtörtént az ÖNHIKI 
pályázatok elbírálása, melynek eredményeképpen Pásztó város önkormányzata 
számlájára 2012. december 21-én 168 millió 705 eFt támogatási összeg érkezett. 
Ennyit még Pásztó sohasem kapott. Az első ütemben 41 millió 941 eFt 
támogatást kaptunk, tehát 2012. évben összesen több, mint 210 millió Ft-ot nyert 
el az önkormányzat. Ha 2002-2010. között évente legalább 50 millió Ft-ot 
kaptunk volna, most nem lenne a városnak működési hiánya.  
December 21-én a MAPI írásban is benyújtotta a gondozóház felújítására 
vonatkozó pályázatunkat, mely 60 millió Ft-os fejlesztést tenne lehetővé.  
Az általános iskolák államosításával kapcsolatban a tankerület vezetőjével, Nagy 
Kálmán úrral aláírták Salgótarjánban azt a megállapodást,  amely 2013. január 
1-től viszi tovább az alapfokú oktatást.  
Decemberben az intézményekben folyamatosan zajlottak a Mikulás és karácsonyi 
ünnepségek, igyekeztek minden meghívásnak eleget tenni.  Jövőre egyeztetni 
kell az időpontokat, hogy egyszerre ne legyen több ünnepség. 
Kéri a tájékoztató elfogadását.  
 
Kérdés, vélemény, észrevétel nem volt. 
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 157/2012. /VII. 12./ sz. határozat 
végrehajtásáról adott tájékoztatást.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
275/2012. /XII. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület a 157/2012. (VII. 12.) számú  határozat  végrehajtásáról 
adott tájékoztatást elfogadta.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 260/2012. /XI. 30./ sz. határozat végrehajtásáról 
adott tájékoztatást.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
276/2012. /XII. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület a 260/2012. (XI. 30.) számú  határozat  végrehajtásáról adott 
tájékoztatást elfogadta.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 267/2012. /XI. 30./ sz. határozat végrehajtásáról 
adott tájékoztatást.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
277/2012. /XII. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület a 267/2012. (XI. 30.) számú  határozat  végrehajtásáról adott 
tájékoztatást elfogadta.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 273/2012. /XII. 13../ sz. határozat 
végrehajtásáról adott tájékoztatást.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
278/2012. /XII. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület a 273/2012. (XII 13.) számú  határozat  végrehajtásáról 
adott tájékoztatást elfogadta.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
adott  tájékoztatást.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
279/2012. /XII. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló 
tájékoztatást elfogadta.  
 
II. NAPIRENDI PONT: 
 
Rendeletalkotás Pásztó Város 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: A Képviselő-testület ülése előtt folytatott tárgyalás a Nm-i 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójával aki a következőkről tájékoztatta. 
Január 1-jével indul Pásztón a hivatásos állami tűzoltóság, viszont a hivatásos 
szolgálati jogviszonyról szóló törvény módosítása is január 1-jén lép hatályba, 
melyben eltörlik a korhatár kérdését. Itt a pásztói tűzoltóságnál két olyan 
túlkoros ember van, akik csak február 1-től kerülhetnek alkalmazásra. Egy 
személynek a vizsgálata még folyamatban van, egynek pedig főigazgatói 
engedélyre van szüksége, hogy hivatásos állami tűzoltó lehessen. Ez azt jelenti, 
hogy az önkormányzati tűzoltóságnak január végéig ezt a négy embert 
foglalkoztatni kell. Az ő bérükre és járulékaira nincs fedezet és még állami 
támogatást sem lehet igényelni.  
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Kérdezi a címzetes főjegyzőtől és Sándor Károlytól, hogy az átmeneti 
gazdálkodásról szóló rendelet biztosít-e a polgármester számára valamilyen 
lehetőséget ezen probléma megoldására. 
 
Dr. Tasi Borbála: Véleménye szerint beletartozhat az 1-2 § rendelkezései közé. 
Ezt úgy kell értelmezni, hogyha a működési kiadás finanszírozásáról van szó, 
2012. évben az önkéntes tűzoltó köztestület önkormányzati támogatással bírt a 
költségvetésben. A kérdés az, hogy a támogatás 1/12-ed része fedezi-e ezt a 
kiadást, vagy szövegesen jelenjen meg úgy, hogy erre fedezetet biztosítson a 
költségvetés.  
 
Sisák Imre: Úgy gondolja, hogy az 1/12-ed támogatási összegből ez biztosítható 
lenne, mégis szerencsésebbnek tartaná, ha úgy kerülne megfogalmazásra, hogy 4 
fő 2013. január havi bérét és járulékait a költségvetésben biztosítja a Képviselő-
testület.  
 
Dr. Tasi Borbála: Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet 10. §-ában jelenjen 
meg szövegszerűen, mégpedig /2/ bekezdésként.  
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény, észrevétel 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 
rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolja. 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság szintén 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-
tervezetet.  
 
Sisák Imre: Az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  
Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.  
 
Név szerinti szavazás:  Sisák Imre igen, Volek György igen, Barna Tiborné 
igen, Édes Attila igen, Gömbiczné Kanyó Beatrix igen. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
26/2012.(XII. 28.) önkormányzati  rendelete 
az önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodásról 
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/. 
 
III. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a város 2012. évi költségvetési rendeletének 9. sz. módosítására 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
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Sisák Imre: A hiány levezetéséről szóló melléklet azt mutatja, hogy a hiányt 
csökkentő tételek messze meghaladják a hiányt növelő tételeket. Ez alapvetően 
az elnyert ÖNHIKI támogatásnak köszönhető, valamint az is, hogy ezáltal az 
intézményeknél zárolt összegek feloldásra  kerültek.  
Az adóbevételek a tervezetthez képest a mai napi adatok szerint  111 %-on 
teljesültek.  
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény, észrevétel 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a rendelet-módosítást.  
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolj a rendelet-módosítást.  
 
Sisák Imre: Az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  
Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.  
 
Név szerinti szavazás:  Sisák Imre igen, Volek György igen, Barna Tiborné 
igen, Édes Attila igen, Gömbiczné Kanyó Beatrix igen. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  
27/2012/XII. 28./ rendelete a 25/2012/XII.13./ rendelettel, 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/. 
 
IV. NAPIRENDI PONT: 
 
Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó intézményekben fizetendő 
élelmezési térítési díjak megállapítására. 
Előterjesztő: Bartus László Intézményirányítási és Szociális Osztály vezetője 
 
Bartus László: A bizottsági ülésen javaslatként hangzott el, hogy az óvodai és 
általános iskolai térítési díjak tekintetében is történjen emelés, mégpedig 4 %-os 
mértékben. A  többi intézmény vonatkozásában a kiküldött anyagban szereplő 
összegek maradtak. 
 
Kérdés nem volt. 
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Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra. javasolja.  
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja az előterjesztést a Bartus úr által ismertetett  módosítással.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.  
 
A Képviselő-testület 5 ige4n szavazattal elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 28/2012./XII. 28./ önkormányzati rendelete 
a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő  
élelmezési térítési díjak megállapításáról 
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/ 
 
V. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a 2012. évi hulladékkezelési közszolgáltatás költségeinek  
elfogadására. 
Javaslat a 2013. évi hulladékkezelési közszolgáltatás költségeinek 
megállapítására /rendelet-alkotás/ 
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető  igazgató 

 Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző 
 
Sisák Imre: A Kormány a hulladékgazdálkodási díj mértékénél maximum 4,2 %-
os díjemelést tart elfogadhatónak, erre tett javaslatot a Városgazdálkodási Kft.  
Felkéri Volek György alpolgármester urat, hogy a Felügyelő Bizottság 
álláspontját ismertesse. 
 
Volek György: A hulladékgazdálkodásról szóló törvény úgy rendelkezik, hogy a 
hulladék ártalmatlanítási díjat tonnánként 3000 Ft-tal meg fogják emelni. Ezt 
teljes mértékben a Kft-nek kell kigazdálkodni. Ez kb. 8 millió Ft plusz kiadást 
fog jelenteni a Kft-nek és a 4,2 %-os díjemeléssel is több, mint 5 millió Ft az, amit 
elő kell teremtenie.  
 
Sisák Imre: Ha a Start munkaprogramhoz megkapjuk a támogatást, lehetőség 
lesz egy nagy értékű hulladékszállító eszköz beszerzésére. Ez kb. 1000 m3 
zöldhulladék elszállítását és komposztálását tenné lehetővé és ebben az esetben 
nem kellene hulladékártalmatlanítási díjat fizetni. Ez javíthatná a 
Városgazdálkodási Kft. helyzetét.  
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Kérdés nem volt. 
 
Vélemény, észrevétel 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és mind a határozati javaslatot, mind a rendelet-tervezetet 
elfogadásra javasolja.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
280/2012. /XII. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő – testülete megismerte és megtárgyalta a 
2012. évi hulladékkezeléssel  kapcsolatos költségelszámolást,  a 2013. évi 
díjemelésre vonatkozó költségelemzést, valamint a  díjra vonatkozó javaslatot és 
az alábbi határozatot hozza:  
 
1. A Képviselő – testület  elfogadja a 2012. évi költségelszámolást és a  

költségelemzésről szóló  beszámolót.  
 
2. A 2013. évi hulladékkezelési díjról  külön rendeletet alkot.. 
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
29/2012. /XII. 28/ önkormányzati rendelete 
a lakossági szilárd hulladékgyűjtés, szállítás elhelyezés és 
ártalmatlanítás díjának megállapításáról 
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/. 
 
VI. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a pásztói víziközmű vagyon átadására 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: A víziközmű szolgáltatásokról szóló törvény elfogadásával 
megoldódhat az, hogy az egyes víziközmű szolgáltatóknál tőketartalékba 
helyezett vagyon visszajut az önkormányzatokhoz.  
November 29-én ülésezett a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. taggyűlése. Az ÉRV Zrt-vel 
megszületett az a megállapodás, mely a Dél-Nógrádi Vízmű Kft.-t 
alvállalkozóként jelöli meg.  A szerződés határozatlan időre köttetett, a társasági 
szerződést úgy módosították, hogy a Kft. legalább 5 évig látja el a szolgáltatást.   
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A teljes körű üzemeltetési jog 15 évre az ÉRV ZRT-t illeti. Továbbra is a Csillag 
téren lehet intézni az ügyeket egy hamarosan megújuló ügyfélszolgálati irodán.  
Nagyon fontos, hogy a Dél-Nógrádi Vízmű Kft.-nél minden munkahely 
megmaradt. További kedvező változás, hogy az ivóvíz m3-enkénti ára nettó 40 Ft-
tal csökkenni fog.  
A víziközmű vagyon átadásával kapcsolatban a határozati javaslatban egy 
módosítást javasol. Az utolsó bekezdésben határidőként 2013. március 31. 
kerüljön megjelölésre.  
 
Kérdés nem volt.  
 
Vélemény, észrevétel 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
281/2012. /XII. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az 
önkormányzat tulajdonában álló a pásztói víziközmű vagyon átadására tett 
javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 
Az önkormányzat számviteli és vagyonkataszteri nyilvántartásában az ÁSZ 
ellenőrzés megállapításaira tett intézkedései kapcsán 2011. december 31-i Dél- 
Nógrádi Vízmű Kft-vel egyeztetett állapottal szerepel a víziközmű vagyon, amely 
tartalmazza a pásztó- hasznosi szennyvízhálózatot, szennyvíztelepet, a 
mátrakeresztesi szennyvízhálózatot és a város teljes közigazgatási területén 
kiépített ivóvízhálózatot.  
A víziközmű szolgáltatás a jogszabályi változás miatt 2013. január 1-jével az 
ÉRV Zrt-hez kerül, ezért kell úgy rendezni a nyilvántartást, hogy a víziközmű 
vagyon csak a tulajdonos önkormányzatnál szerepeljen.  
A Dél- Nógrádi Vízmű Kft. a 2012. december 31-ei állapotnak megfelelően 
egyeztesse az önkormányzattal a víziközmű vagyon változását 2013. március 31-
ig, melyet az önkormányzat nyilvántartásába ennek megfelelően kell átvezetni. 

 
Határidő: 2013. március  31. 
Felelős: polgármester 

 
VII. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat bérjellegű kifizetések finanszírozására munkabér hitelből 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
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Sisák Imre Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy biztosítsák azt a lehetőséget, 
hogy 2013-ban havonta maximum 30 millió Ft erejéig munkabér hitelt vehessünk 
igénybe. Ezt az OTP határozatban kéri megerősíteni.  
 
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 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
282/2012. /XII. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a bérjellegű kifizetések 
finanszírozása céljából 2013. évben havonta maximum 30.000.000 Ft azaz:  
harminc-millió forint összegű munkabérhitel felvételéről dönt. 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a bankszámlaszerződés 
alapján havonta igényelhető munkabérhitelt a mindenkori éves költségvetésében 
meghatározott személyi juttatások figyelembe vételével határozza meg, továbbá, 
hogy a folyósítást követő 30 napon belül a részére folyósított állami támogatásból 
visszafizeti. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkabérhitel szerződés 
megkötésére. 
 
VIII. NAPIRENDI PONT: 
 
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
Előterjesztő:  Sisák Imre polgármester, Bizottságok  elnökei 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság az értékelési 
időszakban 15 alkalommal ülésezett, 11 alkalommal tartottak zárt ülést.  
Összesen 151 határozatot hoztak, több esetben együttes ülést tartottak.  
A Bizottság közreműködött az önkormányzati feladatok ellátásában, 
véleményezte a hatáskörébe tartozó előterjesztéseket.  
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
283/2012. /XII. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat bizottságai és 
a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót 
megtárgyalta és elfogadja.  
 
IX. NAPIRENDI PONT: 
 
Alpolgármester beszámolója a végzett munkáról 
Előterjesztő: Volek György alpolgármester 
 
Volek György: Szóbeli kiegészítése nincs, ha kérdés van, arra szivesen válaszol.  
 
Sisák Imre: Elmondja, hogy Alpolgármester úrnak heti 20 óra a kötelező 
munkaideje, ennek ő a dupláját teljesíti, mindig megtalálható a Hivatalban.  
Ebben az évben számtalan nagy jelentőségű feladat hárult pluszként az 
önkormányzatokra és a polgármesterre. Az Alpolgármester úr segítsége nélkül ez 
a feladattömeg ezen a színvonalon nem lett volna teljesíthető. Ezért külön 
köszönetet mond a 2012. évben végzett munkájáért.  
 
Kérdés nem volt.  
 
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság a beszámolót 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Nagyon alapos, konkrét, minden 
tevékenységi területre kiterjedt. 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 
beszámolót és elfogadásra javasolja. Megköszöni Alpolgármester úr munkáját.  
 
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
284/2012. /XII. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester – Volek 
György – 2012. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 
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X. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat inkurrens ruházati, bőr, fektető, humán élelmezéstechnikai, 
elhelyezési szakanyagok hasznosítására.  
Előterjesztő: Volek György alpolgármester 
 
Volek György: 2010-ben megjelent egy rendelet, mely lehetővé tette a sorkatonai 
szolgálat megszűnése után a Honvédségnél felhalmozódott anyagok 
hasznosítását. Az önkormányzatok ezekből az anyagokból ingyenesen 
igényelhettek.  2012. áprlis 9-én hozták el az anyagokat, melyek a 
Városgazdálkodási Kft-nél kerültek elhelyezésre. Onnan igényelhették az 
önkormányzat intézményei, civil és sport szervezetek. Az előterjesztés 
mellékletében feltüntetésre került, hogy hová és milyen mennyiségben kerültek 
ezek a szakanyagok.  A megmaradó anyagból továbbra is lehet igényelni.  
 
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 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
285/2012. /XII. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az Inkurrens 
ruházati, bőr, fektető, humán, élelmezés-technikai, elhelyezési szakanyagok hasznosításáról 
szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.) A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy Pásztó Városi Önkormányzat az Állami 
Vagyon Ingyenes Átruházásának szabályai szerint átvett inkurrens ruházati, fektető, humán, 
élelmezéstechnikai és elhelyezési szakanyagokat a megállapodás szerint hasznosítja.  
Az igényelt eszközök jelentős részét a következő szervezeteknek adtuk át tételesen 
szállítólevél szerint: 

- Pásztói Önkormányzati Tűzoltóság 
- Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Dózsa György tagintézmény 
- Családsegítő szolgálat 
- Területi Gondozási Központ 
- Pásztói Szabadidő Sportegyesület 
- Római Katolikus Plébánia 

Az átadott eszközök jelentős segítséget nyújtanak az egyes működési és ellátási területeken. 
 
2.) Az eddig át nem adott ingóságokat leltárba kell venni 2012. december 31-ig a becsült 
bruttó forgalmi értékükkel. Ezek a jövőben szintén az Önkormányzat, valamint igény esetén 
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az önkormányzat intézményei részére kerülnek hasznosításra önkormányzati feladatok 
ellátásának elősegítése érdekében. 

 
Határidő: értelemszerű 
Felelős:   értelemszerű 
 
3.) A képviselő- testület felkéri polgármesterét, hogy az átruházott vagyon hasznosításáról 
a tárgyévet követő év január 31. napjáig tájékoztassa az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős:   értelemszerű 
 
XI. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat társulásban ellátandó feladatok felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: Felkéri Dr. Tasi Borbálát, hogy a bizottsági ülésen javasolt 
módosítást ismertesse.  
 
Dr. Tasi Borbála: A cél az lenne, hogy Pásztó Városi Önkormányzat és szervei 
belső ellenőrzését ne társulási formában lássuk el, vagyis lépjünk ki a belső 
ellenőrzési társulásból.  
A 2. pont második mondata a következőképpen változna: „Tájékoztatja az 
érintett önkormányzatokat, illetve a Társulási Tanácsot és kezdeményezi, hogy 
fogadja el, hogy Pásztó Város Önkormányzata 2013. január 1-jével a társulásból 
kilép.” 
 
Sisák Imre: A szociális intézményi ellátás társulási formában történő fenntartása 
2013. június 30-ig kötelező, ezt a költségvetési törvény írja elő.  
A társulás az idei évben megigényelte a támogatást és erről tájékoztatták is a 
társulásban résztvevő településeket. Viszont június 30-át követően is érdekeltek 
vagyunk társulni, mivel az alapnormatíván felül kiegészítő normatívát is 
igényelhetünk.  Társulni viszont csak abban az esetben szabad, ha a partnerek 
az őket terhelő összegeket a társulás részére megfizetik. Erről várjuk az érintett 
települések nyilatkozatait december 28-ig.  
 
Kérdés  nem volt. 
 
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
286/2012. /XII. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a többcélú társulás 
keretében ellátott feladatok felülvizsgálatáról készült előterjesztést és az alábbiak 
szerint dönt: 
 

1. Indokoltnak tartja a szociális intézményi ellátások társulási formában történő 
fenntartását 2013. június 30-ig. Amennyiben a többcélú társulás fenntartói joga 
bármely okból megszűnne, azzal egyidejűleg döntési javaslatot kell 
előterjeszteni a lehetséges megoldásra. 

 
2. A belső ellenőrzési feladat társulási formában történő működtetését a 

továbbiakban nem látja indokoltnak. Tájékoztatja az érintett önkormányzatokat, 
illetve a Társulási Tanácsot és kezdeményezi, hogy fogadja el, hogy Pásztó 
Város Önkormányzata 2013. január 1-jével a társulásból kilép. 

 
Felelős:  polgármester 
Határidő: szöveg szerint 

 
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
287/2012. /XII. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a társulásban ellátott 
feladatok felülvizsgálatáról készült előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 
 

1. Az óvodai feladatellátásra létrejött társulást fenntartja.  

2. A központi háziorvosi ügyelet ellátására szerveződött társulás feladatellátását 
2013. március 31-ig felül kell vizsgálni és amennyiben indokolt, a változtatásra 
döntési javaslatot kell előterjeszteni. 

 
Felelős:  polgármester 
Határidő: szöveg szerint 

 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a III. határozati javaslatot 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
288/2012. /XII. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a társulásban ellátott 
feladatok felülvizsgálatáról készült előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 
 
Kezdeményezi a polgári-védelmi hatósági-igazgatási feladatok ellátására létrejött . 
társulási megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetését 2013. január 1. 
napjával. 
Felelős:  polgármester 
Határidő: szöveg szerint 
 
XII. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat háziorvosokkal kötött megállapodások módosítására. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Bartus László: Az előterjesztéshez csatolták az illetékes háziorvosok véleményét. 
Vannak benne  olyan javaslatok, melyeket a következő intézkedések orvosolni 
fognak. A minimum feltételek biztosításánál kérik, hogy kivételt képezzen a 
különösen nagy értékű hordozható EKG készülék cseréje, melynek felelőssége az 
önkormányzaté lenne. Ez a szerződésekbe nincs beépítve, de adott esetben 
komoly kérdéssé válhat.   
 
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 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
289/2012. /XII. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes egészségügyi tárgyú 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXVI. Törvény által módosított önálló 
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2013. január 1-jétől hatályba 
lépő rendelkezései értelmében felülvizsgálta a háziorvosi, házi gyermekorvosi, 
valamint fogorvosi szolgáltatókkal megkötött szerződéseit és azokat a 
szolgáltatókkal egyeztetve az e határozat I-X. számú mellékletei szerint 
elfogadja.  
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
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XIII. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Pásztó rovásírásos helységnév táblák elhelyezésére 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Kérdés nem hangzott el.  
 
Vélemény, észrevétel:  
 
Édes Attila: maga is örömmel fogadta az előterjesztést. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a 
határozati javaslatot.  
 
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal elfogadta a határozati 
javaslatot.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
290/2012. /XII. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pásztó rovásírásos 
helységnév táblák elhelyezésére tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és 
az alábbi határozatot hozza: 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a belterületre bevezető 
Kossuth, Irínyi, Mátraszőlősi utaknál, valamint a Fő út és a Gyöngyösi utaknál, 
összesen 5 db rovásírásos helységnév táblák elhelyezésére a hozzájárulást a 
Jobbik Magyarországért Mozgalom pásztói elnöke Hoffmann Pál részére 
megadja. 

 
Határidő: 2013. január 15. 
Felelős:   értelemszerűen 

 
SZÜNET 
 
SZÜNET UTÁN 
 
XIV. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Pásztói Múzeum átadás-átvételéről szóló megállapodás elfogadására 
és intézményi alapító okirat módosítására 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
Sisák Imre: javasolja, hogy a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja az 
előterjesztést. Szavazásra bocsátja.  
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag zárt ülés tartását rendelte 
el.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
291/2012. /XII. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja a Pásztói Múzeum átadás-átvételéről 
és alapító okirat módosításáról szóló napirendi pontot.  
 
ZÁRT ÜLÉS 
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 
 
Sisák Imre: javasolja, hogy a képviselő-testület az alapító okiratok módosításáról 
szóló előterjesztést a múzeumi szervezet átalakításáról szóló napirend 
tárgyalását követően tárgyalja.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
294/2012. /XII. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület az Intézményi alapító okiratok módosításáról szóló 
napirendet  a Pásztói Múzeum átadás-átvételéről és alapító okirat módosításáról 
szóló döntés meghozatalát követően tárgyalja.   
 
XV. NAPIRENDI PONT:  
 
Javaslat a pásztói 56/2 és 57 hrsz-ú ingatlanok vételi ajánlatára 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Kérdés nem hangzott el.  
 
Vélemény, észrevétel 
 
Édes Attila: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek a határozati javaslatot.  
 
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati 
javaslatot.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
295/2012. /XII. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a pásztói 56/2 
hrsz-ú 396m² és 57 hrsz-ú 330m² (Radics Balázsné részéről) felajánlott területek 
megvásárlását és az alábbi határozatot hozza: 
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1. Pásztó Városi Önkormányzat a két ingatlanra vonatkozó 4 millió Ft-os felajánlott 

vételárat nem fogadja el, továbbra is a 143/2012. (VI.28.) számú határozatban szereplő 
összesen 2,2 millió Ft vételáron kívánja megvásárolni fenti ingatlanokat. 

 
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős: polgármester 
 

2. A döntésről ajánlattevőt tájékoztatni kell, pozitív visszajelzés esetén a vételárat a 
költségvetési rendelet módosításában szerepeltetni kell.  

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 

 
XVI. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a szociális címen bérbe adott önkormányzati ingatlanok bérleti jogának 
meghosszabbítására 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Kérdés nem hangzott el.  
 
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné: az Intézményirányítási és Szociális Bizottság elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek mindhárom határozati javaslatot.  
 
Sisák Imre: szavazásra bocsátja az első határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati 
javaslatot.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
296/2012. /XII. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA 

A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta Horváth László Pásztó, Sport út 
1. szám alatti lakos részére szociális alapon bérbe adott önkormányzati ingatlan 
bérleti szerződésének meghosszabbítása iránt benyújtott kérelmét és az alábbi 
határozatot hozza: 

1.) Horváth László kérelmének helyt ad és a Pásztó, Sport út 1. szám alatt 
található, 206 hrsz-ú, önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra szóló 
bérlőkijelölés időtartamát 2013. december 31-ig meghosszabbítja. 
A 147-3/2011. bérlőkijelölésben foglaltak továbbra is érvényesek. 
 

Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 
igazgatója 
Határidő: értelemszerűen 
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2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti 
szerződést évente meghosszabbítsa. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
3.) A Pásztó Sport út 1. szám alatti 206 hrsz-ú (volt Volán iroda) ingatlan 

továbbra is szerepel az értékesítésre kijelölt ingatlanok között, tehát 
felhívja bérlő figyelmét, hogy amennyiben az Önkormányzat az ingatlant 
értékesíti, abban az esetben az adásvételi szerződés aláírását követő 60 
napon belül az ingatlant a bérlő köteles átadni bérbeadó részére. A bérlő 
abban az esetben, ha a bérleti szerződés az ingatlan értékesítése miatt a 
fent megjelölt határidő előtt szűnik meg, semmilyen kártérítési igénnyel 
nem léphet fel a bérbeadóval szemben. 

 
Felelős: polgármester, vagyonkezelő 
Határidő: értelemszerűen 
 
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati 
javaslatot.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
297/2012. /XII. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta Oláh Tamás Pásztó, Kis u. 9. 
szám alatti lakos részére szociális alapon bérbe adott önkormányzati ingatlan 
bérleti szerződésének meghosszabbítása iránt benyújtott kérelmét és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1.) Oláh Tamás kérelmének helyt ad és a Pásztó, Kis u. 9. szám alatt 
található, önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra szóló bérlőkijelölés 
időtartamát 2013. december 31-ig meghosszabbítja. 

 A 8470/2010. számú bérlőkijelölésben foglaltak továbbra is érvényesek. 
 
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 harmadik határozati javaslatot.  
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati 
javaslatot.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
298/2012. /XII. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta Rácz Aladárné Pásztó, Jávor u. 
11. szám alatti lakos részére szociális alapon bérbe adott önkormányzati ingatlan 
bérleti szerződésének meghosszabbítása iránt benyújtott kérelmét és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1.) Rácz Aladárné bérleti jogviszonyát 2013. január 1- től 2013. május 31-ig 
meghosszabbítja. A 6507/2005. számú bérlőkijelölésben foglaltak továbbra 
is érvényesek. 

 
Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 
igazgatója 
Határidő: értelemszerűen 
 

2.) Amennyiben 2013. május 31-én 60 napot meghaladó lakbértartozás áll 
fenn, Pásztó Városi Önkormányzat a lakásbérleti szerződést felmondja. 

 
Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 
igazgatója 
Határidő: értelemszerűen 
 
XVII. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat 2013. évre telkek értékesítésére, mezőgazdasági földek bérleti díjának 
megállapítására 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Kérdés nem hangzott el.  
 
Vélemény, észrevétel 
 
Édes Attila: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek a határozati javaslatot.  
 
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati 
javaslatot.  
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
299/2012. /XII. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján megismerte és megtárgyalta 
a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.)  A képviselő-testület a közművesített lakótelkek fajlagos vételárán nem változtat azt a 2010. 

októberében iktatott értékbecslés alapján az alábbiak szerint határozza meg 2013. évre: 
 - Derkovits úti lakótelkek (2946/48, 2946/50, 2946/51 hrsz) vételára:  3500 Ft/m2+ÁFA 
 

- Mátra út: hrsz: 838/2, 851 
- Vezér út: hrsz: 897/1, 897/3, 897/10, 897/14, 897/15, 897/20, 897/21  
- Csermely út: hrsz: 900/5, 900/9,  900/14, 900/15, 900/17  
- Jávor út: hrsz: 864, 865, 866, 867, 873 
- Új Dankó sor: hrsz: 801, 825, 826 
lakótelkek vételára:       2100 Ft/m2+ÁFA  
   

 2.)  A képviselő-testület a közművesítetlen telkek fajlagos vételárát a 2011. február 14-én készített  
ingatlan értékbecslői jelentésben foglaltak alapján az alábbiak szerint határozza meg 2013. 
évre: 
Mátraszőlősi úti közművesítetlen telkek ( 2946/72, 2946/73, 2946/74, 2946/75, 2946/76, 
2946/77, 2946/78 hrsz. )vételára:     2500Ft/m2+ÁFA
   vételárban határozza meg. 
          

3.) A képviselő-testület a mezőgazdasági ingatlanok bérleti díján nem változtat, azt 2013. évre  
2 Ft/m2/év bérleti díjban határozza meg. 

 
4.) A határozatot hirdetményben közzé kell tenni a szokásos módon. 
 

Határidő: 2013. értelemszerűen 
Felelős:   polgármester 

 
XVIII. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére ingatlan 
használati jogának átadására vonatkozó megállapodás módosítására 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság azt kérte, hogy a 
hivatásos állami tűzoltóság részére ingyenesen használatba adandó ingatlan 
esetében külön megállapodásban rendezzék az önkéntes tűzoltó egyesület irodája 
és a hármas gépjármű szerállás sorsát, mert szerintük a földhivatal csak így 
jegyzi be az ingyenes használati jogot.  Ez valószínűleg nem így van, mert a járási 
hivatal esetében sem volt erre szükség, csak az alaprajzon jelölték, hogy melyik a 
polgármesteri hivatal és melyik a járási hivatal irodahelyisége.  
A megállapodásban rögzítették, hogy az önkéntes tűzoltó egyesület által használt 
irodahelyiség 2,5 négyzetméter, a szerállás 27,67 négyzetméter.  
 
Kérdés nem hangzott el.  
 
Vélemény, észrevétel 
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Édes Attila: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek a határozati javaslatot.  
 
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati 
javaslatot.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
300/2012. /XII. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság részére ingatlan használati jogának átadására vonatkozó Megállapodás 
módosítással kapcsolatos javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz: 
 

1.) A Képviselő- testület a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére a 
Pásztó, Kölcsey Ferenc u. 37. szám, 1798 hrsz. alatti ingatlan használati jogának 
átadására vonatkozó Megállapodás 2) pontjából nem törli az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület által használt iroda és szerállásra vonatkozó kikötést. A 2) pontot a 
használati jog Földhivatalnál történő pontos bejegyzése érdekében kiegészíti a fenti 
helyiségek hasznos alapterületével, valamint a Megállapodás mellékleteként csatolja 
az épület alaprajzát, melyen az át nem adott helyiségek megjelölésre kerülnek. 

 
2.) A Megállapodás 3) pontját kiegészíti a fentiekre vonatkozó hivatkozással. 
 
3.) Az igazgatóság jogtanácsosa név szerint kerül megjelölésre az aláírásnál. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a módosított Megállapodás megkötésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
XIX. NAPIRENDI PONT:  
 
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. I. félévi 
üléstervére 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Odlerné Tiszovszki Mária: kimaradt a Gyermekjóléti Szolgálat éves 
tevékenységéről szóló beszámoló. Javasolja, hogy a képviselő-testület június 
hónapban vegye napirendjére a beszámolót.  
 
Dr. Tasi Borbála: májusig kell a beszámolót elfogadnia a képviselő-testületnek, 
ezért legyen áprilisban.  
 
Sisák Imre: az áprilisi ülés hatodik napirendi pontjaként tárgyalja a képviselő-
testület a Gyermekjóléti Szolgálat éves tevékenységéről szóló beszámolót.  
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Bartus László: a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről kell 
beszámolni, az előterjesztők az érintett intézmény, illetve osztály vezetője.  
 
Sisák Imre: az előterjesztők tehát a Területi Gondozási Központ igazgatója és az 
Intézményirányítási és Szociális Osztály vezetője, az előterjesztést megtárgyalja 
az Intézményirányítási és Szociális Bizottság, az előterjesztést előkészíti az 
Intézményirányítási és Szociális Osztály és a Területi Gondozási Központ.  
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Tasi Borbála: elírás történt a márciusi ülés második napirendi pontjánál, az 
anyag elkészítésének határideje nem január 16., hanem március 13. 
 
Sisák Imre: lesz majd vita, hogy sok mindent nem építettek be a tárgyalandó 
napirendek közé, viszont többen nincsenek is jelen, hogy további javaslatokat 
tegyenek, hogy mit tárgyaljanak meg.  
Szavazásra bocsátja a kiegészített üléstervi javaslatot.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a kiegészített 
üléstervi javaslatot.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
301/2012. /XII. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. I. félévi üléstervét 
a melléklet szerint elfogadta. 
 
ZÁRT ÜLÉS 
A zárt ülésről külön jkv. készül. 
 
XXI. NAPIRENDI PONT:  
 
Javaslat intézményi alapító okiratok módosítására 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
Kérdés nem hangzott el.  
 
Vélemény, észrevétel 
 
Édes Attila: az Általános Iskola alapító okiratában az első pontban az óvoda 
szerepel, ezt javítani kellene.  
 
Gömbiczné Kanyó Beatrix: az óvoda alapító okiratában, a Vár utca kapcsán 
felmerült kérdést sikerült-e tisztázni?  
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Bartus László: a Magyar Államkincstártól küldték, hogy így javítsák ki, utcáról 
útra.  
 
Gömbiczné Kanyó Beatrix: a lakcímkártyákon utca van.  
 
Sisák Imre: a Vár utca közterület jellegéből fakadóan nem lehet út.  
 
Dr. Tasi Borbála: van egy központi közterület nyilvántartó rendszer és ahogyan 
oda felviszik az adatokat, az a későbbiekben úgy fog szerepelni.  
 
Sisák Imre: tehát Vár út.  
Szavazásra bocsátja az első határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati 
javaslatot.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
305/2012. /XII. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
1./  Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete  a Pásztó Városi        
Önkormányzat Óvodája  Módosító Okiratát az 1 sz. melléklet szerint fogadja el. 

2./ Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Pásztó Városi 
Önkormányzat Óvodája Alapító Okiratát a 2 sz. melléklet szerint fogadja el 
egységes szerkezetben. 
 
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati 
javaslatot.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
306/2012. /XII. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
1./  Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete  a Pásztó Városi        
Önkormányzat Általános Iskolája  Módosító Okiratát az 1 sz. melléklet szerint 
fogadja el. 

2./ Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Pásztó Városi 
Önkormányzat Általános Iskolája Alapító Okiratát a 2 sz. melléklet szerint 
fogadja el egységes szerkezetben. 
 
KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK 

 
Barna Tiborné: a Városkapunál a gyalogút le van szórva fehér zúzalékkővel. 
Többen kérték, hogy lehetne-e egy másik kis utat kialakítani, mert tönkremegy a 
cipőjük. Ha a szélén járnak, akkor a füvet tapossák ki. Erre szeretnének 
megoldást.  
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Sisák Imre: a Nagymező úton, tovább haladva az OTP felé, megkerülve a 
könyvtár épületét, el lehet érni a központot.  
 
Gömbiczné Kanyó Beatrix: Hasznoson az Alkotmány út 160. előtt van egy 
mélyülő gödör, ami tengelytörés veszélyes.  
 
Sisák Imre: levelet fognak írni a Nógrád Megyei Közútkezelő Kht.-nak, hogy 
állítsák helyre az utat.  
 
Gömbiczné Kanyó Beatrix: a Csenteri utcában is hasonló probléma van. 
 
Sisák Imre: szólt az ott lakónak, hogy jelezze levélben a problémát, erre azt 
válaszolta, hogy nem teszi, mert akkor rallye pályává változik az utca.  
A Műszaki Osztály vizsgálja meg, mit lehet tenni a rácsos átfolyó problémája 
kapcsán a Csenteri utcában.  
 
Robotka Róbert: köszönetet szeretne mondani az óvoda vezetőjének, mikor a múlt 
hét péntekjén teával kínálták őket a nagy hidegben, amiben dolgoztak.  
 
Antalné Prezenszki Piroska: január 21-én tartják a Kultúra Napi városi 
rendezvényt, ahol a Zenthe Ferenc színház tagjai adnak műsort. Mindenkit 
várnak szeretettel! 
 
Sárik Jánosné: szeretné megköszönni a képviselő-testületnek, hogy az óvoda 
január 7-én megújult, korszerű formában várhatja a gyerekeket.  
 
Sisák Imre: Javasolja, hogy a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja tovább a 
korábban felfüggesztett  Pásztói Múzeum átadás-átvételéről és alapító okirat 
módosításáról szóló napirendet. 
Szavazásra bocsátja. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
307/2012. /XII. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja a korábban felfüggesztett Pásztói 
Múzeum átadás-átvételéről és alapító okirat módosításáról szóló napirendet.  
 
ZÁRT ÜLÉS 
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 
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Sisák Imre: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete rekordszámú 
testületi ülést tartott 2012-ben.  
Több napirendi pont nem lévén, mindenkinek megköszöni az egész éves munkát, 
a testületi ülést bezárja.  
Mindenkinek békés, boldog, szeretetben, egészségben és sikerekben gazdag új 
évet kíván! 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 Sisák Imre       Dr. Tasi Borbála 
         polgármester                 címzetes főjegyző 
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