JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 30-án
megtartott üléséről.
Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna
Tiborné, Édes Attila, Gömbiczné Kanyó Beatrix, dr. Nyíri Ferenc, dr. Becsó
Károly 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, Máté Nándorné, Illés
Rudolf, 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 6 fő
jelen van.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a következő kiegészítéssel. Tizedik napirendi
pontként javasolja megtárgyalni a Pásztói Szabadidő Sportegyesület
edzőteremhez elnyert LEADER pályázatához jelzálog bejegyzésre vonatkozó
javaslatot.
Megkézdezi van-e más javaslat.
Egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirendet.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
1/2013. /I. 30./ 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./

Pásztó Város 2013. évi költségvetési rendelet-tervezete I. forduló
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

3./

Javaslat az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó
önkormányzati rendelet megalkotására /II. forduló/
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
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4./

Javaslat a lakossági szilárd hulladékgyűjtés, szállítás elhelyezés és
ártalmatlanítás díjának megállapításáról szóló 29/2012. /XII.28./
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
Javaslat a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről
szóló 15/2011. /VI.30./ önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
Robotka Róbert Városgazd. Kft. ügyvezető igazgatója

5./

Javaslat a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési
térítési díjak megállapításáról szóló 28/2012./XII. 28./ önkormányzati
rendelet módosításáról
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

6./

Javaslat intézményi alapító okiratok módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

7./

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi közfoglalkoztatási
tervére
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

8./

Javaslat a Pásztói Önkormányzati Tűzoltóság 2012. évi munkájáról szóló
beszámoló és a Pásztói Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság
megszűnésének elfogadására.
Javaslat ingóságok ingyenes használatba adására a Pásztói Önkéntes
Tűzoltó Egyesület részére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

9./

Javaslat a 2013. évi köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját
képező célok meghatározására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

10./

Javaslat a Pásztói Szabadidő Sportegyesület edzőteremhez elnyert
LEADER pályázatához jelzálog bejegyzésre.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

A Képviselő-testület 17.00 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart a város
2013. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása kapcsán.
I. NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
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Sisák Imre: Gömbiczné Kanyó Beatrix jelezte, hogy a lejárt határidejű
határozatokat követően szeretne egy rövid tájékoztatást adni a Hasznosi
Szabadidő Egyesület által elnyert turisztikai pályázatról.
/A két ülés között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatás a jkv-höz
mellékelve/.
Gömbiczné Kanyó Beatrix: Igen örömteli eseményről számol be. A Mátrakapu
Kaland- és ökoturisztikai élménypark kialakítása címmel pályázatot nyújtott be
a Hasznosi Szabadidő Egyesület 2012. novemberében. A pályázatot elbírálták és
a tájékoztatás szerint 334 millió 136 eFt támogatást nyertek. A támogatási
szerződés aláírás előtt áll. A projektgazda a Hasznosi Szabadidő Egyesület, mely
2002-ben alakult és jelenleg 62 fővel működik. A civil szervezet támogatóinak
száma azóta folyamatosan emelkedett. A projekt Hasznos városrészben kerül
megvalósításra. Ezúton mond köszönetet azon magántulajdonosoknak, akik
előzetes nyilatkozatukkal – magánterületük átadására vonatkozóan hozzásegítették a pályázat sikeréhez az Egyesületet. Köszönettel tartozik Pásztó
város önkormányzatának is, hiszen az épületek nagy része önkormányzati
tulajdonú területen valósul meg. Hétfőn a NORDA munkatárával helyszíni
szemlét tartottak, aki alkalmasnak találta a területet a projekt
megvalósításához. A táj érintetlen és a Mátra egyedi mikroklímája a fejlesztendő
lankákon már jól érzékelhető. Így az ökoturisztikai lehetőségeket tálcán kínálja a
természet. A kalandpark élményelemeiből is felsorol néhányat, pl. téli-nyári
hócsúszda futószőnyeggel, kerékpár pálya kb. 400 m-es szakasz, telepített
kalandpark, kötélpark, mobil mászófalak, kilátók, madálesek, ökofigyelők,
paintball, íjászat, játszótér. A központi épületben egy kisebb rendezvény termet
terveznek. Előtérbe helyeznék a megújuló energia használatát. Rendelkezni
fognak egy mobil színpaddal is, amely téli-nyári előadásokhoz is használható
lesz. A projekt fontos eleme továbbá a gyaloghíd, mely a Kövicses patakon
történő átkelést biztosítja. Ásott kutakat is szeretnének kialakítani és a jelenlegi
focipályával együtt a létesítményt körbekerítenék. Kamera és riasztórendszer is
lesz telepítve, a tereprendezéshez pedig eszközbeszerzésre is lehetőség van. A
szelektív hulladékgyűjtés feltételeit is megteremtik. Az egyéb szabadidős
tevékenységek fejlesztése közül kiemeli Pásztó-Hasznos között egy kb. 1 km
hosszú turista sétány kialakítását, látvány pihenő tó kiépítését, a tó mellett
raktározásra alkalmas faházak építését, a belső utak murvás burkolatának
kialakítását. A jelenleg kispályás focipályaként használt területen megmarad a
focipálya, viszont egy teniszpályát is terveznek kialakítani. A meglévő öltöző is
felújításra kerülne, illetve bővítenék is.
Fontos momentum, hogy az üzleti terv végéig, azaz 2029-ig hét fő
foglalkoztatását tűzték ki célul. A fejlesztés megvalósításának időtartama 2013.
április 1.- 2014. december 31. közötti időszak.
Sisák Imre: Gratulál a Hasznosi Szabadidő Egyesületnek. Az önkormányzat
ezután is minden segítséget megad a projekt megvalósításához. Szinte példa
nélküli, és nem is emlékszik olyanra, hogy egy civil szervezet több, mint 334
millió Ft-ot nyert volna pályázattal.
A magánszemélyek az ingatlanokat ingyen biztosítják és az önkormányzat
szintén a több milliót érő ingatlanokkal hozzájárul a projekt megvalósításához.
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Rendkívül fontos az építési engedély minél előbbi megszerzése és a közbeszerzési
eljárás jogszerű, törvényes lebonyolítása, különös tekintettel a Pásztó és környéki
kis- és középvállalkozások bevonásával.
Amennyiben megvalósul a projekt, sok-sok látogatót vonzhat.
Kérdés, vélemény nem volt.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 118/2012. /V.24./ sz. határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2/2013. /I. 30./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 118/2012. (V. 24.) sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 121/2012. /V.24./ sz. határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
3/2013. /I. 30./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 121/2012. (V. 24.) sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Sisák Imre szavazásra bocsátja
végrehajtásáról adott tájékoztatást.

a

169/2012.

/VIII.14./

sz.

határozat

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
4/2013. /I. 30./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 169/2012. /VIII. 14./ sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 183/2012. /IX.10 / sz. határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5/2013. /I. 30./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 183/2012. /IX. 10./ sz.
tájékoztatást elfogadta.

határozat végrehajtásáról adott

Sisák Imre szavazásra bocsátja a 226/2012. /X.25./ sz. határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
6/2013. /I. 30./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 226/2012./X. 25./ sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Sisák Imre szavazásra bocsátja
végrehajtásáról adott tájékoztatást.

a

285/2012.

/XII.27./

sz.

határozat

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
7/2013. /I. 30./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 285/2012. (XII. 27.) sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Sisák Imre szavazásra bocsátja
végrehajtásáról adott tájékoztatást.

a

290/2012.

/XII.27./

sz.

határozat

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8/2013. /I. 30./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 290/2012. (XII. 27.) sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Sisák Imre szavazásra bocsátja
végrehajtásáról adott tájékoztatást.

a

300/2012.

/XII.27./

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

sz.

határozat
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
9/2013. /I. 30./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 300/2012. (XII. 27.) sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Sisák Imre szavazásra bocsátja
végrehajtásáról adott tájékoztatást.

a

304/2011.

/XII.29./

sz.

határozat

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
10/2013. /I. 30./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 304/2011. (XII. 29.) sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Sisák Imre szavazásra bocsátja
végrehajtásáról adott tájékoztatást.

a

308/2012.

/XII.27./

sz.

határozat

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
11/2013. /I. 30./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 308/2012. /XII. 27./ sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 256/2012. /X.26./ sz. határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
12/2013. /I. 30./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 256/2011. /X. 26./ sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a két ülés között történt fontosabb eseményekről
adott tájékoztatást.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
13/2013. /I. 30./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott
tájékoztatást elfogadta.
II. NAPIRENDIP PONT:
Pásztó Város 2013. évi költségvetési rendelet-tervezete I. forduló
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: Minden nehézség ellenére megállapíthatják, hogy Pásztó város
önkormányzata egy igen eredményes 2012. évet zárt. Ha lehet, a helyzet még
bonyolultabb, mint a tavalyi év költségvetésének tervezésekor, hiszen több
törvény is kimondja, hogy az önkormányzatoknak 2013-ban működési hiány
mentes költségvetést kell elfogadniuk. Ha ennek a feltételnek szeretnénk
megfelelni, február 15-ig a jelenlegi költségvetési tervezetben szereplő 227 millió
472 eFt-os hiányt teljes egészében el kell tüntetni. A MÁK a mai napon küldött
egy levelet, mely a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárától érkezett, ez
az ülés előtt kiosztásra került. Ez e levél azért született, mert igen sok
önkormányzat azzal a kérdéssel fordult az illetékes minisztériumok felé, hogy
miként lehet megtervezni egy működési hiánytól mentes költségvetést. Az
államtitkár úr válasza szerint nincs semmiféle ellentmondás a költségvetési
törvény, az Ötv. és az Áht. között. Pásztó város önkormányzatának számláján
december végén 182 millió 573 eFt volt. A költségvetés hiánya a 227 millió 472
eFt-ot jelentősen meghaladta, pontosan 611 millió 309 eFt volt, viszont ezen
összeg csökkentésébe bele kellett számolni a hitelkonszolidációs tárgyalások
jelenlegi eredményeként jelentkező összeget. Tudjuk, hogy a hitelkonszolidáció
mértéke az 5-10 ezer fő közötti települések esetében 40-70 %-os lehet. Pásztó
olyan magas adóerő képességgel rendelkezik, hogy csak 40 %-os
hitelkonszolidációban részesülne. Pásztó város önkormányzatának összes
hitelállománya 487 millió Ft. Amikor a tárgyalófelek ezt az összeget
megismerték, azt mondták, hogy ez egy nagyon alacsony összeg. Persze vannak
olyanok, akik szerint ez nem így van. Nógrád megyében van két olyan Pásztóhoz
közeli város, ahol bőven 2 milliárd Ft felett van a hitelállomány.
Ha a szomszédos várost nézzük és 60 %-ban vállalják át a hitelüket, 1,2 milliárd
Ft kerül elengedésre. Ha Pásztónak 100 %-ban engednék el a hitelállományát,
akkor is csak 487 millió Ft lenne. Ki meri jelenteni, hogy a vezetése alatt álló
önkormányzat és Képviselő-testület igen felelős és megfontolt pénzügyi
gazdálkodást folytatott. Ezért lehetséges az, hogy az Európai Uniós beruházások
után is mindösszesen 487 millió Ft a hitelállományunk.
Amiért fontos a hiány február 15-ig történő eltüntetése, az az, hogy február 28-ig
köttetik meg az önkormányzat vezetésével és a Belügy- és Nemzetgazdasági
Minisztériummal az a megállapodás, melyben pontot tesznek az egyeztetések
után a hitelkonszolidáció mértékére.
Vagyis előbb lesz költségvetésünk,
minthogy ismernénk pontosan a hitelátvállalás mértékét. Bízik viszont abban,
hogy az nem 40 %, hanem legalább 70 % lesz. A 70 % is alig haladja meg a 340
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millió Ft-ot. Ez azt jelentené, hogy a költségvetési hiányunk egy jelentősebb
szuficitre fog változni, de addig eléggé fájdalmas döntéseket kell meghozni.
Ahhoz, hogy működési hiány nélküli költségvetése legyen Pásztónak, az kellene,
hogy az önkormányzati törvényben meghatározott feladatokat teljes mértékben
finanszírozza az állam. Ugyanis az állam azt vállalta az Ötv-ben, hogy a feladat
finanszírozás keretében az önkormányzatok számára leosztott feladatokat
maradéktalanul támogatni fogja. Ez jelenleg nem teljesül, csakúgy, mint a
korábbi években sem. Természetesen az intézményeink és az önkormányzat
fenntartása, pénzügyi stabilitásának megőrzése mindent meg kell, hogy előzzön.
Szeretnénk viszont jelentős nagyságrendű fejlesztéseket is végrehajtani, ezért
nyújtottunk be pályázatokat. Volek úr majd tájékoztatást fog adni két KEOP-os
pályázatról, a turisztikai pályázat elnyerésével pedig 334 millió Ft-os fejlesztés
valósulhat meg. A gondozóház felújítására, fejlesztésére is pályáztunk, valamint
sportcsarnok építésére is.
Reméli, hogy a 2014. évi költségvetés elfogadásakor is azt tudja elmondani, hogy
a 2013-as év is legalább olyan sikeres volt, mint a 2012-es, mert elnyertünk, több,
mint 200 millió Ft ÖNHIKI támogatást és több, mint 1 milliárd Ft-os Uniós és
magyar forrást, sőt a város megőrizte fizetőképességét, az intézmények
működnek, a lakosság pedig elégedett az önkormányzat tevékenységével.
Szót kell még ejteni a munkahely teremtésről is. Pásztó 2013-ban 151 fő
foglalkoztatására pályázott 201 millió Ft elnyerhető összeggel és lehetőség nyílna
egy nagy értékű hulladékszállító konténer beszerzésére is. Szeretné, ha a
Polytechnik Kft. helyzete is rendeződne és az osztrák tulajdonos belátná, hogy az
új üzemcsarnokot nem Ózdon kellene felépíteni, hanem Pásztón.
Fenti célok megvalósításához kéri a Képviselő-testület támogatását.
Kérdés
Barna Tiborné: Az általános iskola fenntartása elkerült a várostól. Mi lesz az
erdei iskola sorsa?
Sisák Imre: Az erdei iskola közvetett módon kapcsolódik az általános iskolához,
de közvetlenül a pedagógiai programban foglaltak miatt kevésbé. A Tankerülettel
kötött megállapodás az erdei iskola államnak történő átadását mellőzte. Az erdei
iskola továbbra is szolgálni fogja az iskolások és óvodások környezettudatos
nevelését. Természetesen nem az önkormányzat lesz közvetlenül a működtető és
fenntartó, hanem egy intézményhez, nevezetesen az Óvodához lesz telepítve
reményei szerint. A pásztói gyermekek ugyanazon feltételekkel vehetik igénybe
az erdei iskolát, mint eddig is tették.
Kérni fogja az általános iskola igazgatójának és a tankerület vezetőjének a
támogatását ahhoz, hogy az erdei iskola fenntartásában hathatós közreműködést
biztosítson Kósa György tanár úr részére.
Amint pedig lesz pályázati lehetőség az iskola téliesítésére, az önkormányzat
azonnal élni fog vele.
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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 részletesen
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolják.
Dr. Nyíri Ferenc: Az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja
a költségvetés I. fordulós anyagát.
Győriné Új Mária: Írásbeli véleményét megkapta a Képviselő-testület. Azon
önkormányzatok közül, akikkel kapcsolatban áll, még senki nem tárgyalta I.
fordulóban. Ismeretei szerint azonban mindenhol erősen mínuszos a bevételkiadás különbözete. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége felé szinte kivétel
nélkül jelezte minden önkormányzat, hogy nem tudja betartani az Áht. és Ötv.
rendelkezéseit, mely szerint hiány nélküli költségvetést kell alkotni. Ez azt is
jelenti, hogy tárgyalások folynak többféle érdekképviseleti szervezettel, át kell
gondolni a támogatás elvonásokat, mert ezek az elvonások gerjesztik tovább a
felhalmozódott deficitet. A feladatfinanszírozás nem valósul meg, mert azt nem
finanszírozzák megfelelően, ezért az önkormányzatok február 15-ig csak deficites
költségvetést tudnak előállítani. Nem tudja, hogy mi lesz február 15-ig, ki lehet
mondani, hogy nulla a hiány, de nem lehet véghezvinni.
Könyvvizsgálóként azt mondja, hogy egy városnak működőképesnek és
fizetőképesnek kell lennie és úgy kell megcsinálni a költségvetést, hogy mindent
biztosítani lehessen.
Volek György: Két pályázatról szól röviden. Az egyik a hulladékrekultivációs
pályázat, melyben 15 önkormányzat vesz részt.
Pásztó 518 millió Ft-ot
meghaladó összegben részesül a támogatásból.
A másik a hulladék gazdálkodással kapcsolatos pályázat, mely 2011.
novemberében indult, végül 34 település írta alá és 93 ezer fős lakosságot érint. A
későbbiek folyamán még 17 településsel bővült a pályázatban résztvevők száma.
Pásztó ebben a pályázatban kb. 230 millió Ft-tal érintett. Itt adódott egy kis
probléma, mert a technológiai rendszert át kell dolgozni, ez jelenleg folyamatban
van. A támogatásból megvalósulna egy hulladékudvar és több nagy értékű eszköz
vásárlását is lehetővé teszi.
Fontos megemlíteni a komposztálót, mivel
tonnánként 3000 _Ft-ot kell fizetni a hulladék ártalmatlanításért. A
komposztálóval jelentősen csökkenhetne ez a költség, mivel így sokkal kevesebb
hulladékot kell ártalmatlanítani.
Sisák Imre: Ha az önkormányzat megvalósítja a pályázatban foglaltakat,
elmondhatják, hogy eleget tettek a környezettudatos nevelés és
környezetvédelem elvárásainak.
Odlerné Tiszovszki Mária: Tudják, hogy olyan költségvetést kell készíteni, mely
nem tartalmaz hiányt. A jövő héten megkezdődnek az egyeztetések az
intézményekkel. Az a javaslata, hogy készüljön két alternatíva a költségvetésre,
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hogy pl. ha 60 %-os lesz a hitelkonszolidáció, az intézmények megkaphassák azt
a többletet, mely rendelkezésére fog állni az önkormányzatnak.
Sisák Imre: Ezzel csak az a gond, hogy az Áht., a Stabilitási törvény és az Ötv.
megköti az önkormányzatok kezét. A MÁK pedig csak olyan költségvetést fogad
be, amelyben a mérlegegyezőség biztosított és nem tartalmaz hiányt.
Nem tudja, hogy mi a megoldás, de az biztos, hogy olyan költségvetést kell
összeállítani, mely nullás hiányt mutat. Javíthatja a helyzetünket, ha a
hitelkonszolidáció nem 40 %-os, hanem attól több lesz. Arról sem tett le, hogy a
város 210 millió Ft-nál ne kapjon kevesebb ÖNHIKI támogatást. Ezek azonban
nem rajta múlnak. Ezekkel az összegekkel azonban most nem számolhatnak, sőt
folyószámla hitellel sem. A feladat adott, hogy mi lesz belőle, azt ő maga is
nehezen tudná megmondani.
Sándor Károly: A költségvetés tervezésekor bizonyára mindenkiben
megfogalmazódik valami. Személy szerint 1974. óta foglalkozik gazdálkodással,
költségvetés
készítéssel és tervezéssel. Figyeli az aktuális információkat,
kapcsolatot tart más városok szakembereivel. Az érdekképviseletek
nyilatkozataiból azt lehet leszűrni, hogy senki sem tudja, hogyan oldják meg a
problémát. Nagyon sokat számolt, minden lehetőséget próbált figyelembe venni,
de sajnos jó megoldást nem talált. Akkor is csak forrásegyezőséget érnénk el, ha
az intézményeknek nem adna az önkormányzat támogatást és a
Városgazdákodási Kft. is csak a törvény szerint adható támogatást kapná.
Az adósságrendezéssel kapcsolatban még ezután kezdődnek az érdemi
tárgyalások és február 28-ig születik meg a döntés, a pénzt viszont addig nem
fogjuk megkapni. A hitelszerződéseket kell módosítani június 30-ig és az
átvállalás mértékéig a Nemzeti Vagyonkezelő belép ezeknek a hiteleknek a
finanszírozásába. Amikor ez megtörténik, akkor fogják látni, hogy mennyi
adóssága van az önkormányzatnak.
Ezen kívül is van még hitele az
önkormányzatnak, de az fedezettel bíró hitel. Az Áht. és a költségvetési törvény
arról rendelkezik, hogy tárgyévi működési hitel nem lehet. A tárgyévi működési
hitel jelenleg több, mint a mérlegben kimutatott 200 millió Ft-os hitel.
Meghaladja a 250 millió Ft-ot a tárgyévi működési bevételek és kiadások
különbözete. Holnap kezdődnek az intézményi egyeztetések, sajnos a képviselők
és bizottságok nem adtak instrukciót arra, hogy milyen lépéseket tegyenek.
Ezt a költségvetést úgy kell megalkotni, hogy legyen forrásegyezőséges az állami
költségvetésnek megfelelően, legyen olyan, amely az ÖNHIKI támogatási igényt
megalapozza. A költségvetés elfogadása után csak annyi pénz folyhat ki, amennyi
ütemezetten rendelkezésre áll. Olyan konstruktív egyeztetésre van szükség,
amely a város érdekeit szolgálja.
Sisák Imre: Az intézményi tárgyalások a holnapi nappal elindulnak, február 15ig pedig csodát kell tenni és megalkotni egy forrásegyezőséges költségvetést.
Nem említette ugyan, de az önkormányzattól elkerülő intézmények mellett
ugyanolyan fontos új intézményünk, a Múzeum is. Az állami 17,9 millió Ft-ot
biztosít e feladatra 2013-ban, majd kiderül, mire lesz elég. Biztatónak tartja,
hogy a közüzemi díjak közül kettőt 10 %-kal csökkentett a Kormány, ez nem kis
segítséget jelent. Ha a lakossági szemétdíj esetében is megteszik, az újabb

11
önkormányzati problémákat fog okozni. A Vízmű Kft-nél is keletkezhetnek
problémák, mert 2013. január 1-től az ÉRV Zrt. 10 %-kal csökkentette a vízdíjat,
ha még kötelezően 10 %-os csökkentést végre kell hajtaniuk, nehéz helyzetbe
kerülhetnek.
Arra kér mindenkit, hogy február 15-ig okos és jó javaslatokkal próbálják a
nullás költségvetést összeállítani. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
14/2013. /I. 30./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város 2013. évi költségvetés I. fordulós
számítását megismerte, megtárgyalta.
Ennek alapján az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat alapvetően külső tényezők önkormányzati törvény, költségvetési törvény, gazdasági válság, bankválság hatására az
állami költségvetésből megrendítően alacsony állami támogatást kap. A helyben képződő
bevételek nehezen tervezhető alacsonyabb mértéke, 2013-ra rendkívül nehéz a jelenlegi
terv szerint finanszírozhatatlan pénzügyi helyzetet teremt. Az I. fordulóban számított
hiány az adósságrendezésre vonatkozó jelenlegi ismeretek, valamint meglévő
pénzeszközök figyelembe vételével 227 472 e Ft.
Emiatt a 2013. évi költségvetési előterjesztéshez az előkészítők részére az alábbiakat
határozza meg:
2. A város működőképességének megőrzése, a benyújtott pályázati projektek többletköltség
nélküli megvalósítása, a forrásegyezőséges költségvetés érdekében 2013. évi költségvetési
javaslatban a számított kiadás összege nem lehet több a rendelkezésre álló bevételektől.
3. A Képviselő-testület elkötelezett, hogy mindenáron megőrzi Pásztó város
működőképességét. Ennek érdekében minden olyan feladatát, melyre még nem történt
feladatvállalás későbbre halasztja, a kötelezettségvállalással terhelt, de el nem végzett
feladatokat felülvizsgálja. A képviselő testület elrendeli, hogy minden jogos
önkormányzati követelés behajtására, beszedésére hatékony és eredményre vezető
intézkedést kell tenni. E körben értendők az önkormányzatoknál lévő kintlévőségek,
amelyek behajtását bírósági úton és (sikerdíjas formában el kell érni).
4. A képviselő testület elvárja intézményvezetőitől, és a polgármesteri hivatal vezetőjétől,
hogy a költségvetési törvény és a város költségvetési helyzetére figyelemmel lényeges és
tartós költségmegtakarítást jelentő, de a kötelező feltételeket biztosító javaslatot
készítsenek a végleges költségvetéshez.
A költségvetési rendelettervezet készítésénél irányadónak kell tekinteni az új
önkormányzati törvényben rögzített kötelező feladatokat, az önkormányzatok
adósságrendezési eljárásáról szóló módosított 1996. évi XXV. törvényben rögzített
feladatokat. Ezen túli feladatok nem tervezhetők.
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Továbbá az alábbiakat határozza meg:
a) minden intézmény és a polgármesteri hivatal készítsen a bizottsági vélemények alapján
kialakult, a finanszírozható költségvetési javaslatot.
b) a városfenntartási feladatoknál és az önkormányzat egyéb feladatainál, fejlesztési,
felújítási céljainál készítsen költséghatékonysági elemzést.
5. A Képviselő-testület felkéri a címzetes főjegyzőt, polgármesteri hivatal
szakosztályvezetőit, intézményvezetőket, hogy az előterjesztésben megfogalmazott hiányt
csökkentő javaslatok és az I. forduló vitájában elhangzottak figyelembevételével a
költségvetést a szakbizottságok elnökeinek bevonásával egyeztessék, dolgozzák át, úgy,
hogy a törvényi feltételeknek és a képviselő-testület döntéseinek megfeleljen.
6. A képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiek szerint átdolgozott elfogadásra
javasolt költségvetést legkésőbb 2013. február 15- ig képviselő-testületi ülésre terjessze be.
III. NAPIRENDI PONT:
Javaslat az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó
önkormányzati rendelet megalkotására /II. forduló/
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: a rendelet-tervezetet I. fordulóban már tárgyalta a Képviselőtestület. Szóbeli kiegészítése nincs.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a rendeletervezetet és elfogadásra javasolja.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/
IV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a lakossági szilárd hulladékgyűjtés, szállítás elhelyezés és
ártalmatlanítás díjának megállapításáról szóló 29/2012. /XII.28./ önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezésére
Javaslat a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló
15/2011. /VI.30./ önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
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Előterjesztő: Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
Robotka Róbert Városgazd. Kft. ügyvezető igazgatója
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja
A rendelet-tervezetet és a határozati javaslatot.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelete
a lakossági szilárd hulladékgyűjtés, szállítás elhelyezés és ártalmatlanítás díjának
megállapításáról szóló 29/2012. /XII. 28./ önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
15/2013. /I. 30./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztaság fenntartásáról, a
települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. /VI. 30./ önkormányzati rendelet
felülvizsgálatára tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozza:
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és végrehajtási rendeletei alapján
a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011.
(VI. 30.) önkormányzati rendeletet felül kell vizsgálni.
Határidő: 2013. április 30.
Felelős: főmérnök
V. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési
térítési díjak megállapításáról szóló 28/2012./XII. 28./ önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
Bartus László: A kiküldötthöz képest némileg változott a rendelet-tervezet.
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Ennek az az oka, hogy a Gyógypedagógiai intézményben a gyermekek étkeztetése
a speciális helyzetek miatt időnként másképp alakul és ezt kezelni kell. Kérték,
hogy háromféle étkezés kerüljön meghatározásra, mint reggeli, ebéd, vacsora,
illetve tízórai, ebéd, vacsora. Kéri, hogy a javaslat szerint fogadják el a rendelettervezetet.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2013. /I. 31./ önkormányzati rendelete
a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő
élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló 28/2012./XII.28./ rendeletének
módosításáról
VI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat intézményi alapító okiratok módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
Bartus László: A 2012. december 27-i ülésen fogadta el a Képviselő-testület a
Múzeum alapító okiratát, illetve az IPESZ alapító okirat módosítását. A tegnapi
nap folyamán érkezett a MÁK-tól e-mailben egy hiánypótlási felhívás, melynek
eleget téve kerül ismét a Képviselő-testület elé e két szerv alapító okirata.
El kell fogadniuk a hiánypótlással kijavított alapító okiratokat, illetve a most
esedékes, a kiosztott előterjesztésben szereplő alapító okirat módosításokat is.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a I. határozati javaslatot
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
16/2013. /I. 30./ SZÁMÚ HATÁROZATA
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az IPESZ
december 27-én elfogadott alapító okiratának javítását a
hiánypótlási felhívásának megfelelően tudomásul veszi.

2012.
MÁK

2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete az Intézmények
Pénzügyi Ellátó Szervezete Módosító Okiratát az 1. sz. melléklet szerint
fogadja el.
3. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete az Intézmények
Pénzügyi Ellátó Szervezete Alapító Okiratát a 2. sz. melléklet szerint
fogadja el egységes szerkezetben.
4. A határozat rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.
Felelős: polgármester
Határidő: szövegszerűen
Sisák Imre szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
17/2013. /I. 30./ SZÁMÚ HATÁROZATA
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Múzeum 2012.
december 27-én elfogadott alapító okiratának javítását a MÁK
hiánypótlási felhívásának megfelelően tudomásul veszi.
2. a./ Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Pásztói Múzeum
Módosító Okiratát az 1. sz. melléklet szerint fogadja el.
b./ Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Pásztói Múzeum
Alapító Okiratát a 2. sz. melléklet szerint fogadja el egységes szerkezetben.
3. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Teleki László Városi
Könyvtár és Művelődési Központ Módosító Okiratát a 3. sz. melléklet
szerint fogadja el.
4. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Teleki László Városi
Könyvtár és Művelődési Központ Alapító Okiratát a 4. sz. melléklet szerint
fogadja el egységes szerkezetben.
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VII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi közfoglalkoztatási tervére
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
A
közfoglalkoztatási
pályázatot
benyújtottuk
a
Sisák
Imre:
Belügyminisztériumhoz. Az egyeztetésekre 2012. december 7-én került sor. Ott
az általunk benyújtott Start munkaprogram A. és B. komponensét teljes
egészében elfogadták. Három és fél millió Ft nagyságrendű összeget kellett
feláldoznunk. Nógrád megyében az egyedüli önkormányzat voltunk, akinek a
nagy értékű tárgyi eszköz beszerzését is támogatták. Minden lehetséges lobbi
tevékenységet bevetettek a tárgyalások során. Személyesen háromszor tárgyalt
Hoffman Imre közfoglalkoztatásért felelős helyettes államtitkár úrral. Sajnos a
február 1-jei indulás nem lesz lehetséges, ez azt jelenti, hogy 151 embernek
februárban nem lesz fizetése. Amennyiben a pályázat eredményes lesz, úgy 201
millió Ft-ot meghaladó összeg áll az önkormányzat rendelkezésére a program
megvalósításához.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
18/2013. /I. 30./ SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Pásztó
Városi Önkormányzat 2013. évi közfoglalkoztatási tervét és az alábbi határozatot
hozza:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi közfoglalkoztatási
tervének megvalósítását, a költségvetési rendeletében jóváhagyott pénzügyi keretein
belül az anyagi lehetőségekhez képest biztosítani fogja. A 2013. évi 151 főt
foglalkoztató, 8 órás, 11 hónap időtartamú /2013.02.01-2013.12.31/ Startmunkaprogram megvalósulását, a költségvetési rendeletben jóváhagyott
közfoglalkoztatás terhére, legfeljebb 1.841.862 Ft saját erő összegig támogatja,
továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatás 2013. évi gyakorlati
megvalósítására a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-vel a
megállapodást írja alá, valamint a munka-és védőruházatra vonatkozó juttatás rendjét,
a közfoglalkoztatottakra vonatkozóan határozza meg.
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: polgármester
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VIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztói Önkormányzati Tűzoltóság 2012. évi munkájáról szóló
beszámoló és a Pásztói Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság megszűnésének
elfogadására.
Javaslat ingóságok ingyenes használatba adására a Pásztói Önkéntes Tűzoltó
Egyesület részére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: A beszámolóban igen részletesen leírta az elmúlt év történéseit.
2013. január 1-től Nógrád megyében harmadikként Pásztón is hivatásos állami
tűzoltóság működik. Sokkal nagyobb feladatot kell tejesíteniük, hiszen a korábbi
önkormányzati tűzoltóság 15 településen 25 ezer ember mentő tűzvédelméről
gondoskodott, a hivatásos tűzoltóság pedig 34 település több, mint 40 ezer
lakójának az elsődleges mentő tűzvédelméről köteles gondoskodni.
A határozati javaslatban módosítani szükséges az önkormányzati tűzoltóság
megszüntetésére vonatkozó határidőt, miután vannak még olyan kötelezettségek
melyeket nem sikerült teljesíteni. Ezért az eredetileg 2013.január 31-i határidőt
2013. február 15-re kéri módosítani. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a
Pásztói Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltói részére áldozatkész és felelősségteljes
munkavégzésükért.
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
19/2013. /I. 30./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pásztói Önkormányzati
Tűzoltóság 2012. évi munkájáról szóló beszámolót, valamint a Pásztói Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság megalapításáról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület elismerését fejezi ki a Pásztói Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltói
részére áldozatkész és felelősségteljes munkavégzésükért. A PÖT 2012. évi munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.
Megállapítja, hogy a Pásztói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. január 1-jei alapításával
a Pásztói Önkormányzati Tűzoltóság feladatellátását befejezte.
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A Képviselő-testület kezdeményezi a Pásztói Önkormányzati Tűzoltóság Közgyűlésénél –
2013. február 15-ével - a megszüntetésről szóló döntés meghozatalát és a Balassagyarmati
Törvényszék felé a szükséges intézkedés megtételét.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Sisák Imre polgármester, Pásztói Önkormányzati Tűzoltóság elnöke
Sisák Imre: A napirend második pontjához kapcsolódóan annyit kell elmondani,
hogy a hivatásos állami tűzoltóság nem igényli a második Mercedes gépjármű
fecskendőt, ez továbbra is az önkéntes tűzoltó egyesület tulajdonában és
birtokában marad. Ezért az ingóságok átadása kapcsán megállapodtak a Nógrád
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, hogy 6 garnitúra védőfelszerelést,
illetve védőeszközöket megtartunk és megszervezi azt, hogy az önkéntes tűzoltó
egyesületnek a vonulós egysége tudja biztosítani Pásztó, Hasznos és
Mátrakeresztes lakóinak biztonságát.
Kérdés, vélemény nem volt.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
20/2013. /I. 30./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a „Javaslat ingóságok ingyenes használatba
adására az Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére” című javaslatot megismerte, megtárgyalta és
az alábbiak szerint határoz:
1.) Pásztó Városi Önkormányzat az Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 2013. január 1vel ingyenes használatba adja az 1. számú mellékletben felsorolt ingóságokat az
Egyesület által ellátott feladat biztosítása érdekében.
Felelős: vagyonkezelő
Határidő: értelemszerűen
2.) Felhatalmazza az alpolgármestert a 2. melléklet szerinti megállapodás megkötésére.
Felelős: alpolgármester
Határidő: azonnal
IX. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a 2013. évi köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező
célok meghatározására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Kérdés nem volt.
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Vélemény, észrevétel
Dr. Nyíri Ferenc: Az Ügyrendi 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
21/2013. /I. 30./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó Városi Polgármesteri Hivatal
köztisztviselőire a munkateljesítmények alapját képező célokat az alábbiak szerint állapítja
meg:
1./a.

Továbbra is biztosítani kell a Képviselő-testület és a bizottságok törvényes és
eredményes működését. El kell érni az előterjesztések jó színvonalú, határidőbeni
elkészítését. Kiemelt figyelmet kell fordítani a hozott döntések /rendeletek,
határozatok/ maradéktalan végrehajtására.

b. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtása, költséghatékony és
költségtakarékos gazdálkodás szem előtt tartása, a bevételt növelő források feltárása, az
önkormányzati kintlévőségek csökkentése érdekében a hátralékosokkal szemben
hatékony intézkedések megtétele.
c. Az önkormányzati ingatlanvagyonnal történő gazdálkodás javítása, az önkormányzati
ingatlanok hatékony hasznosítása, a vagyonnyilvántartás folyamatos gondozása.
d. Az adóhátralékok csökkentése, az adóhatósági ellenőrző munka erősítése, a követelések
beszedéséhez hatékony eszközök alkalmazása.
e. Az önkormányzati feladat ellátási struktúra változásából adódó követelmények
teljesítése, az ehhez kapcsolódó jogi szabályozás miatt jelentkező önkormányzati
jogalkotási (jogharmonizációs) és szabályzatalkotási kötelezettségek teljesítése.
f. Figyelmet kell fordítani a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti hatékonyságának
növelésére, a működés költségeinek racionalizálására.
g. Kiemelt feladat a szolgáltató közigazgatás jellegének erősítése, különös tekintettel az
ügyfélközpontú, ügyfélbarát, az ügyfél elégedettségét javító ügyintézésre; törekedni
kell a Pásztói Járási Hivatallal történő együttműködés és kapcsolattartás kialakítására.
h. Az önkormányzati intézmények jogszerű, gazdaságos, legköltséghatékonyabb
működtetése. Törekedni kell a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, valamint
Tankerületi Igazgatósággal történő együttműködés és kapcsolattartás kialakítására.
i. A Polgármesteri Hivatalban a jogszabályi követelményeknek megfelelő, magas
színvonalú emberi erőforrás-gazdálkodásra kell törekedni. Kiemelt hangsúlyt kell
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helyezni a munkatársak képzésére, továbbképzésére, szakmai ismereteik bővítésére a
jogszabályi környezet folyamatos változásaira tekintettel.
2./
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a címzetes főjegyzőre vonatkozó
teljesítménykövetelményeket az 1. pontban meghatározott célok figyelembe vételével
határozza meg.
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: polgármester
3./ A Képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a köztisztviselőkre vonatkozó
teljesítménykövetelményeket az 1. pontban foglalt célok figyelembe vételével 2013.
március 1-ig határozza meg.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: értelemszerűen
4./ Képviselő-testület a 307/2011. (XII. 29.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
X. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztói Szabadidő Sportegyesület edzőteremhez elnyert
LEADER pályázatához jelzálog bejegyzésre.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Dr. Becsó Károly érkezik, 7 képviselő van jelen.
Sisák Imre: Örömmel közli a hírt, hogy a Pásztói Szabadidő Sportegyesület az
önkormányzat tulajdonában lévő Hajós Alfréd utcai edzőterem felújítására 19
millió 970 eFt összegű támogatást nyert el. Az Egyesület megkötötte a
szerződést, a munka elindult, viszont az Egyesület nem rendelkezik olyan
nagyságrendű forrással, ami a pályázat megvalósításához szükséges
előfinanszírozást biztosítaná. Ezért a Szabadidő SE. az önkormányzathoz fordult,
hogy biztosítsunk részükre a szabad ingatlanokból 15 millió Ft nagyságrendű
fedezetet a rövid lejáratú hitel felvételéhez. A határozati javaslatban szereplő
ingatlanok becsült értéke kb. 21 millió Ft. Gratulál az Egyesületnek a pályázat
nyertességéhez. Kéri a határozati javaslat elfogadását.
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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
22/2013. /I. 30./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete A Pásztói Szabadidő Sport
Egyesület edzőteremhez nyert LEADER pályázathoz jelzálogjog bejegyzésre tett
javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Pásztói Szabadidő Sport Egyesület
LEADER pályázatának megvalósításához az egyesület által igényelt rövid
lejáratú hitelhez szükséges jelzálogjogot az önkormányzat tulajdonában álló
Társasházi lakás Hunyadi utca 6. 1826/12 hrsz.; Lakóház, udvar Dózsa utca 20.
436 hrsz.; Lakóház, udvar Mátra út 11. 841/2 hrsz alatti ingatlanokra szükség
szerint bejegyezzék.
Felhatalmazza
polgármesterét
a
jelzálogjog
bejegyzéssel
kapcsolatos
dokumentumok aláírására.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
Sisák Imre: A napirendek tárgyalása befejeződött, a Képviselő-testület 17.00
órakor közmeghallgatással folytatja munkáját.

***
KÖZMEGHALLGATÁS
Sisák Imre: az önkormányzatokról szóló törvény 54. §-a és az SZMSZ 42. §-a
alapján az éves költségvetés elfogadását megelőzően a képviselő-testületnek
közmeghallgatást kell tartania, ahol lehetőséget biztosítanak a város lakossága
számára közérdekű javaslatok, bejelentések megtételére.
Köszönti a megjelenteket és külön köszönti Becsó Zsolt urat, Nógrád Megye
Közgyűlésének elnökét, egyéni országgyűlési képviselőt.
Az önkormányzat költségvetési hiánya soha nem látott mértékű hiányt mutatott
2012. évben, 487.497.000 forint volt. Bizonyos előirányzatokat zárolt a képviselőtestület, de így is jelentős a költségvetési hiány, meghaladta a 372 millió forintot.
A képviselő-testület 2012. évre célul tűzte ki a város működőképességének
megőrzését, azt, hogy az intézmények működtetést zavartalanul biztosítja és
teljesíti a kitűzött fejlesztési célokat. Ha a végeredményt tekintik, akkor a
képviselő-testület teljesítette a célkitűzését. A költségvetési hiány 2012.
december végén 257.921.000 forint volt, tehát közel 230 millió forinttal csökkent
az önkormányzat végleges hiánya. A felelős gazdálkodás eredménye ez. A helyi
adóbevételek a tervezettnél nagyobb mértékben folytak be, ezek közül is
kiemelendő a helyi iparűzési adó, 282 millió forint folyt be. Az elmúlt éveket
meghaladó bevétel ez, de nem éri el az állam által ebben az évben elvárt összeget.
A 2013. évi költségvetés I. fordulós tárgyalásánál soha nem látott nagyságrendű
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ÖNHIKI támogatást kapott a város két ütemben, összesen 210.659.000 forintot.
Ez a 2011-es évhez jelentős, akkor 141 millió forintot kapott az önkormányzat.
Ha 2002-2010. között az állam csak évente 50 millió forint ÖNHIKI támogatást
adott volna Pásztónak, akkor most nem lenne költségvetési hiánya a városnak.
Ellenben összesen 48 millió forint önkormányzati miniszteri keretből származó –
nem ÖNHIKI – támogatást kaptak a jelzett időszakban. 2002-2010. között a meg
nem ítélt ÖNHIKI következtében 500 millió forint hitel- és kamatkiadása merült
fel a városnak a működés finanszírozására. Az elmúlt két évben azonban Pásztó
soha nem látott működési támogatásban részesült.
Könnyű lenne a költségvetési hiány nagymértékű csökkenését ráfogni a 210
milliós ÖNHIKI támogatásra, azonban a költségvetésben voltak zárolt
előirányzatok is, melyeket feloldottak amikor az ÖNHIKI támogatást
megkapták. Az általános iskola 30 millió forintos többlet támogatásban részesült,
a Területi Gondozási Központ zárolásából pedig 10,5 millió forint összeget
oldottak fel. Az óvodának 2,5 millió forintos támogatást biztosított az
önkormányzat. Milliós kiadást jelentett a Hasznos Kövicses patak mentén
végrehajtott beruházás. Sem a tervező, sem az engedélyező hatóság nem számolt
azzal, hogy több ingatlantulajdonost kell a beruházás miatt kártalanítani.
A szennyvízberuházás II. üteméhez a lakosság által igénybe vett lakástakarékpénztári hitelt az önkormányzat vette át a Víziközmű Társulat megszűnése után.
2012. augusztusában 200 millió forintos hitel előtörlesztést hajtottak végre és az
október 31-i határidő lejárta előtt kifizették a fennmaradó hitel- és
kamattörlesztő részletet. Összesen több, mint 254 millió forintot fizettek vissza
az OTP Banknak.
Az elmúlt évben nem kerülhetett sor akkora mértékű beruházásra, mint a városrehabilitáció, vagy a szakrendelő építése és a kórház fűtés-korszerűsítése.
Azonban a belterületi vízrendezési program keretében Hasznos Dobó utca
melletti szakaszon több, mint 500 méter Kövicses parti szakaszt sikerült új
burkolattal ellátni, vagy szabályozni. Ehhez a 87 millió forintos beruházáshoz
100%-os támogatást kaptak.
Az elmúlt évben 60 millió forint támogatási igényt nyújtottak be az alapfokú
egészségügyi ellátást biztosító pályázatra. Ugyancsak tavaly pályáztak iskolai
területen megépítendő sportcsarnok megvalósítására, erre több, mint 397 millió
forintos támogatási igényük van. Előzetesen úgy tűnt, hogy Nógrád megyéből 5
pályázat fog beérkezni, de csak 2 pályázat lett benyújtva. Meg kell említeni az
iskola, óvoda és művelődési központ pályázati tevékenységét is, de ugyanúgy a
Területi Gondozási Központ tevékenységét is. Az óvodánál nyílászáró cserére és
hőszigetelésre, vizes blokkok felújítására több, mint 26 milliós beruházást tudtak
végrehajtani 21 milliót meghaladó támogatással. A művelődési háznál az elnyert
összegek 60-70 millió forintot jelentenek.
Az egészségügyi ellátórendszer teljes egészében állami tulajdonba került, az
önkormányzati egészségügyi vagyont 2012. május 1-jén vette el az állam
Pásztótól. 1998-tól kezdődően 3,5 milliárd forintos beruházás vált állami
tulajdonná egy pillanat alatt. Most arra várnak, hogy egy 272 millió forintos
beruházás beindulhasson, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a támogatást
megítélte a kórháznak, de a támogatási szerződést még nem írták alá. Két hete
az EMMI-ben jártak és egy újabb, 285 milliós pályázat benyújtásáról tárgyaltak
ott dr. Boczek Tibor kórházigazgatóval.
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Az általános iskola 2013. január 1-jén állami fenntartásba került. Január 4-én
Nógrád megye harmadik hivatásos állami tűzoltóságát avatták Pásztón. A
Pásztói Járási Hivatal január 2-án megkezdte tevékenységét. Az önkormányzat
biztosította az informatikai eszközöket, a bútorzat nagy részét, 15 munkatársat
és 2 üres álláshelyet. Folyamatban van a tankerület munkatársainak elhelyezése
a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ épületében.
A 2013. évet úgy kezdik, hogy az államháztartási törvény, a stabilitási törvény és
az önkormányzati törvény előírja az önkormányzatoknak, hogy hiánymentes
költségvetést kell elfogadniuk. Áttértek a feladatfinanszírozásra, miszerint az
önkormányzat minden feladathoz annyi pénzt kap az államtól – hozzászámítva
ehhez a saját bevételeket -, hogy működési hiánya nem keletkezik. Ezzel nem
lenne semmi gond, csak van a kötelezően elvárt bevétel, vagyis előírják a
feladatot, majd azt mondják, hogy a kötelezően elvárt bevételeket e feladatok
elvégzésére kell fordítani és az állam nem ad egy forintot sem. Az iparűzési adó
0,5%-át, tehát a 2%-os iparűzési adóalap ¼-ét kötelezően erre a célra kell
fordítani és nem az állam biztosít finanszírozást. Ez 75.624.000 forint, ennyit kell
Pásztónak kötelezően biztosítani. Ilyen nagyságrendű bevételre nem tesznek
szert. A prognosztizált iparűzési adóbevétel 230 millió forint, ennek az ¼-e nem
75 millió forint, ahhoz 302 millió forint iparűzési adóbevétel kellene 2013-ban.
Ennyi nem lesz. Az általános iskola fenntartója az állam, de az önkormányzatot
arra kötelezték, hogy havonta 12.122.000 forintot fizessenek meg az iskola
fenntartásához. És nem csak az általános iskola, hanem a Mikszáth Kálmán
Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola, valamint a Rajeczky Benjámin
Zeneiskola fenntartásához is. Akkor hogyan működik az állami fenntartás? Ez az
összeg meghaladja azt az összeget, amelyet az önkormányzat az általános iskola
fenntartásához biztosított tavaly. Ez további 145 millió forint kiadás. A
gyermekétkeztetést valamennyi állami intézmény esetében az önkormányzat
nyakába zúdította az állam. Ez 102 millió forintos kiadás, ami az önkormányzat
tekintetében 30 millió forintos többletfinanszírozást igényel. Mindezeken felül
elvonták az önkormányzattól a gépjárműadó 60%-át. Az elmúlt évben 59 millió
forint volt a bevétel, ehhez viszonyítva 35 millió forintos az elvonás. A
költségvetés I. fordulójában a költségvetési hiány 227 millió forint. Az állam által
kötelezően elvárt, elvett összeg közel 270 millió forint. Nincs már a személyi
jövedelemadónak az önkormányzatoknál maradó 8%-a és nincs személyi
jövedelemadó kiegészítés. Ez 90-120 millió forint között mozgott.Ilyen
költségvetési környezetben kellene működési hiánymentes költségvetést
elfogadniuk. Ez képtelenség. Pásztó a hitelkonszolidáció keretében csak 40%-os
hitelátvállalásban részesül azért, mert Pásztón az 5.000-10.000 lakos közötti
települések esetében rendkívül magas az egy főre jutó adóerő-képesség. Ez azt
mutatja egyébként, hogy Pásztón a vállalkozások jól teljesítenek. Mindenesetre a
40%-os hitelkonszolidációnál többet kell megpróbálni elérni. 487 milliós a
hitelállomány, amit a szakemberek nem tartottak soknak. Felelősen kell
gazdálkodni. Viszont nem mindegy, hogy 40%-ot engednek-e el, ami 201 millió
forint, vagy 70%-ot, ami 340 millió forint körüli összeg. A belügyminiszternek és
a nemzetgazdasági miniszternek lehetősége van arra, hogy 100%-os mértéket is
megállapítson. Ugyanakkor indokokkal kellett szolgálni a 40%-os mértékű
hitelkonszolidáció megemeléséhez Az egyik indok a több, mint 3 milliárd forintos
kórházi
vagyon
ellentételezés
nélküli
átadása.
Másik
indok
a
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szennyvízberuházásoknál az LTP nem fizetése és az állami támogatások 30%-os
részének elmaradása miatt Pásztónak 150 millió forint többlet kamatterhe
jelentkezett. Ezeken túlmenően a szabad iskolaválasztás miatt Pásztóra más
településekről sok diák jár be. A normatíván felüli többletet Pásztó fizette, míg a
települések nem járultak hozzá a költségekhez. Azok sem fizettek, akikkel
társulási szerződésük volt. Mindezekhez hozzá kell még számítani a már
elhangzott plusz kiadásokat.
A Városgazdálkodási Kft. 39 millió forintos hitelt vett fel a piac fejlesztéséhez,
azonban ennek törlesztőrészleteit fizetni nem tudják. Az önkormányzat ezért
megemelte 10 millió forinttal a kft. törzstőkéjét, ezzel biztosítva a hitel- és
kamattörlesztést és kérték az államot ennek a 39 millió forintos hitelnek a
figyelembe vételére is. Nem számíthatják ide a 2014. áprilisában lejáró
szennyvízberuházás utolsó ütemében visszafizetendő OTP LTP törlesztő
részletet, 136.476.000 forintot.
Bízik benne, hogy nyertes pályázat lesz 2013-ban a sportcsarnok, a Gondozóház,
már nyertes pályázat a hulladék-rekultivációs konzorciumi pályázat, elbírálás
alatt áll a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos KEOP-os pályázat. A
Hasznosi Szabadidő Egyesület 334.136.000 forintos támogatást elnyerve 2013-15
között jelentő turisztikai beruházást hajthat végre.
A különböző veszélyhelyzetek elkerülése érdekében azon dolgoznak, hogy
Mátrakeresztesen záportározó épüljön. Ezzel a hasznosi víztározó is
tehermentesítve lenne. A záportározó építéséhez a víztározóból kiemelnének
félmillió köbméter hordalékot, ugyanennyi agyagot és ezzel a víztározó
kapacitása is megnőne.
2013. szeptember 1-jén megkezdte működését Pásztón a Magyar Szentek
Katolikus Óvoda és kialakulóban a katolikus iskola működése, melyhez a kis
Dózsa épületét az önkormányzat a Váci Egyházmegye ingyenes használatba adta
2013. július 1-jével. Már csak a működési engedélyre várnak és szeptember 1-jén
a katolikus iskola megkezdi működését.
Volek György: Pásztó két közös, megyei, környezetvédelemmel kapcsolatos
pályázatban érdekelt. Az egyik pályázat a szeméttelep rekultivációjára
vonatkozik és 2.818.030.711 forint értékű, amiből Pásztó részesedése 518.915.150
forint. A másik pályázat a hulladékgazdálkodással függ össze, ami eredetileg 59
településre volt tervezve, 2,3 milliárd forint körüli összeggel, mely 122 ezer
embert foglalt volna magába. Ez nem valósult meg, mert 2011. novemberében
csak 34 település írta alá a társulási megállapodást 93.998 lakossal. A pályázat
15%-os bővítésre nyújtott lehetőséget és még 17 település csatlakozott a
pályázathoz, így 51 település vesz részt benne és közel 1,7 milliárd forintról van
szó. Pásztó körülbelül 220-230 millió forintos összegben érdekelt. Ebből
hulladékudvart alakítanak ki, konténeres és hulladékszállító autót vásárolnak,
komposztálóteret hoznak létre, kisteherautót vesznek, gyűjtőedényeket
helyeznek ki. Fontos lenne a környezettudatos, szelektív hulladékgyűjtés a
lakosság részéről. Az ártalmatlanítás díja emelkedik és olyan terhet ró a
Városgazdálkodási Kft.-re, ami visszaszáll az önkormányzatra.
Gömbiczné Kanyó Beatrix: az iskolai pályázatok közül a TÁMOP 3.1.5-ös a záró
szakaszába érkezett. Reméli, hogy hiba nélkül dolgoztak. Iskolai
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tehetséggondozás témában is nyújtottak be pályázatot. Itt is csak elbírálásra
várnak.
A Hasznosi Szabadidő Egyesület az ÉMOP 2.1.1 jelű pályázaton nagyon nagy
mértékű támogatást nyert el. A pályázat önerejét sikerült a támogatók
segítségével megteremteni. Köszönettel tartozik a projekt azoknak a
földtulajdonosoknak, akik rendelkezésre bocsátották a földterületüket.
Köszönettel tartoznak a Pásztó Városi Önkormányzatnak, mert az épületek
mindegyike önkormányzati területen fog felépülni. A projekt végén ezek
önkormányzati tulajdonba fognak kerülni. Az egyik elsődleges cél, hogy a saját
intézményekben lévő gyermekek ingyenesen, vagy nagy kedvezménnyel vegyék
majd igénybe a létesítményt. Sokszor elhangzott, hogy Pásztó a Mátra kapuja
kell, hogy legyen, ennek érdekében tettek is lépéseket, ilyen ennek a projektnek a
megvalósulása is. Sikerül megmutatni, továbbvinni, erősíteni a történelmi,
kulturális értékeket. Kitűzött cél a látogatók és vendégéjszakák számának
növelése. Szempont volt a környezettudatosság és a környezetvédelem. A
vendégek tartózkodási idejének növelését úgy próbálják elérni, hogy
programcsomagokat kínálnak. Ehhez szoros együttműködés szükséges a helyi
intézményekkel és civil szervezetekkel. Nehéz lesz a fenntarthatóság biztosítása.
Ezt valószínűleg hatékony marketing tevékenységgel tudják elérni. Reméli, hogy
sokan igénybe veszik majd a létesítményt.
Becsó Zsolt: bő két és fél év telt el a 2010. évi parlamenti választások óta. Most
kerültek fel az ország fejlesztési térképére. A központi kormányzattól korábban
nem kapta meg azt a figyelmet ez a többszörösen hátrányosan érintett térség,
mint amit megérdemelt volna. Míg 1998-2002. között nem nőttek a fejlettségi
különbségek a fejlettebb régiókhoz, vagy a fővároshoz képest, sikerült stabilizálni
a helyzetet, addig az elmúlt tíz évben a különbség tetten érhetőbbé vált. Időszerű
volt már a központi kormányzat részéről, hogy megkapják azt a támogatást, ami
már rég érett Nógrád megyének. És, ha már felkerültek a fejlesztési térképre,
mindent el kell követni annak érdekében, hogy tartósan ott is maradjanak és fel
kell gyorsítani a felzárkózási folyamatot.
Nemzetgazdaságilag is kiemelt beruházássá lett minősítve a 21. számú
főközlekedési út négysávosítása. Logisztikailag 2002-ig voltak abban a
helyzetben, hogy versenyben tudtak maradni a debreceni, miskolci, nyíregyházi
régióval. Ekkor volt egy erőteljes gazdasági növekedés és érdeklődés a megyék
iránt. Ekkor jött létre négy ipari park és több zöldmezős beruházás. Ekkorra
tehető az első ipari park létrejötte Bátonyterenyén, 2800 új munkahelyet
teremtettek és több ezer munkahelyet tartottak meg a megyében. Most jutottak
el újra oda, hogy ipartelepítés és gazdaságfejlesztés szempontjából pezsgés
jellemzi Nógrád megyét. Bátonyterenyén három ipari terület kialakítása zajlik.
Zöld mezős beruházások indítására is sor került. A közlekedési infrastruktúra
fejlesztése elengedhetetlenül fontos ezeknek a folyamatoknak a folytatásához. A
közbeszerzési eljárások befejezése után folytatódhat a 21. számú főút
négysávosítása 2013. végén, 2014. elején. Ez azért is fontos, mert 2014-2020.
között az útfejlesztés nem kitüntetett prioritás. A forrásokat át kell
csoportosítani és törekedni kell arra, hogy a négysávosítási program ne törjön
meg. Látva az agglomerációs folyamatokat és, ha a fejlődési dinamikát fokozni
tudják – Nyugat-Nógrádban már kezd kialakulni ennek az agglomerációnak a
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határa Rétság térségében -, akkor Pásztó térsége jelentheti az agglomeráció
határát.
A hulladék-rekultiváció 16 telepet érint és nem olyan fejlesztés volt, amit előre
kiosztott települések nyertek el. Kemény versenyhelyzet volt és elég alapos
előkészítő munka után, Pásztó részéről nagy áldozatot vállalva állított össze
sikeres pályázatot a társulás. A támogatás 100%-os, a közbeszerzés folyamatban
és 2013. második felében elindulnak az ehhez kapcsolódó konkrét munkálatok.
Turizmusban kiemelkedően nagy eredménye a megyének az a közel 8 milliárd
forintnyi támogatás, amit az elmúlt másfél évben ítéltek meg különböző Nógrád
megyei projektekhez. Folyamatban van Hollókőn, Mátraverebély-Szentkúton a
turisztikai fejlesztés, a geopark kapott támogatást, egészségturizmushoz
kapcsolódóan két kiemelt projektje volt a megyének. Nógrád megyében négy
turisztikai attrakció kapott támogatást, e körben gratulál a Hasznosi Szabadidő
Egyesületnek. Hollókőn egy négycsillagos wellness hotel építéséhez kaptak 500
millió forintot.
Árvízi védekezés terén 2010. után számos nógrádi település kapott támogatást.
Meg kell említeni Pásztón a Kövicses patakot, de több nógrádi település részesült
árvíz elleni védekezéssel összefüggő támogatásban. Záportározók építésére is sor
fog kerülni. Szennyvíz-beruházási programot is tudtak folytatni. Útfejlesztésben
is előre tudtak lépni. Viszont Dél-Nógrádban, Pásztótól délre szinte semmi nem
történt.
Elindultak a kisléptékű településfejlesztések: orvosi rendelőket adtak át, vannak
ipartelepítési telephely-fejlesztési, munkahelyteremtési, gazdaságfejlesztési
operatív
programokból
megítélt
támogatások.
Nagyon
jelentős
gazdaságfejlesztési támogatást kaptak azok a cégek, amelyek Nógrád megyében
képzelték el, hogy fejlesztéseket valósítanak meg.
Az 5000 fő alatti települések adósság-konszolidációján túl vannak, a városok még
hátravannak.
Pásztónak nem kell szégyenkeznie a megítélt támogatások tekintetében, de volt
időszak, amikor a város semmit nem kapott. A támogatások megítélése
köszönhető a polgármester úr és munkatársai állhatatos tevékenységének. Az
elmúlt két évben mintegy 300 millió forintos ÖNHIKI támogatáshoz jutott
Pásztó. És valóban, ha 2002-2010. között a város csak 50 millió forint ÖNHIKI-t
kapott volna évente, nem ez lenne most a költségvetési helyzet. Azonban
nemcsak azokat a támogatásokat kell büszkén vállalni, ami az önkormányzathoz
szorosan kapcsolódik. Számtalan vállalkozás kapott támogatást: Café Frei,
Bogácsi Kft. Elektromont Kft., Polytechnik Kft., vagy a Margit Kórháznál
foglalkoztatás támogatás. A közszférát érintően is sorolhatna példákat, a Teleki
László Városi Könyvtár és Művelődési Központot, közmunka programhoz
kapcsolódó támogatásokat, LEADER-es támogatásokat, amik Pásztón
realizálódnak, illetve egyéb támogatások, például vis maior, vagy a Madách úti
óvoda korszerűsítése. Ha ehhez hozzáveszi a Hasznosi Szabadidő Egyesületet, a
kórházban a rehabilitációs szolgáltatás-fejlesztést, a hulladék-rekultivációt, vagy
a tornacsarnok megépítését, akkor Pásztó büszkén tekinthet majd vissza az
elmúlt négy évre.
A szabad vállalkozási övezet kérdésén még dolgoznak. Örülne, ha az a teljes
keleti iparmedencére kiterjedne. Alapvetően Salgótarján és Bátonyterenye
térségét érinti, de mivel szűk a medence, új ipari területeket kell feltárni, fontos
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lenne, ha a határt lejjebb tudnák húzni és Pásztó térsége is a kialakítandó
szabad vállalkozási övezet részévé tudna válni. A lehetőségek behatároltak, de jó
lenne behúzni Pásztót és térségét ebbe az övezetbe.
A jövőt illetően fontos a tervezés. Egy hétéves tervezési időszak végéhez
közelednek és indulni fog az újabb 2014-2020. között. Szeretné, ha a pásztói
vállalkozások, intézmények minél több javaslattal, programmal fordulnának
hozzá. Integrált programokban kell gondolkodni, nem külön útfejlesztésben, vagy
ipartelepítésben. Olyan programokat lehet összeállítani, hogy egy ilyen térségen
belül ténylegesen hozzájáruljanak a térség gazdasági potenciáljának
erősödéséhez. Olyan programelemekből lehet integrált módon becsatornázni,
amely lehetővé teszi a hátrányos helyzetű rétegek társadalmi felzárkózását, a
közlekedési infrastruktúra fejlesztését, új ipari területek feltárását, csarnokok
kialakítását. A jövőben valamivel kevesebb forrás fog rendelkezésre állni. A
mostani tervezés szerint 6000 milliárd forint fejlesztési forrás állna
rendelkezésre. Ezzel kapcsolatban hamarosan kiderül, hogy hogyan foglal állást
erről az Európai Bizottság. Teljesen új intézményrendszer fog felállni, meg fog
szűnni a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a megyei önkormányzatok szerepe is
változni fog. A források 10%-ával kapcsolatban a megyéknek döntési
kompetenciájuk lesz. Reményei szerint Nógrád megyében 10 milliárdos
nagyságrendű támogatás fog rendelkezésre állni.
Érintettek a magyar-szlovák határon átnyúló operatív programban is, ahol
forrásbővülés várható, ennek a tervezése is elindult. Remélhetőleg lesznek olyan
projektek, amiket Pásztóról is be tudnak csatornázni.
Ezekhez a törekvésekhez kéri mindenkinek az együttműködését.
Illés Rudolf: az edzőterem felújításához megnyert LEADER pályázat nagy
tortúrával járt. Jelzálogot kell bejegyeztetni a hitelező banknál ahhoz, hogy a
pályázatot meg tudják előlegezni. A kamatok kitermelése egy non-profit civil
szervezet részéről nagy nehézséggel jár, mert az edzőterem be van zárva és nincs
tagdíj bevételük sem. Január végére a költségeik 35 millió forintot tesznek ki.
Rengeteg a papírmunka, a szabadidő-ráfordítás és mindent társadalmi
munkában kell végezniük. Fizetni kell a könyvelőt, továbbá a vízi közüzemi
rendelkezésre állást úgy, hogy a terem le van zárva, fogyasztásuk nincs. Ezt a
díjat „lenyelhetné a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. azért cserébe, hogy ötvenezer forint
értékű víz folyt el, amit ki kellett fizetni, mikor kandeláber állításakor átvágták a
vízvezetéket. Ezt nem tudták behajtani, mert nincs érdekképviseletük.
Az elmúlt 25 év alatt nem sikerült olyan otthonra szert tenni, ahol egy nyolc
szakosztályos egyesület le tudna ülni és a sok papírmunkát intézni tudná,
mindennapos ügyviteli dolgát meg tudná oldani, vendéget tudna fogadni. Ennek
érdekében nagyon sok mindent megtettek. A saját otthon megteremtése
érdekében pályázatokat figyeltek. Pályázhattak volna saját ingatlanra, de olyan
szűkös volt a határidő, hogy lehetetlen volt elkészíteni a pályázatot. 2010-ben öt
pályázati rendszer szűnt meg, ami a napi működést szolgálta volna. A napi
kiadásaikra nincs egy fillérjük se. Saját pénzből fizeti a könyvelőt, a vízdíjat, a
postai költségeket. Mindezek mellett a sport, az ezzel kapcsolatos tevékenység
elsikkad. Ez azért van, mert nem tudják megerősíteni a civil társadalmat.
A saját otthon létrehozására tett törekvései sikertelenek voltak. 1985-ben
megteremtette az anyagiakat arra, hogy az öltőző rendszert kibővítsék. Ez meg is
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történt, de az öltözőt egyáltalán nem használták. A labdarúgók használják,
sokszor pedig üresen áll. Ezt követően a könyvtárban lett volna lehetőség egy
irodahelyiség kialakítására, de az sem nem sikerült. Aztán próbálkoztak a
művelődési házban, hogy ott alakítsanak ki egy szobát, majd 1996-ban pályáztak
a volt MHSZ székházra, 1998-ban felújították saját pénzben, de onnan ki kellett
jönniük, azóta ott áll üresen.
Gratulál a hasznosi sikerhez, sajnos nem hallott a pályázatról, mert ők is
bekapcsolódtak volna. A Kishegyi Szabadidőparkkal szerettek volna hasonlót
megpályázni.
A Pásztói Szabadidő Sportegyesületnek új elnöke van Bakallár Tamás
személyében.
Sisák Imre: a Pásztói Szabadidő Sportegyesület valóban az a civil szervezet,
amely az elmúlt években eredményesen tevékenykedett. Örömteli, hogy
LEADER pályázaton sikerült 19,9 millió forintot elnyernie az egyesületnek. Az
önkormányzat jelzálogjog bejegyzésre vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás
megadásával segíti az egyesületet. A Pásztói Szabadidő Sportegyesület által
megfogalmazott célok megvalósíthatók lesznek a Hasznosi Szabadidő Egyesület
által.
Egy dologról nem szólt Becsó Zsolt úr, ez pedig a Zagyva menti kerékpárút
projekt, mely Salgótarjántól Hatvanon át Szolnokig biztosított volna
kerékpárutat a biciklizni vágyóknak. Ebben szerepelt volna biciklitároló,
kiszolgáló létesítmények, európai uniós színvonalú játszótér, gyaloghíd a
szabadidőparkba. Úgy tűnik, ebből semmi nem lesz.
Barna Tiborné: jó volt hallani a beruházásokról és a fejlesztésekről.
Bátonyterenyén gombamód jönnek létre az ipartelepek. Pásztón miért nem?
Sándor Károly: hogyan lehetne elérni, hogy a 21. számú főközlekedési úton
kikerüljön a 110-es tábla az átadott gyorsító szakaszokra?
Becsó Zsolt: meglepetés volt, mikor a kerékpárút projekt kiemelt kormányzati
támogatást kapott. A projekt előkészítettsége hagyott némi kívánnivalót maga
után. Ez a kormányzati döntés után derült ki. Gyorsan kellett megoldást találni.
A gesztor szerepét Szurdokpüspökitől átvette Hatvan, az eredeti 2 milliárdos
költségvetésből 1,2 milliárd forintot ítéltek meg. Ha el is indul a projekt, az a
teljes szakaszon nem tud megvalósulni. A projekt most úgy áll, hogy Hatvanig
megépülhet a kerékpárút, aztán azt az ígéretet fogalmazták meg, hogy a
következő hétéves tervezési időszakban folytatni fogják a kerékpárút építését,
ami érinti Pásztót.
Az ipartelepítési kérdést illetően: Pásztónak történelmi lehetőségei voltak a
rendszerváltást követően, ezzel azonban a város nem élt. 1998-2002. között négy
ipari park lett kialakítva Nógrád megyében állami támogatással: Rétságon,
Balassagyarmaton, Salgótarjánban és Bátonyterenyén. Pásztó nem élt ezzel a
lehetőséggel. Most már hiába próbál élni, szűkülnek a lehetőségek, hogy ipari
területek kialakítására olyan mértékű támogatásokat lehessen elérni, mint
annak idején. Ezeket a támogatásokat önkormányzatok nyerték el, mostanra az
ipartelepítési támogatások nem az önkormányzati világot érintik, hanem a
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gazdasági társaságokat. A gazdasági társaság kockázatot vállal, de a
fejlesztéseket és a beruházásokat ő koordinálja és hozzájárul ahhoz, hogy
munkahelyteremtő beruházás jöjjön létre, fejlődjön a térség. Pásztó erről
lemaradt és ezt nehéz lesz bepótolni. Felaprózódott a birtokszerkezet és a
földterület ára sem olcsó. Legalább negyvenhektáros egybefüggő területre lenne
szükség. A kis területekkel sem lehetetlen, de jóval nehezebb ipari parkot
kialakítani. 2014-2020. között van rá esély, hogy Bátonyterenyétől délre
próbálnak ipari területeket kialakítani, mert észak felé nincs lehetőség. Mivel
folytatódik a 21. számú főút négysávosítása, kedvezőbb lesz ebben a térségben
megvalósítani a fejlesztéseket, mert logisztikailag is be tudnak kapcsolódni a
vérkeringésbe. Ehhez azonban területre van szükség.
A 110-es tábla kihelyezésében partner lenne, de nem az ő kompetenciája. Bár a
mostani útviszonyok olyanok, hogy örülni lehet, ha 90-nel tudnak haladni.
Jelezni fogja az illetékesek felé.
Sisák Imre: amikor a salgótarjáni és bátonyterenyei ipari parkot kialakították,
Pásztó városának is meg volt adva a lehetőség a csatlakozáshoz, de Pásztó nem
kívánt élni azzal. Az ipari parkok kialakításánál a támogatások szempontjából
nem volt mindegy, hogy milyen területen valósítják meg a beruházást.
Elengedhetetlen, hogy a 21. számú főközlekedési út négynyomúsításával
összhangban az északi elkerülő út megépüljön. Ez jelenleg nem szerepel a
programban. Ez azt jelentené, hogy Pásztó északi iparterülete egy az egyben
bekötésre kerülne a 21. számú főközlekedési útba. Itt Pásztónak 10 hektár
nagyságú ipari területe van. Azáltal, hogy az ipari területek beépítési %-át 40-ről
50%-ra emelték, reméli, hogy az EGLO Magyarország Kft. fejlesztési elképzelései
a megvalósítás útjára lépnek.
A Polytechnik Kft.-t sikerült Pásztón tartani. A kft.-nek viszont most van egy
több, mint 500 millió forintos megnyert pályázata. A tulajdonosnak többször tette
azt a javaslatot, hogy azt a 8500 négyzetméteres csarnokot, amit Ózdra tervezett,
azt ne ott építse meg. A Nordánál és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél is
eljártak és azt a megerősítést kapták, hogy az észak-magyarországi régióban az
Ózdra megítélt támogatás kérelemre áthelyezhető Pásztóra. Meg kell győzni a
Polytechnik Kft. vezetőjét, hogy a csarnok Pásztón legyen felépítve. Ózdon nem
vettek területet, nem írtak alá szerződést, a tulajdonosnak tetszik a pásztói
iparterületen az a többhektáros terület, amit az önkormányzat biztosított.
Az elmúlt évben folytatott sok tárgyalásnak és lobbitevékenységnek köszönhető a
megítélt 210 millió forintos ÖNHIKI támogatás. Ebben az évben 24 milliárd
forint áll rendelkezésre. Pásztónak 200.394.000 forint a folyószámlahitele. Ennek
a hiánynak el kell tűnnie, Pásztónak ezért legalább 210 millió forint támogatásra
van szüksége. Pásztó számára a 40%-os hitelkonszolidáció megemelése
elengedhetetlen. A pásztói országgyűlési képviselő sikeréhez pedig ez szükséges.
A Kormánynak a 487 millió forintot egy összegben kellene elengednie, mert
Pásztón ennyire felelős gazdálkodás folyt. A 40% egyenlő a nullával, Pásztó így is
az eladósodás felé halad. A 70% azt eredményezné, hogy 340,9 millió forintos
hitelt engednének el. A több milliárdos egészségügyi vagyon államosítása és sok
más egyéb ok is azt indokolja, hogy érjenek el közösen eredményt.
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Becsó Zsolt elnök úrral már 2010-ben beszélgettek, hogy Nógrád megyében két
sportcsarnok építését fogja kiemelten támogatni a Kormány. Az egyik biztosan
Salgótarjánban fog megépülni. A másik Pásztón lesz. Ehhez kéri a támogatását.
Pásztón a Gondozóház az utolsó előtti lépés az egészségügyi ellátó rendszernek a
teljessé tételében. Ha a kórházat, 3 és fél milliárdot átadták az államnak, akkor
ezt a 60 millió forintos vagyont szeretnék maguknak, hogy a háziorvosok, az
ügyeleti ellátás, a fogászati rendelő megfelelő, XXI. századi körülmények között
legyenek elhelyezve.
Ha ezekben a kérdésekben előre tudnak haladni, akkor a pásztóiak az
országgyűlési képviselő és a képviselő-testület munkájával elégedettek lesznek.
Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
K.m.f.
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