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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-án 
megtartott  üléséről. 
 
Jelen vannak:  Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna 
Tibor Józsefné, Édes Attila, dr. Nyíri Ferenc, dr. Halász István képviselők 
 
Meghívottak: dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző, Sándor Károly osztályvezető, 
Vida Ottó Kolozs városi rendőrkapitány, Szabóné Bózsár Éva osztályvezető, 
Bartus László osztályvezető, Robotka Róbert,  Sárik Jánosné, Máté Nándorné,  
Odlerné Tiszovszki Mária, Kádárkuti Zsolt, dr. Hír János múzeumigazgató, 
Győriné Új Mária könyvvizsgáló, Tari Mihály informatikus,  Sándor Balázs, 
Berzák Gyuláné  jegyzőkönyvvezető 
 
Sisák Imre: köszönti az ülésteremben  megjelenteket. Megállapítja a 
határozatképességet, mivel a 9 megválasztott képviselőből 5 fő jelen van. 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére egy további napirend felvételével. A 
napirend címe  Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat és a Pásztói Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás, valamint 
gazdálkodási szabályzat  felülvizsgálatára. Ezt a 8. napirendi pontként javasolja 
megtárgyalásra.  
 
Megkérdezi van-e más javaslat.  
Egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirendet.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
26/2013. /II. 28./ 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 költségvetéséről 

Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
 - Javaslat kitekintő határozat elfogadására. 
              Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
3./ Beszámoló Pásztó város és vonzáskörzete közbiztonsági helyzetéről. 
 Előterjesztő: Vida Ottó Kolozs Rendőrkapitányság vezetője 
 
 
 



 2

4./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája alapító okiratának  
 módosítására. 
 Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
5./ Javaslat az önkormányzati bérlakások társasházi közös költségének 
 megfizetésére. 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
6./ Javaslat önkormányzati ingatlanok bérleti jogának meghosszabbítására 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
7./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 

tervének elfogadására 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 

           Javaslat az önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint az ezzel 
 kapcsolatos rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló többször  
 módosított  11/2004. /IV.30./ önkormányzati rendelet módosításáról. 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 

 
8./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat és a Pásztói Roma Nemzetiségi Önkor- 
 mányzat közötti együttműködési megállapodás, valamint gazdálkodási szabályzat 
 felülvizsgálatára. 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
             Jusztin Istvánné RNÖ elnöke 
 
I. NAPIRENDI PONT: 
 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés  
között történt fontosabb eseményekről. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre:  Az alábbi fontosabb eseményekről ad tájékoztatást.  
 
2013. február 2-án részt vett a Gárdonyi Tagiskola farsangi bálján, Volek György 
alpolgármester úr pedig  február 3-án a Százszorszép óvoda farsangi bálján 
képviselte az önkormányzatot.  
2013. február 4-én Barkó József az OTP régiós igazgatójával folytatott tárgyalást 
a lejáró hitelekről  az OTP LTP és folyószámlahitel kérdésében.  
2013. február 7-én  Koós Józsefné és Alapi Ferencné szépkorúakat  köszöntötte. 
2013. február 8-án a Magyar Szentek Katolikus Óvoda farsangi ünnepségén vett 
részt, majd késő délután a  Doni magyar hősökről történő megemlékezésen és  
koszorúzáson képviselte az önkormányzatot.  
2013. február 9-én a Dózsa tagiskola farsangi ünnepségén Volek György úr vett 
részt, , február 10-én pedig a  Hétpettyes óvoda farsangi ünnepségén ő volt jelen.   
2013. február 11-én a Munkaügyi Központ  tájékoztatóján vett részt, ami itt volt 
az ülésteremben.  Arról kaptak tájékoztatást, hogy miután a Start 
közmunkaprogramra nincs elég forrás, nem 8 órás, hanem csak 6 órás 
foglalkoztatás lesz lehetséges és a közvetlen költségeket teljesen lehúzzák a 
pásztói pályázatból. Pásztó 151 fő 11 hónapig történő foglalkoztatására nyújtott 
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be pályázatot és a közvetlen költségek között szerepelt egy új konténeres 
hulladékszállító jármű, illetve két konténer beszerzése, valamint a Kövicses 
patak belterületi szakaszán a leszakadt beton partfalak helyreállítása.  
Jelezte, hogy az önkormányzat nem hajlandó 6 órában foglalkoztatni az 
embereket, mert nettó 37 eFt-os bért kapnának. Ez számára nem elfogadható. 
Több alkalommal is tárgyalt a Nógrád Megyei Munkaügyi Központ vezetőjével és 
Hoffman Imre úrral, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatásért felelős helyettes 
államtitkárával és több konferencián is részt vett, ahol ez is központi téma volt. 
A közelmúltban jött egy értesítés, hogy változott a közmunka program 
finanszírozása, így lehetőség nyílik a 8 órás foglalkoztatásra.  
2013. február 13-án részt vett Gödöllőn a  MÖSZ konferencián, ahol 500 
önkormányzat polgármestere volt jelen.  Megállapították, hogy az  
önkormányzatok költségvetéséből mintegy 150 milliárd Ft hiányzik a 2013. 
évben. 
2013. február 14-én Ritter Géza úrral, az  ÉRV Zrt. vezérigazgatóval tárgyalt egy 
közösen megvalósítandó kiemelt közmunka program megszervezéséről. Ennek 
érdekében megbízták a Viziterv Consult Kft. egyik szaktanácsadóját, dr. Kertai 
Istvánt. E kérdéskör három elemet tartalmaz, egyrészt a mátrakeresztesi 
záportározó megépítését, a hasznosi víztározó hordalékmentesítését és a 
vészárapasztó megépítését. A Kövicses patak bel- és külterületi szakaszainak 
tisztítása is bekerülne a programba. 
2013. február 15-én részt vett a Magyar Tűzoltószövetség elnökségi ülésén.  
2013. február 18-án a Nemzetgazdasági Minisztériumban tárgyalt az 
önkormányzat hitelkonszolidációjáról. Ugyanezen a napon a 
Belügyminisztériumban is tárgyalt szintén a hitelkonszolidáció ügyében. 
Kifejezetten azt kérte Becsó Zsolt képviselő úrtól, hogy ugyanezen a napon 
szervezzen meg egy találkozót Tállai András úrral, a BM. önkormányzatokért 
felelős államtitkárával szintén a hitelkonszolidációs megállapodással 
kapcsolatban.  Pásztót eredetileg a 40 %-os kategóriába sorolták be, majd később 
45 %-ra emelték fel a hitelkonszolidáció mértékét. Ez számára teljesen 
elfogadhatatlan volt. A három tárgyalást követően a tegnap aláírt 
megállapodásban 60 % a hitelkonszolidáció mértéke. Ez azt jelenti, hogy a 
Magyar Állam Pásztó Városi Önkormányzata részére az önálló hiteleiből 296 
millió 595.143 Ft-ot ismer el.  Ez ugyan jóval több, mint a 40 %, de számára még 
ez sem elfogadható. Pásztónak 99 %-ban kellett volna elengedni a hitelét. Nagyon 
kevés olyan önkormányzat van, amelynek 487 millió Ft az összes hitele. 
2013. február 19-én ülésezett volna a Testvérvárosi Kapcsolatok Tanácsa, de nem 
volt határozatképes.  
2013. február 20-án dr. Kertai István, a VIZITERV Consult Kft. szaktanácsadója 
és  Molnár Attila az ÉRV Zrt. gazdasági igazgatója járt nála. Ekkor tekintették 
át azt a szakértői anyagot, melyet a Belügyminisztériumba dr. Pintér Sándor 
úrnak eljuttatott.  
Ugyanezen a napon szerzett tudomást arról, hogy dr. Pintér Sándor úr 
megbízásából dr. Tóth Ferenc polgárvédelmi főfelügyelő összehívott egy 
egyeztetést a vízügyi szervek és minden érdekelt részvételével Pásztóra. Erről őt 
sajnálatos módon nem tájékoztatták.  
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Amikor ez tudomására jutott, azonnal telefonált dr. Tóth Ferenc úrnak és kérte, 
hogy feltétlenül hívják meg őt, dr. Kertai Istvánt és a Nógrád Megyei Védelmi 
Bizottságot is. A tanácskozásra itt a Polgármesteri Hivatalban került sor. 
Ugyanezen a napon HVB ülés is volt. Törvényi módosulás miatt a Helyi Védelmi 
Bizottság elnöke Zsiga Tamás úr, a Járási Hivatal vezetője lett. Zsiga Tamás 
felkérte őt, hogy a HVB ülésein tanácskozási joggal vegyen részt.  
2013. február 21-én a PSK vezetőségi ülésén vett részt, ahol központi kérdés volt 
a PSK fennállásának 100. évfordulójára való felkészülés. 
2013. február 23-án került sor a hasznosi víztározónál és Mátrakeresztesen a 
helyszíni szemlére, előtte pedig a Polgármesteri Hivatalban egyeztettek. Minden, 
az ügyben érintett szerv képviseltette magát és egyetértettek abban, hogy az 
elsődleges szempont Mátrakeresztesen a záportározó megépítése, ezzel 
párhuzamosan a hasznosi víztározó iszap- és hordalék mentesítése, a 
vészárapasztó megépítése, továbbá a Kövicses patak bel- és külterületi 
szakaszainak a rendezése. A sajtó és a médiák is kiemelten foglalkoztak a 
témával. 
Dr. Tóth Ferenc dandártábornok úr készíti az előterjesztést Pintér Sándor 
Belügyminiszter Úr részére. Teljes az egyetértés abban, hogy mindent meg kell 
tenni, hogy ez a négy feladat záros határidőn belül megvalósulhasson.  
2013. február 25-én Robotka Lajosné szépkorú köszöntésére került sor. 
2013. február 26-án a Pásztói Kistérség Többcélú Társulás elnökségi és társulási 
ülése volt, ahol a társulás további jövőjéről tárgyaltak.  
2013. február 27-én az adósságátvállalás tárgyában megtörtént a megállapodás 
aláírása. 
Ugyanezen a napon került sor egy üzemlátogatásra a Kézműipari Vállalat 
pásztói telephelyén és sajtótájékoztatóra  „Új rendszerben működik ez évtől a 
fogyatékos  emberek foglalkoztatása” címmel. 
Tegnap találkozott dr.  Bakondi Györggyel, a  BMOKF főigazgatójával akivel a 
záportározó megépítéséről, illetve egy új pásztói tűzoltó laktanya létesítéséről 
tárgyalt.  
A mai napon a Magyar Államkincstár munkatársai záró egyeztetésen 
ismertették a Pásztói Kistérség Többcélú Társulása Területi Gondozási 
Központjának 2013. évi normatíva lehívásához kapcsolódó intézkedések 
jogszerűségét és szabályosságát.   
 
Kérdés, vélemény nem volt. 
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 285/2012. /XII.27./ sz. határozat 
végrehajtásáról adott tájékoztatást.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
27/2013. /II. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület a 295/2012. (XII. 27.) sz. határozat végrehajtásáról adott 
tájékoztatást elfogadta.  
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Sisák Imre szavazásra bocsátja a 285/2012. /XII.27./ sz. határozat 
végrehajtásáról adott tájékoztatást.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
28/2013. /II. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
                                                                                                                                                              
A Képviselő-testület a 295/2012. (XII. 27.) sz. határozat végrehajtásáról adott 
tájékoztatást elfogadta.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 20/2013. /I.30./ sz. határozat végrehajtásáról 
adott tájékoztatást.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
29/2013. /II. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület a 20/2013. (I.30.) sz. határozat végrehajtásáról adott 
tájékoztatást elfogadta.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről adott tájék tájékoztatást.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
30/2013. /II. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott 
tájékoztatást elfogadta.  
 
II. NAPIRENDI PONT: 
 
Rendeletalkotás Pásztó Város 2013. évi költségvetéséről 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
- Javaslat kitekintő határozat elfogadására. 
  Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: Egy rendkívül részletes, minden adatot tartalmazó költségvetés-
tervezetet kaptak meg a képviselők. Az I. fordulós tárgyalást követően három 
dologra hívta fel a figyelmet, amely még változtathatott a végleges  
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költségvetésen. Az egyik a hitelkonszolidáció volt, melynek a végeredményét már 
ismerik. Azon túlmenően, hogy jelezte, számára nem elfogadható a 60 %, a 70 % 
méltányos lehetett volna, a 99 % pedig tisztességes és korrekt lett volna az 
önkormányzat hitelállományának átvállalása tekintetében.  Azért mondja ezt, 
mert a környezetünkben lévő több önkormányzatnak sokkal nagyobb 
hitelállománya volt. Ha még emlékeznek rá, korábban Pásztó hitelállománya 
több, mint 1 milliárd Ft volt és ez lecsökkent 487 millióra. Úgy gondolja ebből is 
látható, hogy az önkormányzat felelős gazdálkodást folytatott. Az elmúlt évben 
kifizettük a 254 millió Ft-os OTP Ltp. hitelt, valamint a folyószámla hitelünk is 
jelentős mértékben csökkent.  
Bátonyterenyének 60 %-ról 70 %-ra emelték a hitelkonszolidációját és ez a 10 % 
105 millió Ft-ot meghaladó összeg. Bátonyterenyének több, mint 750 millió Ft-os 
adósságát engedték el.  Annak azonban mindenképpen örül, hogy megírták a 
levelet a Belügyminisztériumnak, a Nemzetgazdasági Minisztériumnak és 
elküldték Tállai András államtitkár úrnak is.  Ekkor még 45 %-on állt Pásztó, a 
további tárgyalások eredményeképpen született meg a 60 %os hitelkonszolidáció. 
A másik kérdéskör a közmunka program. Itt hat órás foglalkoztatásról beszéltek 
és a közvetlen költségek teljes lefaragásáról. A hatórás munka pénzben kifejezve 
nettó 37 eFt-os bért jelent egy dolgozónál. Ennyi pénzért aligha lesznek 
hajlandók szivesen dolgozni az emberek, illetve hogyan várható el a hatékony, 
értékteremtő munkavégzés? Ezt minden lehetséges fórumon elmondta és írt is 
ahová lehetett. Valószínűleg átgondolták a dolgot és várhatóan április 1-től vagy 
még márciusban megkezdődhet  a 8 órás foglalkoztatás. Remélhetőleg a 
közvetlen költségek is rendelkezésre fognak állni.  
Nagyon fontos kérdés a munkahelyteremtés, melynek sok összetevője van.  
Az elmúlt időszakban sokat tárgyalt a Képviselő-testület a Politechnik Kft. 
jövőjéről, helyzetéről. Ózdra szerették volna telepíteni, de ezt szerencsére sikerült 
megakadályozni. Ettől azonban nem túl derűs, mert a tulajdonos tárgyalgat 
ugyan velünk, mutatjuk a szóba jöhető területet, kérésükre a szükséges adatokat 
rendelkezésre bocsátottuk,  viszont kiderült, hogy Bátonyterenyével és 
Mátraszőlőssel is tárgyalnak. Erről a város országgyűlési képviselője miért nem 
tájékoztatta a polgármestert, hátha még tudtunk volna tenni valamit.  
Az önkormányzat azonban megy tovább és próbál továbbra is jó partneri viszonyt  
kialakítani a vállalkozásokkal. A Kézműipari vállalat fejleszt és a SIC Hungary 
Kft. is létszámot bővített. Rajtuk kívül más cégek is foglalkoznak fejlesztéssel és 
bővítéssel.  
A költségvetési törvény, a stabilitási törvény és az államháztartási törvény is 
előírja, hogy a 2013. évi költségvetést működési hiány nélkül kell tervezniük az 
önkormányzatoknak. Ezügyben sokfelé voltak, sokat tárgyaltak. Úgy nem lehet 
egyező költségvetést elfogadni, hogy az önkormányzatnak előírnak olyan 
feladatokat, amelyekhez semmi köze, de leginkább pénzügyi forrása nincs. Ezek 
közül az első és legfontosabb az iskolák államosítása. Azt mondták, hogy 
hatékonyan lehet működtetni az iskolarendszert, sőt, még többletforrások is 
vannak. Akkor miként lehetséges az, hogy Pásztónak havi 12 millió 122 ezer Ft-
ot kell fizetnie a Tankerület részére havonta. Ez azt jelenti, hogy éves szinten 
145,5 millió Ft-ot vesznek ki az önkormányzat zsebéből. Ezt teljesen 
méltánytalannak tartja.  
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A gépjármű adó 60 %-át is elveszi az állam, ami kb. 36 millió Ft. Az iparűzési 
adóalap fél %-áról is az állam rendelkezik oly formában, hogy megnevezi, mely 
feladat forrása kell, hogy legyen. Ez a kötelezően elvárt bevétel 75 millió Ft. A 
gyermekétkeztetést is teljes egészében az önkormányzat feladatává tették. Ez azt 
jelenti, hogy a Pásztón működő összes oktatási intézménybe járó gyermek 
étkeztetése és az azzal járó minden probléma az önkormányzaté. Az egy 
ellátottra jutó 102 eFt messze nem fedezi a kiadásokat. Itt is keletkezik mintegy 
30 millió Ft nagyságrendű hiány. Ha ezeket a számokat összeadjuk, 286,5 millió 
Ft fedezet nélküli elvonás történik az önkormányzattól. Felelősséggel kijelenti, 
hogy így működési hiány mentes költségvetést nem lehet készíteni.  
Ezt tudják a kormányzatnál is, ezért születtek félmegoldások.  Jelenleg 210 
millió Ft a költségvetési hiányunk. Ha nem vennének el az önkormányzattól és 
nem kellene olyan feladatokat kötelezően ellátni, amelyek az állam 
fenntartásában vannak, Pásztónak több, mint 0 millió Ft-os költségvetési 
többlete lenne.  Nem jelentene gondot az intézményeknek a szükséges pénzt 
biztosítani, illetve a járdák, utcák is felújíthatók lennének.  Ezt a módszert nem 
nevezné feladatfinanszírozásnak, inkább az önkormányzatok kiszipolyozásának. 
Az, hogy itt tartunk, nem a jelenlegi kormányzat ténykedésének eredménye.  
2002. és 2010. között folyamatosan csökkent a finanszírozás a szocialista 
kormányzás alatt.  Ezen időszakban egyetlen forint ÖNHIKI támogatást sem 
kaptunk, ami kb. 500 millió Ft lehetett volna.  A jelenlegi kormány az elmúlt 
évben 211 millió Ft, azt megelőzően több, mint 140 millió Ft ÖNHIKI támogatást 
nyújtott és rövid lejáratú hitel elengedést hajtott végre. A hitelkonszolidáció 
eredményeként 296 millió  595 eFt-tal csökkennek a terheink. Tehát most sokkal 
kedvezőbben alakul a helyzetünk. Ez azonban semmit sem változtat azon, hogy 
elvonnak 286 millió Ft-ot az állami feladatok finanszírozásához és ehhez nem 
kapunk pénzt. Ezt a működési hiányt egyféleképpen lehet kezelni, ahogyan a 
Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője elmondta több konferencián, 
hogy a működési hiány eltüntetésére az elmúlt évben kapott ÖNHIKI támogatás 
mértékéig lehet tervezni bevételt. Ez 2013. január 1-ig soha nem volt így. Az 
ÖNHIKI bizonytalan, vagy kapunk, vagy nem.  
Jelezték a Nemzetgazdasági és a Belügyminisztérium felé is az étkeztetéssel 
kapcsolatos problémákat. Mindkét minisztérium főosztályvezetője és helyettese a 
jelenlétében kijelentette, hogy ennek a megoldását keresik.  Az egy főre jutó 102 
eFt-hoz képest 15-20 %-os emelés lenne szükséges véleménye szerint. Most erről 
folynak az egyeztetések.  
Az elmúlt időszakban rengeteget tárgyalt a minisztériumokkal, államtitkárokkal, 
főosztályvezetőkkel, katasztrófavédelemmel stb. Vannak, akik szerint ez 
fölösleges, szerinte viszont igenis ezek viszik előbbre az ügyeket,  a személyes 
találkozások alkalmával fel lehet hívni a figyelmet a problémákra.  
A fejlesztésekről is szól néhány gondolatban. A Hulladék rekultivációs pályázat 
már csak közbeszerzésre vár, a szelektív hulladékgyűjtési pályázatunk üzleti 
tervét  pedig át kell dolgozni a hulladékártalmatlanítási járulék összegének 
időközbeni változása miatt. Az elmúlt hetekben a sportcsarnok építéssel 
kapcsolatos pályázatunk hiánypótlása megtörtént, elbírálás alatt van. A 
gondozóház esetében is teljesítettük a hiánypótlást, mely szintén elbírálás alatt 
áll. Az intézményeknél is vannak folyamatban lévő pályázatok, a Teleki László 
Városi Könyvtár és Művelődési Központ elnyert 70 millió Ft-ot, melyből a 



 8

működése finanszírozható lesz. A Kórház ugyan már nem a miénk, de várja, hogy 
március végén támogatási szerződést kössön a 272 millió Ft-os és már 
közbeszerzéssel is lezárt  pályázathoz. Holnap tárgyal az Országos 
Mentőszolgálat létesítmény főmérnökével és a Kórház igazgatójával egy esetleges 
új mentőállomás létesítéséről, illetve a Kórház egynapos sebészeti ellátásáról, 
parkolóhely bővítésről és különféle eszközök beszerzéséről pályázati formában.  
Az önkormányzat tehát megy tovább azon az úton, amit elkezdett és biztos 
abban, hogy a jövő áprilisi zárszámadás tárgyalásakor azt mondhatja, hogy egy 
sikeres éven vagyunk túl. 
Köszönetet mond minden munkatársnak, akik a költségvetés elkészítésében 
részt vettek.  
 
Dr. Halász István érkezik, 6 képviselő van jelen.  
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta a II. 
fordulós költségvetési előterjesztést és elfogadásra javasolja.  
Az intézkedési terv 3. pontjában az A. alternatívát javasolják elfogadásra.  
A kitekintő határozatot szintén elfogadásra javasolják 3 igen egyhangú 
szavazattal.  
 
Édes Attila: A Polgármester úr elmondta, hogy milyen feladatokkal, 
nehézségekkel kell megküzdeni a 2013. évben. A Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság álláspontja, hogy ugyanolyan takarékos és megfontolt gazdálkodást 
kell folytatni ebben az évben is, mint az előzőben.  
A bizottság megtárgyalta a II. fordulós költségvetés-tervezetet, a kitekintő 
határozatot, valamint az intézkedési tervet és 3 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadásra javasolják. 
 
Dr. Nyíri Ferenc:  Az Ügyrendi Bizottság szintén megtárgyalta a költségvetés tervezetét 
és a kitekintő határozatot és 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolják.  
Az intézkedési terv 3. pontjában az A. alternatívát javasolják elfogadásra.  
 
Robotka Róbert: Vannak olyan élethelyzetek, amelyek mellett nem lehet szó nélkül 
elmenni. Megköszöni Polgármester úrnak és munkatársainak, hogy a költségvetés 
készítése során sikerült kiküszöbölni azokat az anomáliákat, melyek a 
Városgazdálkodási Kft. gazdálkodásával kapcsolatban felmerültek.  
 
Sisák Imre: Megköszöni az elismerő szavakat. 
 
Sándor Károly: Néhány gondolattal kiegészíti a Polgármester Úr által elmondottakat. Az 
írásos anyagi is bemutatja, hogy a Pásztó közigazgatási területén lévő iskolákba 1567 
tanuló jár. Ebből 940 pásztói, a többi más településről bejáró. A 627 gyermekre jutó 
költség a 145 millióból 60 millió Ft körüli nagyságrend. Ennek ellenére a pásztói 
iskolák fenntartásához csak Pásztótól kér az állam 145 millió Ft-ot. Elkészültek 
azok a levelek, melyeket azon önkormányzatok fognak megkapni, ahonnan a 
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pásztói iskolákba járnak gyermekek. A cél az, hogy járuljanak hozzá az iskolák 
fenntartásához, illetve működtetéséhez. Bízik benne, hogy az érintett 
önkormányzatok hozzá fognak járulni és ez csökkenthetné a költségvetés hiányát 
is.  Ha pedig nem akarnak vagy nem tudnak fizetni, a levelek elküldése azt fogja 
igazolni a kormányzat felé, hogy Pásztó megtette a törvények keretek között a 
szükséges intézkedéseket.  
Az étkeztetéssel kapcsolatban elmondja, hogy a kollégiumban 31 településről 
étkeznek gyerekek – 2,5 millió Ft veszteséget okozva -, a gyógypedagógiai 
intézetben pedig 39 településről 3,8 millió Ft veszteséget okozva, az általános 
iskolában 18 településről 14,8 millió Ft veszteséget okozva a városnak. Ezeket a 
településeket szintén meg fogják keresni, mert ha ebből a 21 millió Ft-ból 
bármennyi is megtérül, akkor az mind előny lehet a városnak, mert ezek 
nincsenek a költségvetésben tervezve.  
Ha a megkeresett települések nemleges választ adnak és a kormányzat a 210 
millió Ft-os jelenleg tervezett hiányra – amit központi fejezeti tartalék 
igénybevételével szerepeltetünk, akkor óriási baj van. Nem szabad megvárni azt, 
hogy ez a nem fedezett költségvetési előirányzat kifolyjon. Úgy kell gazdálkodni 
és gondolkodni, hogyha ez a pénz nem fog rendelkezésre állni, vagy csak 
csökkentett mértékben, akkor is be kell rendezkedni arra, hogy mit teszünk.  
Ebben a költségvetésben nincsenek zárolt előirányzatok és az 
intézményvezetőkkel arra a megállapításra jutottak, hogyha ezt a nagyságrendet 
az intézményi költségvetésekből, illetve a városfenntartásból ki kellene emelni, 
akkor teljesen lehetetlen helyzetbe kerülne a város. Olyan hatása is lenne, hogy 
állami támogatást veszíthetnénk el pl. óvodai csoport megszüntetés, konyha 
bezárás, vagy pedagógus létszámcsökkentés esetén. Ez egy sakk-matt helyzet, 
amit helyben nem tudunk feloldani.  
Ezt a 145 millió Ft-ot minden hónap 10. napjáig meg kell fizetnie az 
önkormányzatnak és ha két egymást követő hónapban nem tudunk fizetni, azt az 
állami támogatásból levonják. Eddig ez védett pénz volt, mert a bérek fedezetére 
szolgált. Innentől fogva előfordulhat az, hogy az állami iskolafenntartáshoz 
köteles lesz az önkormányzat hozzájárulni és a saját önkormányzati 
feladatellátásához pedig nem lesz fedezet.  
Nyomatékosítja, hogy ne feledkezzenek meg arról, hogy központi döntés alapján 
180 Ft-ról 1800 Ft-ra emelték fel a talajterhelési díj összegét, tehát akinek nincs 
bekötve a szennyvízcsatorna, annak komoly költségekkel kell számolni.  
Szintén jelentős problémát fog okozni, hogy az önkormányzatnak közel 100 millió 
Ft adókintlévősége van. Az adóhatóság dolga, hogy ezt a kintlévőséget behajtsa. 
Tehát ne lepődjön meg senki azon, hogy adóhatósági intézkedéseket  
foganatosítanak az elmaradt adók behajtására.  
 
Felhívja a figyelmet arra, hogy a költségvetésben a csúszásmentesítésre 1 millió 
Ft szerepel. Már most 2 millió Ft-os számlája van bent a Városgazdálkodási 
Közhasznú Nonprofit Kft.-nek. Javasolja, hogy a közcélú foglalkoztatás 
önrészéből 2 millió Ft-ot vegyenek le és 1 millió Ft-ot az útüzemeltetésre, 1 millió 
Ft-ot pedig a téli csúszásmentesítésre tegyenek át. A Kft. működőképessége és az 
alvállalkozók kifizetése érdekében ezt szükséges megtenni.  
Kéri Polgármester urat a javaslat befogadására.  
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Néhány helyesbítés szükséges a rendelet-tervezetben. A 9. § 1/b. pontban 
helytelenül 490 millió Ft-os folyószámla hitel szerepel, ez az összeg helyesen 440 
millió Ft. A kipontozott helyre 100 millió Ft-ot javasol beírni a folyószámla hitel 
várható összegeként. A rendelet kihirdetésének napja 2013. március 1. legyen.  
Sisák Imre: Egyetért a Sándor Károly által tett javaslattal és előterjesztőként azt 
befogadja.  
 
Dr. Nyíri Ferenc: Az intézkedési terv 3. pontjában A. és B. alternatíva szerepel, a 
bizottságok az A. alternatívát támogatták a strand üzemeltetésre vonatkozóan. A 
B. alternatíva arról szól, hogy meg kell vizsgálni a vállalkozásban történő 
üzemeltetés lehetőségét. Úgy gondolja, hogy az A. és B. alternatíva nem zárja ki 
egymást, ezért javasolja, hogy fogalmazzák meg egyetlen pontban a strand 
üzemeltetés feltételeit. 
 
Sisák Imre: Befogadja a javaslatot, tehát a két alternatíva együtt értelmezendő. 
Nem tartja kizártnak a strand vállalkozási alapon történő működését, 
üzemeltetését. Személyes tárgyalásra ugyan nem került sor, de információi 
szerint van érdeklődés pásztói vállalkozó részéről a strand üzemeltetésére. Azt 
elképzelhetetlennek tartja, hogy a strandfürdő ne működjön, tehát májusban 
gyermeknapra ki fog nyitni és amíg tart a szezon, nyitva lesz.  
 
Összegzésként a következőket mondja. Minden lehetőséget meg kell ragadni az 
önkormányzat bevételeinek növelésére. A cél az, hogy legalább 210 millió Ft 
ÖNHIKI támogatást elnyerjünk két fordulóban. Ezt elmondta a két országgyűlési 
képviselőnek is, akiknek lehetőségük van lobbizni Pásztó érdekében.  
Alapvetően fontos az adók beszedése. Van az önkéntes jogkövetés, ha pedig ez 
nem működik, az adóhatóság mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a 
hiányzó 100 millió Ft-ot behajtsa.  
Ha Mátraszőlőssel lezárul a per, az is több, mint 20 millió Ft-ot eredményezhet, 
mely szintén javítana a helyzetünkön. Igazságtalannak tartja az 
iskolafenntartáshoz havonta megfizetendő 145 millió Ft-ot, mert abból 60 millió 
Ft-ot a nem pásztói gyermekek után kell megfizetni. Az étkeztetésnél ugyanez a 
helyzet és bízik benne, hogy ezt kormányzati szinten helyre teszik.  
 
Az általános iskolával összefüggésben még a következőket kívánja elmondani.  
A XXI. században, amikor demokráciában élünk, vélemény- és vallásszabadság 
van. Az a magatartás, amely megnyilvánul az új, létesítendő egyházi iskolával és 
a majd ott dolgozókkal szemben, az az 1989. előtti szocialista, illetve kommunista 
diktatúrára utaló magatartás. Ennek nincs helye 2013-ban Pásztón, annál is 
inkább, mert a Képviselő-testület eldöntötte, hogy a kis Dózsa iskolát a Váci 
Egyházmegyének átadja. Úgy gondolja, hogy azoknak a szülőknek, akik a 
gyermekük részére keresztény oktatást szeretnének, azt biztosítani kell. A 
gyermeklétszám csökkenése miatt a 2014/2015-ös tanévben a kis Dózsa iskola 
már nem nyitna ki. Felhívja az iskolavezetés és a tankerület figyelmét a 
következőkre. Nem gondolja, hogy a szülők megkérdezése nélkül, egy belső, szűk 
körű tantestületi döntéssel meg lehet hozni egy olyan döntést, melyet korábban a 
Képviselő-testület elvetett. Ez pedig a gettósítás. Gárdonyi Iskola – alsó tagozat, 
Dózsa iskola – felső tagozat. Laikusként úgy gondolja, egyáltalán nem jó rendszer 
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az, ha az alsó tagozatos gyerekek négy évig csak velük egykorú gyerekekkel 
találkoznak. Miért nem jó az a rendszer, ahol egymás mellett volt az alsó és felső 
tagozat. Felhívja azoknak a figyelmét, akik ezt tervezik, hogy jól gondolják meg. 
A Képviselő-testületet megilleti az a jog, hogy legalább véleményt formáljon, ha 
már 145 millió Ft-ot fizet az önkormányzat az iskolafenntartáshoz. Az pedig 
teljességgel elfogadhatatlan, hogy a katolikus iskolában várhatóan tanító 
pedagógusokat egyszerűen kitiltották a tantestület üléséről, a kommunista 
diktatúrát idézi. Erről egyébként tájékoztatni fogja a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központot. Pásztóiak vagyunk és a két intézmény még a 
létrejötte előtt nem kellene, hogy ennyire szembeforduljon egymással. Úgy tudja, 
hogy az önkormányzati óvoda és a katolikus óvoda között nincsenek ilyen 
villongások, nagyon jól megférnek egymás mellett.  
 
Visszatérve a költségvetéshez, bízik abban, hogy a múlt szombati találkozó után 
a Belügyminiszter úrnak sikerül egy olyan összefoglaló anyagot készíteni, amely 
után egyértelműen kimondja, hogy Mátrakeresztesen terveztetni kell a 
záportározót, meg kell kezdeni a hasznosi víztározó iszap- és hordalék 
mentesítését, a vészárapasztónak is meg kell épülnie és ezek után a Kövicses 
patak bel- és külterületi szakaszainak felújítása, burkolat kiépítése is 
megkezdődhet.  
 
Reméli, hogy az elhangzott információk birtokában a lakosság is úgy ítéli meg, 
hogy egy felelősen gondolkodó és gazdálkodó Képviselő-testület hozza meg 
döntését a 2013. évi költségvetésről. 
 
Szavazásra bocsátja a város 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet. 
A Képviselő-testület név szerinti szavazással dönt.  
 
Név szerinti szavazás: Sisák Imre igen, Volek György igen, Barna Tibor  
Józsefné igen, Édes Attila igen, dr. Nyíri Ferenc igen, dr. Halász István igen. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
4/2013. (III. 1.) Önkormányzati rendelete 
Pásztó Városi Önkormányzat  2013. évi  költségvetéséről 
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/ 
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a kitekintő határozatot.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
31/2013. /II. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Az egyes közpénzekről szóló törvényeknek az államháztartás önkormányzati 
alrendszerét érintő módosításáról és azok más törvénnyel való összhangjának  
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biztosításáról szóló 2012. évi XVII. törvény és az egyes közpénzügyi tárgyú 
kormányrendeletek az államháztartás önkormányzati alrendszerét érintő 
módosításáról szóló 56/2012. (III.30.) kormányrendelete alapján a középtávú 
tervezés az adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségek az Áht. 29. 
§ alapján az 1. számú melléklet szerint módosulnak. 
 
III. NAPIRENDI PONT:  
 
Beszámoló Pásztó város és vonzáskörzete 2012. évi közbiztonsági helyzetéről 
Előterjesztő: Vida Ottó Kolozs rendőrkapitányság-vezető 
 
Sisák Imre: köszönti dr. Nagy Károly ezredes urat, Nógrád Megye 
Rendőrfőkapitány-helyettesét és Vida Ottó Kolozs alezredes urat, a Pásztói 
Rendőrkapitányság vezetőjét.  
 
Vida Ottó Kolozs: a beszámoló egyértelműen mutatja az elvégzett szolgálatuk 
eredményét, tényszerű, eseménykövető, esetenként kritikus a tájékoztató.  
Köszöni a 2012. évi márciusi és októberi beszámoló kapcsán tett javaslatokat, 
véleményeket és köszöneteket a polgármester úr és a képviselő-testület részéről. 
Ezek azt mutatják, hogy az önkormányzat és a rendőrség között nagyon jó a 
munkakapcsolat. Kiemelné a lakosokkal, társszervekkel, más 
önkormányzatokkal, polgárőrséggel fennálló jó kapcsolatot is, ezen kapcsolatok 
hiányában nem lenne ilyen jó a közbiztonság helyzete.  
Néhány adatot osztana meg a megyei rendőrség jó eredményeiről a 2012. évből, 
melyekhez a Pásztói Rendőrkapitányság is hozzájárult. A regisztrált 
bűncselekmények és nyomozás eredményességi mutatója 49,9%, ez jó eredmény. 
A kiemelt bűncselekmények – melyek az állampolgárokat leginkább irritálják - 
és nyomozás eredményességi mutatója 45,4% a megyében, mely szintén az elsők 
között van országos szinten. A 100.000 lakosra jutó ismertté vált elkövetők 
száma azt mutatja, hogy sok elkövetőt sikerült kézre keríteni. Közrendvédelem 
területén 2011-hez képest nőtt a készenléti rendőrök száma és az eltöltött 
óraszám Nógrád Megyében. Közlekedésrendészeti ügyekben a személyi sérüléssel 
járó balesetek és a halálos balesetek száma is csökkent.  
Ahhoz, hogy Pásztón minden eredmény pozitív irányba mozduljon el, a 
társadalmi-gazdasági feltételrendszernek rendelkezésre kell állnia. Kéri a 
lakosságot, a képviselő-testületet, hogy erősítsék mindenkiben, a sértetti 
szerepkört vállalni kell. Ha valakit jogsértés ér, merje keresni a rendőrséget. A 
szülőket is kéri a szülői szerepkör erősítésére. Minden állampolgár fektessen 
nagy hangsúlyt a megelőzésre, tegyék meg a szükséges lépéseket személyük, 
vagyonuk védelme érdekében.  
A közterületi órák száma hasonló volt tavaly, mint 2012-ben. Segítő erő volt a 
térfigyelő kamerarendszer. Meg kell említeni a készenléti és a megyei rendőrség 
támogatását. Sikerült a bűncselekmények számát csökkenteni a területükön. A 
nyomozás eredményességi mutatójuk a megyei és országos arányhoz közelít. A 
bíróság elé állítások számát több, mint a duplájára sikerült emelni. A 
kábítószerrel visszaélés bűncselekmények száma növekedett, e jogsértéssel 
megpróbálnak még szélesebb körben foglalkozni. A vagyon elleni 
bűncselekmények száma csökkent, bár Pásztó vonatkozásában bizonyos 
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emelkedést mutat. Feladatuk, hogy ezt a számadatot megpróbálják csökkenteni, 
hogy minél kevesebben váljanak áldozattá, sértetté. Az öt rablásból négy 
felderítés alatt áll. Az ittas vezetők száma növekedett, nagy erőket fordítanak 
ennek a jogsértésnek a visszaszorítására is. A garázdaságok és a közlekedési 
balesetek száma is csökkent.  
Bevezették a gyalogos szolgálatot Pásztó városszéli utcáiban, ezt erősítik a többi 
település tekintetében is. Az iskola, strand, Kishegy körüli területen nagyobb 
hangsúlyt fektettek a szolgálatra. Baleset- és bűnmegelőzési tábort tartottak, ezt 
2013-ban is meg szeretnék szervezni. Kerülték az olyan jellegű intézkedéseket, 
amelyek a tisztességes polgárok körében zaklatásnak tűntek. Fokozták a közös 
szolgálatokat a társszervekkel. A tűzesetek szakszerű, jogszerű kezelésére még 
nagyobb figyelmet fordítanak, a létrejött új tűzoltó parancsoksággal továbbra is 
jó a kapcsolat. A téli időjárásra tekintettel figyelmet fordítottal arra, hogy az 
elesett, egyedül élő személyek sem az utcán, sem a lakásukban ne hűljenek ki.  
A kábítószer elleni küzdelem minden évben prioritást élvez.  
A hétvégéken, a „piacnapokon”, ünnepnapokon külön ügyeltek arra, hogy az 
átlagosnál több rendőr legyen szolgálatban, hogy a megnövekedett feladatokat 
azonnal tudják kezelni, pl.: zseblopások, garázdaságok kezelése.  
2013-ban a rendőrség célja az állampolgárbarát, ügyfélcentrikus, segítőkész, 
szolgáltató jellegű ügyintézés, a bűnmegelőzés össztársadalmiasításának további 
erősítése, az együttműködés további mélyítése a segítőkkel. Sikeresen működik a 
területen a Közbiztonsági Egyeztető Fórum. Nagyon fontos a közbiztonság 
érdekében a közös munka. További cél a gyalogos szolgálat intenzívebbé tétele. 
Bevezették az állóposztos, illetve portyaszolgálatot. Úgy gondolja, ezek erősíteni 
fogják az állampolgárokkal történő jobb kapcsolattartást. Célkitűzésük a 
szisztematikus fellépés a célzott, jogsértő személyekkel szemben, a szubjektív 
biztonságérzet erősítése, megelőző programok kiszélesítése. A 
közlekedésbiztonság területén jók az eredmények, de nem árt tovább javítani 
azokat. Legnagyobb partnerük a polgárőrség, továbbra is ilyen jól szeretnének 
velük együtt dolgozni. Az iskolakerülő gyermekek kapcsán az érintett 
intézmények bevonásával tennék hatékonyabbá a munkájukat, ne legyen 
csellengő gyermek az utcán.  
Várják a társszervek, partnerek ösztönzését, véleményét, jelzését a jogsértések 
megelőzése érdekében.  
Köszönetét fejezi ki a polgármester úrnak, a képviselő-testületnek, a 
polgármesteri hivatalnak, a megyei vezetésnek, a jogkövető állampolgároknak, 
valamint a rendőrkapitányság dolgozóinak.  A közbiztonság közös ügy, közös cél, 
ehhez kéri a partnerséget.  
Kéri a határozati javaslat elfogadását.  
 
Sisák Imre: bár a Pásztói Rendőrkapitányság számol be a közbiztonság 
helyzetéről, nem árt, ha a Megyei Rendőr-főkapitányság is képviselteti magát.  
 
Dr. Nagy Károly: részletes írásos anyag készült és részletes szóbeli kiegészítés 
hangzott el. Némedi Gábor megbízott rendőr-főkapitány úr nem tudott eljönni az 
ülésre, ő képviseli most a főkapitányságot helyettesítési jogkörben eljárva.  
Elhangzott, hogy nem csak a Pásztói Rendőrkapitányságra lehet számítani a 
térség közrendje, közbiztonsága vonatkozásában, hanem a Nógrád Megyei 
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Rendőr-főkapitányság a lehetőségeihez mérten biztosítja a megyei megerősítő 
erőket. A pásztói kollégákkal együttműködve igyekeznek jobb közterület 
jelenlétet biztosítani. Folyamatosan kapcsolatban vannak a készenléti rendőrség 
parancsnokságával és igénylik a megerősítő erőiket. A készenléti rendőrség 
vezetése részéről elhangzott, hogy Nógrád Megye térségében jelentkező azonnali 
közbiztonsági problémára készek erőket átcsoportosítani. Tegnap született 
döntés, hogy a Nógrád megyei kommandósok teljes szabad kapacitását a Pásztói 
Rendőrkapitányság rendelkezésére fogják bocsátani, ugyanis a legnagyobb 
területtel rendelkező kapitányságról van szó. Ezt az erőt Salgótarjánból, illetve 
Balassagyarmatról kellett átcsoportosítani, de a prioritás most Pásztó területét 
illeti.  
A következőkben sokkal több hangsúlyt fektetnek arra, hogy a rendőrség 
munkáját hogyan ítélik meg azok, akiknek a biztonságáért felelősek. Várnak 
minden jelzést, észrevételt és minden kritikát is, mert az mind a munkájuk 
javítását mozdítja elő.  
 
Kérdések:  
 
Barna Tiborné: a térfigyelő kamerarendszer milyen hatékonysággal bír a 
bűncselekmények feltérképezésében?  
 
Vida Ottó Kolozs: jól tudják használni a bűncselekmények, szabálysértések gyors 
felderítésében, de azok megelőzésében is. Több helyen, téren, utcán vannak 
kihelyezve a kamerák, amiket szolgálaton kívüli rendőrök figyelnek és kezelnek. 
Vannak pályázatok, melyek a meglévő kamerarendszer fejlesztését szolgálják, 
még hatékonyabbá téve a munkát.  
 
Volek György: a felderített kábítószerrel visszaélés bűncselekmények számának 
emelkedése minek köszönhető? Mitől hatékonyabb a felderítés? A családon belüli 
erőszak kezelése miként történik? 
 
Vida Ottó Kolozs: a kábítószer bűnözés tekintetében a jogszabályi változások is 
lehetőséget teremtettek a nagyobb számú felderítésben, továbbá különböző 
anyagokat tiltólistára vettek. A 2011-es évben az volt a baj, hogy olyan 
anyagokat fogyasztottak, amik nem voltak rajta a tiltólistán. Ez változott és 
folyamatosan változik, mert a jogalkotó lép egyet és erre válaszlépésként a 
kábítószer előállító szintén lép egyet, újabb anyagokat kifejlesztve, kijátszva a 
jogszabályokat. A jogszabályi változások leginkább a terjesztőkkel szembeni 
fellépést segítik elő.  
A családon belüli erőszak esetében kérik az érintetteket, hogy keressék a 
rendőrséget, a különböző szervezeteket, szerveket. Tudomásszerzés nélkül 
intézkedni sem tudnak. Másik probléma, hogy mire kiérnek intézkedni, addigra 
azt mondják, hogy nem történt semmi. Az érintett félnek kell mernie segítséget 
kérni, partnernek kell lennie.  
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Vélemény, észrevétel: 
 
Dr. Nyíri Ferenc: az Ügyrendi Bizottság köszönetét fejezi ki a helyi állománynak 
és mindenkinek, akinek köszönhető, hogy ilyen közbiztonság van Pásztón. Az 
anyag azért is jó, mert figyelembe veszi a képviselő-testület és a bizottságok 
tagjainak, valamint a jegyző asszony és a polgármester úr, valamint a lakosság 
javaslatait, ezeket beépítették a beszámolóba. Az anyag ezek megválaszolására is 
épül és tartalmas előterjesztés született. Nem pusztán a város 2012. évi 
közbiztonsági helyzetéről szól, több annál, mert bűnügyi helyzetet elemez, 
igazgatásrendészeti feladatokkal, kapcsolatrendszerekkel foglalkozik. A jövőben 
esetleg más címet is lehetne adni a beszámolónak, mert nem csak a közbiztonsági 
helyzetet taglalja. Ráadásul olyan részletes az anyag, hogy tartalomjegyzékkel is 
el lehetne látni. A 19. oldal I. fejezetét követően a 21. oldalon már a III. fejezet 
jön. Ez valószínűleg elírás, ki lehet javítani. A jövőre nézve csupán ügyrendi, 
formai szempontból javasolja ezeket figyelembe venni.  
Megnyugtató, hogy a rendőrség jelenléte Pásztó utcáin, közterein, az iskolák 
környékén egyre aktívabb. Ez nagy biztonságot ad a lakosságnak, mivel a rendőri 
jelenlét már önmagában visszatartó erővel bír a bűncselekmények elkövetőivel 
szemben. Kéri, hogy a hétvégéken hatványozottabban figyeljenek a közterületek 
rendjére.  
 
Sisák Imre: mindenképp dicséretes a rendőrség javuló felderítési tevékenysége, 
ráadásul mindezt egyre romló körülmények között teszi. Például a rendőrségi 
autók futásteljesítményét nagyon lecsökkentették. Míg a környező megyékben 
kevésbé indokoltan került sor állománybővítésre, addig Nógrád megyében, azon 
belül Pásztón, inkább indokolt lett volna, bővítésre mégsem került sor.  
Jó dolognak tartja, hogy a készenléti rendőrség munkatársai segítik a pásztói 
rendőrök munkáját. Már 2011-ben jelezték, hogy a pásztói kistérségben 
szükséges volna egy rendőrőrs létrehozatala. Szirákon működött egy, de már 
évekkel ezelőtt megszűnt, pedig a legfertőzöttebb területek közé tartozik Szirák 
és környéke. Ugyanakkor Jobbágyiból is érkezett visszajelzés a lakosság részéről, 
hogy 24 órás rendőri szolgálatra lenne szükség. Kecskés Attila plébános úr is írt 
ezzel kapcsolatban levelet a Belügyminisztérium Ellenőrzési Főosztályára, hogy 
fontosnak tartanák egy rendőrőrs felállítását Jobbágyiban, melyhez az ingatlant 
a katolikus egyház felajánlotta. A Pásztói Rendőrkapitányság mindent megtesz a 
közbiztonság és közrend fenntartása érdekében, a Belügyminisztérium pedig a 
készenléti rendőrség megfelelő időpontban történő helyszínre küldésével próbál 
segíteni. A probléma ezzel persze nem oldódik meg, a pásztói kistérségben igenis 
fel kell állítani egy új rendőrőrsöt.  
Többen kiemelték, hogy a kábítószerrel visszaélés bűncselekmény növekvő 
tendenciát mutat. Magas a látencia, valószínűleg több ilyen cselekmény van, 
mint ami napvilágot lát. A felderítés adatai azonban biztatóak, bár az kevésbé, 
hogy Taron, szabadtéren, kábítószer ültetvényt találtak. Az viszont dicsérendő, 
hogy több pásztói szórakozóhely üzemeltetője megtesz mindent annak érdekében, 
hogy a kábítószer terjesztőket, illetve fogyasztókat kizárják. Kiemelendő az S-
Club nevű szórakozóhely tulajdonosa, aki eleve megakadályozza azok bejutását, 
akikről köztudomású, hogy kábítószer terjesztők, vagy fogyasztók. Ettől 
függetlenül a szórakozóhelyeken kívül is történnek gyanús dolgok.  
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Az előterjesztésben szereplő mutatók kedvezőek, de aki valamilyen 
bűncselekmény sértettje, annak a szubjektív biztonságérzete nyilván más. A 
közbiztonság helyzetének javításáért az önkormányzat megpróbál minden 
segítséget megadni. A rendőrkapitányság munkáját most is jóra lehet értékelni, 
de ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne rajta még javítani. Mindehhez szükséges, 
hogy a lakosság közreműködő legyen, a jogsértéseket jelezzék a rendőrségnek, 
családon belüli erőszaknál a sértett vállalja sértetti mivoltát. A fiatalság 
ellenőrzése különösen a nyári időszakban fontos. Köszöni a rendőrség és a 
rendőrkapitányság munkáját. Azon rendőröknek pedig, akik az iskoláknál 
teljesítenek szolgálatot, figyelmébe ajánlja Kubinyi Tamást és járőrtársát, 
amikor ők vannak szolgálatban, ott állnak a zebránál, felügyelik az autós 
forgalmat, megakadályozzák a szabálytalan parkolást.  
Biztató, hogy a Cserhát Bevetési Csoport, a Nógrád megyei kommandósok itt 
teljesítenek szolgálatot.  
 
Vida Ottó Kolozs: köszöni a véleményeket, észrevételeket, beépítik a szolgálatba. 
Kéri továbbra is a partnerséget. 
 
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati 
javaslatot. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
32/2013. /II. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztói Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Rendőrkapitányság vezetőjének a 
város és vonzáskörzete közrend és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja. A 
beszámoló alapján a rendőrkapitányság működési feladatellátása alapvetően jó színvonalúnak 
minősíthető. 
 
Megállapítja, hogy a beszámolási időszakban a rendőrkapitányság munkája során kiemelt 
gondot fordított a 43/2012. (III.29.) számú képviselő testületi határozat végrehajtására.  
 
Ennek eredményeként a közterületi jelenléti órák számát sikerült szinten tartania, továbbá 
sikerült csökkentenie a vagyon elleni bűncselekmények számát is, viszont a közrend, 
közbiztonság szempontjából frekventált területeken továbbra is fontos feladat az ellenőrzések 
számának és hatékonyságának szinten tartása, valamint a tettenérések és elfogások számának 
növelése. 
 
A Képviselő-testület a közrend, közbiztonság javítása érdekében a következőkre kéri a 
kapitányság vezetőjét és személyi állományát: 
 

1. Lehetőségeikhez mérten tartsák továbbra is elfogadható szinten a közterületen eltöltött 
órák számát!  

 
2. Kiemelten kezeljék az önkormányzat sérelmére elkövetett bűncselekmények, 

szabálysértések ügyeit, valamint a lakosság érdeklődésére számot tartó, városban 
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elkövetett sorozat jellegű, vagy közfelháborodást kiváltó ügyeket, melyek során 
maximálisan törekedjenek az elkövetők felderítésére! 

 
3. A város területén - a szubjektív biztonságérzet növelése érdekében - folytassák a 

rendőri ellenőrzéseket (különös tekintettel a gyalogos járőrszolgálatokra)!  
 

4. Az iskolák és a piac környezetében segítsék a közlekedésben résztvevőket, tartsák 
szinten vagy lehetőség szerint csökkentsék a személyi sérüléssel járó közúti balesetek 
számát, a sérülések súlyosságának fokát, valamint javítsák a közlekedési morált!  

 
5. Célra orientált szolgálat ellátásuk, valamint média tevékenységük során tegyenek meg 

mindent a vagyon elleni bűncselekmények szinten tartása, esetleges csökkentése 
érdekében. 

 

6. Az ún. piaci napokon tartsák fenn a parkolás rendjét elsősorban gyalogos 
járőrszolgálatokkal és az önkéntes jogkövetést szorgalmazzák a gépjármű vezetőknél!     

 

7. Fokozott figyelmet fordítsanak a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó vagyon 
elleni jogsértések ismeretlen elkövetőinek felderítésére!  

 
8. Gyorsan és hatékonyan intézkedjenek az állampolgárok biztonságérzetét negatívan 

befolyásoló erőszakos jellegű jogsértések megelőzése, kezelése érdekében! 
 

9. Továbbra is fordítsanak fokozott figyelmet a családon belüli erőszak megelőzésére, 
felderítésére, az együttműködési megállapodás alapján vonják be tevékenységükbe az 
illetékes gyámügyi szervet és minden más érintett hatóságot, intézményt a 
hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartásról 
szóló jogszabály rendelkezéseire is figyelemmel! 

 
10. Visszatérően ellenőrizzék a város és a térség szórakozóhelyeit az erőszakos, garázda 

jellegű jogsértések visszaszorítása, valamint a kábítószer-terjesztés, kábítószer-
fogyasztás, valamint egyéb járulékos bűncselekmények megelőzése és visszaszorítása 
érdekében! Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények során továbbra is 
törekedjenek az eljárások terjesztők irányába való kiszélesítésére! Folytassák a 
drogprevenciós tevékenységet az oktatási intézményekben és lehetőség szerint egyéb 
rendezvényeken is! 

 
11. Az állampolgárokkal való kapcsolattartás során törekedjenek az önkéntes jogkövetésre 

való magatartások ösztönzésére, támogatására!  
 

12. Kiemelt figyelmet fordítsanak a bűn- és baleset-megelőzésre, tartsanak megelőző 
jellegű oktatásokat az idős személyek körében is, megelőző szóróanyagaikat minél 
szélesebb körben terjesszék a lakosság körében, ragadják meg a média segítségét is! 

 
13. Az 1.-12. pontokban megfogalmazott feladatok végrehajtásáról a rendőrkapitány 

folyamatosan gondoskodjon! 
 

A képviselő-testület a 43/2012. (III.29.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.  
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Sisák Imre távozik, 5 képviselő van jelen. Az ülést Volek György alpolgármester 
vezeti.  
 
IV. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája alapító okiratának módosítására. 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
Kérdés  
 
Dr. Halász István: A mátrakeresztesi épület helyrajzi száma mellett fel van tüntetve a 
terület nagysága m2-ben is. Ez csak a beépített terület, vagy magába foglalja az egészet? 
 
Bartus László: Az biztosan csak a beépített terület nagysága. Javasolja, hogy csak a 
helyrajzi szám maradjon az alapító okiratban.  
 
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja. 
 
Volek György szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
33/2013. /II. 28./ 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. 

 
3. A működtetés zavartalan folytatása érdekében az üzemeltetést ellátó 

munkatársak megtartása és jogviszonyának tisztázása mielőbb 
szükséges. Ennek érdekében a polgármester és a működtető intézmény 
vezetője folytasson egyeztetést az érintett iskola igazgatójával és a 
Járási Tankerület vezetőjével. 

 
Határidő:  2013. március 5. 
Felelős:  szöveg szerint 

 
 
V. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat az önkormányzati bérlakások társasházi közös költségének megfizetésére.  
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
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Kérdés nem volt. 
 
Vélemény, észrevétel 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és mindkét határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  
 
Volek György: szavazásra bocsátja a  I. határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
34/2013. /II. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete „az önkormányzati bérlakások társasházi 
közös költségének megfizetésére” tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbiak 
szerint határoz: 
 

1. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzati bérlakások társasházi közös 
költségének megfizetése az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és 
elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 29/2009. (IX.30.) számú rendeletnek 
megfelelően továbbra is a bérlőt terheli. 

 
2. A társasházak közgyűlési határozata alapján beszedett - épület felújításra fordított - 

rendkívüli közös költség továbbra is a bérbeadót terheli. 
 
3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a lakbér mértéke az önkormányzati lakások és 

helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 29/2009. (IX.30.) 
számú rendelet hatálybalépése óta változatlan, éppen az 1.) pontban megnevezett bérlői 
kötelezettségre figyelemmel. 

 
4. Szivák László bérlőt fel kell szólítani, hogy a rendelet, valamint a határozatban foglaltak 

alapján rendezze tartozását, ellenkező esetben a bérbeadó a lakásbérleti szerződést 
felmondja. 

 
Felelős: PVG Kft. igazgatója 
Határidő:  felszólítás: 2013. február 28. 
    tartozás rendezés: 2013. március 31. 
 

5. Szivák Lászlóné panaszost a Képviselő-testület határozatáról tájékoztatni kell. 
 

Felelős: főmérnök, vagyonkezelő 
Határidő:  8 napon belül 

 
Volek György: szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
35/2013. /II. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati lakások és helyiségek 
bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 29/2009. (IX.30.) számú rendelet 
felülvizsgálatára tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz: 
 

A 29/2009. (IX.30.) számú rendelet hatálybalépését követően bekövetkezett esetleges 
központi jogszabályi változás, valamint az időközben helyben bekövetkezett változások 
alapján a Képviselő-testület napirendre tűzi 2013. II. félévében a rendelet felülvizsgálatát 
két fordulóban, amelyben javaslatot kell tenni a lakbéremelésre is.  
 

Felelős: főmérnök, vagyonkezelő 
Határidő:I. forduló: 2013. szeptember 30. 
  II. forduló: 2013. november 30.  

 
VI. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat önkormányzati ingatlanok bérleti jogának meghosszabbítására 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény, észrevétel 
 
Édes Attila:  A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és a négy határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  
 
Volek György szavazásra bocsátja a I. határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
36/2013. /II. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta Alapi Istvánné Pásztó, Cserhát ln. I/B, I. em. 
2. szám alatti lakás szám részére bérbe adott önkormányzati ingatlan bérleti szerződésének 
meghosszabbítása iránt benyújtott kérelmét és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Alapi Istvánné kérelmének helyt ad és a Pásztó, Cserhát ln. I/B, I. em. 2. szám alatti, 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra szóló bérlőkijelölés időtartamát 2013. 
december 31-ig meghosszabbítja. 
A 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. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
Volek György szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
37/2013. /II. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta Oláh Béláné Pásztó, Dankó u. 31. szám alatti 
lakos részére bérbe adott önkormányzati ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítása 
iránt benyújtott kérelmét és az alábbi határozatot hozza: 
 

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

 A 2073/2004. 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 
 
Volek György szavazásra bocsátja a III. határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
38/2013. /II. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta Baranyi Gézáné Pásztó, Fő u. 1. 
szám alatti lakos részére bérbe adott önkormányzati ingatlan bérleti 
szerződésének meghosszabbítása iránt benyújtott kérelmét és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1.) Baranyi Gézáné bérleti jogviszonyát 2013. január 1- től 2013. május 31-ig, 
azaz a lakbérhátralék fizetési határidejéig meghosszabbítja. A 3550/2004. 
számú bérlőkijelölésben foglaltak továbbra is érvényesek. 

 
Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 
igazgatója 
Határidő: értelemszerűen 
 
Volek György szavazásra bocsátja a IV. határozati javaslatot. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
39/2013. /II. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület megismerte és megtárgyalta Menczel Géza, pásztói lakos 
önkormányzati bérlakás igényre vonatkozó kérelmét és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Képviselő-testület Menczel Géza kérelmét nem tudja támogatni, mivel 
jelenleg kiutalható bérlakás nem áll rendelkezésre. Erről a kérelmezőt 
tájékoztatni kell. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
VII. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 
tervének elfogadására 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Javaslat az önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint az ezzel  kapcsolatos 
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló többször  módosított  11/2004. /IV.30./ 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény, észrevétel 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztéseket és mindkettőt elfogadásra javasolja.  
 
Volek György szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
40/2013. /II. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta Pásztó Városi Önkormányzat közép- és 
hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására tett javaslatot és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9.§ (1) 
bekezdése alapján az önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, 
valamint a 7. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának 
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céljából elfogadja Pásztó Városi Önkormányzat közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint. 

 
Pásztó Városi Önkormányzat  

közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 
 
I. Középtávú vagyongazdálkodási terv 2013 – 2017 évekre: 
 
I.1.) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon, 
rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 
 
I.2.) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, 
elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek 
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos 
működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, 
gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. 
 
I.3.) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (építés, felújítás, beszerzés) céljait a Képviselő-
testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg. A fejlesztések 
finanszírozását elsősorban pályázati támogatás igénybevételével kell biztosítani. 
 
I.4.) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: 
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának 
célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása. 
 

A hasznosítás formái: 
 
 A kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon hasznosítása 
 
Az önkormányzat kötelező feladatai ellátását szolgáló vagyona a nemzeti vagyon részét 
képező törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes). A vagyon 
vállalkozási tevékenységbe nem vonható, még tartaléktőke címén sem. Az egyes 
ingatlanok kötelező feladatellátáshoz nem szükséges része (földhivatali megosztással) 
elkülöníthető és áthelyezhető az üzleti vagyoni körbe.  

 
 A kötelező feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése 
 
A rendelkezésre álló szabad vagyon (üzleti vagyon) értékesítésénél az önkormányzati 
vagyonrendelet, valamint a magasabb szintű jogszabályokban foglaltak szerint kell 
eljárni, figyelemmel az önkormányzat nemzeti vagyonnal való felelős módon történő 
gazdálkodására. A vagyonértékesítésből származó bevétel elsősorban fejlesztési 
kiadások, fejlesztési hitelek törlesztésének fedezetéül szolgál. 
 
 Bérlet útján történő hasznosítás 
 
A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek hasznosítása elsősorban bérleti 
szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében 
törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban. Ennek 
érdekében folyamatos pályáztatás, hirdetés szükséges az önkormányzat honlapján, 
illetve a helyben szokásos módon.  
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 Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás 
 
A kötelező önkormányzati feladatok ellátásához nem szükséges vagyonnal vállalkozási 
tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem 
veszélyeztetheti. Az önkormányzat csak olyan átlátható gazdálkodó szervezetben vehet 
részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

 
I.5.) Az önkormányzati feladat változások miatti önkormányzati vagyonban bekövetkező 
változásokat követően a közfeladatok ellátását szolgáló vagyon hasznosítását felül kell 
vizsgálni, törekedve a maximális kihasználtságra, a gazdaságos üzemeltetésre, a felesleges 
vagyontárgyak értékesítésére. 
 
I.6.) Az önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyakat 
elsősorban hasznosítja, amennyiben az gazdaságosan nem valósítható meg, értékét megőrizve 
tulajdonában tartja. 
 
I.7.) Amennyiben az adott vagyontárgy tulajdonban tartásával összefüggő fenntartási és 
karbantartási költségek előreláthatóan nagyobbak, mint a vagyontárgyak az időmúlás során 
várható értéknövekedése, a vagyontárgy az üzleti vagyoni körbe helyezést követően 
elidegeníthető. Az elidegenítés során, a piacon elérhető legmagasabb árra, vagy az 
összességében az Önkormányzat számára legkedvezőbb ellenérték elérésére kell törekedni. 
 
I.8.) Az önkormányzat vagyonában bekövetkezett változásokat  a vagyon-nyilvántartásban  
folyamatosan vezetni kell és kiemelt figyelmet kell fordítani annak aktualizálására. 
 
I.9.) Az Önkormányzatnak a lehetőségeihez képest elő kell segíteni a munkahelyteremtő 
vállalkozások letelepítését, arra alkalmas terület biztosításával. 
 
I.10.) Az értékesítésre kijelölt ingatlanok hasznosítása érdekében az önkormányzat honlapján 
és helyben szokásos módon folyamatos hirdetés szükséges. 
 
I.11.) az önkormányzat az előkészített és megkezdett beruházások sikeres megvalósítása, 
befejezése érdekében hozzon határozatokat. 
 
II. Hosszú távú vagyongazdálkodási terv 2013- 2021 évekre: 
 
II.1.) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv. 
 
II.2.) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a hosszú 
távú működési stabilitás biztosítása érdekében.  
 
II.3.) Az intézményi feladatellátás tárgyi feltételeit az előírásoknak való megfelelés, az 
energiatakarékos üzemelés, az ellátás színvonalának emelése érdekében – elsősorban 
pályázati források igénybevételével – korszerűsíteni kell.  
 
II.4.) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett szem 
előtt kell tartani azt, hogy az ne vagyonfelélést eredményezzen. A piaci helyzet változásával 
felül kell vizsgálni az értékesítendő, valamint a más módon hasznosítható vagyonelemeket. 
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II.5.) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására, 
megújítására illetve a beruházásokhoz és a pályázatokhoz szükséges önrészre kell fordítani. 
 
II.6.) Az önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek maximális 
kihasználására kell törekedni. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
vagyongazdálkodási terv alkalmazásáról és szükség szerinti felülvizsgálatáról. 
 

Felelős: polgármester, vagyonkezelő 
Határidő: folyamatos 

 
Volek György szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
5/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint az ezzel kapcsolatos rendelkezési jog 
gyakorlásának szabályairól szóló és egységes szerkezetbe foglalt, 4/2012.( II. 24.) rendelettel 
módosított 28/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/ 
 
VIII. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat és a Pásztói Roma Nemzetiségi Önkor- 
mányzat közötti együttműködési megállapodás, valamint gazdálkodási szabályzat 
felülvizsgálatára. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
            Jusztin Istvánné RNÖ elnöke 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény, észrevétel 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja az együttműködési megállapodást.  
 
Volek György szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
41/2013. /II. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pásztó Városi 
Önkormányzat és a Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat között lévő 
megállapodás tervezetét, azt jóváhagyja és ezzel egyidejűleg a korábban 
megkötött megállapodás hatályát veszti.  
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A Képviselő-testület felkéri Polgármesterét és a Címzetes Főjegyzőt a 
megállapodás aláírására.  
 
Közérdekű bejelentés 
 
Volek György: A Nagymező utcában a Gárdonyi iskolánál a kábelek nagyon meg 
vannak lazulva, eléggé lelógnak. Félő, hogy a gyerekek bottal, vagy más 
eszközzel elérik és balesetet okozhat. 
Kéri a főmérnökséget, nézzék meg a helyszínt és tegyék meg a szükséges 
intézkedéseket.  
 
Sisák Imre érkezik, 6 képviselő van jelen.  
 
Sisák Imre megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.  
 

k.m.f. 
 
 

 
 Sisák Imre       Dr. Tasi Borbála 
 Polgármester      címzetes főjegyző 


