JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 14-én
megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna
Tibor Józsefné, Gömbiczné Kanyó Beatrix, Édes Attila, dr. Nyíri Ferenc, dr.
Halász István képviselők
Meghívottak: dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző, Sándor Károly osztályvezető,
Zsiga Tamás Járási Hivatal vezetője, Szabóné Bózsár Éva osztályvezető,
Malomhegyi Lajos főmérnök, Szklenár Katalni ügyintéző, Tari Mihály
informatikus, Sándor Balázs, Berzák Gyuláné jegyzőkönyvvezető
megjelenteket. Megállapítja
Sisák Imre: köszönti az ülésteremben
határozatképességet, mivel a 9 megválasztott képviselőből 6 fő jelen van.

a

Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.
Szavazásra bocsátja a napirendet.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
42/2013. /III. 14./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1./

Javaslat a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak
csökkentésével kapcsolatos támogatási igény benyújtására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

2./

Javaslat kormányablak építési engedélyezési eljárással kapcsolatos
tulajdonosi hozzájáruló szándéknyilatkozatra.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

3./

Javaslat Szabadidő parkban PULC pályafelújítási pályázathoz történő
hozzájárulásra.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

I. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak
csökkentésével kapcsolatos támogatási igény benyújtására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Dr. Nyíri Ferenc érkezik, 7 képviselő van jelen.

2
Sisák Imre: Az állami költségvetésben minden évben rendelkezésre áll bizonyos
összeg a víz termelői árának csökkentésére. Erre a szolgáltató cég szokott
pályázatot benyújtani, eddig ezt a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. tette. Az elmúlt évben
123 millió Ft-ot nyertek el erre a célra.
2013. január 1-től az ÉRV Zrt.-vel kötöttünk teljeskörű üzemeltetési szerződést,
ezért a támogatási igény benyújtására ők jogosultak. A gesztor település pedig
nem Ecseg, hanem Szirmabesenyő lesz.
Kéri a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
43/2013. /III. 14./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésével kapcsolatos támogatási igény
benyújtására tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi lakossági ivóvíz- és
csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási igényt nyújt be a
Vidékfejlesztési Minisztériumhoz.
A Képviselő-testület a támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos
technikai teendők lebonyolítására Szirmabesenyő település önkormányzatát gesztorként
meghatalmazza.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó rendelet pályázathoz
szükséges nyilatkozatainak aláírására és a szükséges dokumentumok Északmagyarországi
Regionális Vízművek ZRt. közszolgáltató részére megküldésére.
Határidő: 2013. március 14.
Felelős: polgármester
II. NAPIRENDI PONT:
Javaslat kormányablak építési engedélyezési eljárással kapcsolatos
tulajdonosi hozzájáruló szándéknyilatkozatra.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
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Sisák Imre: A Járási Hivatal 2013. január 1-től a Polgármesteri Hivatal
épületében kezdte meg működését a 2012. október 25-én megkötött megállapodás
alapján.
Az eredeti megállapodáshoz képest két irodával többet tudtunk
rendelkezésükre bocsátani, illetve a szabálysértési ügyintéző is az eredeti helyén
maradhatott. A Kormányablak kialakításához bizonyos átalakításokra van
szükség, ezt azonban csak úgy tehetjük meg, ha nem sérti a városrehabilitációs
pályázatunkat. A NORDÁ-tól kapott tájékoztatás szerint a változás bejelentést
tudomásul vették, tehát azt, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő
irodahelyiségeket a Járási Hivatal használja. Ezen változtatni csak hasonló
változás bejelentési nyilatkozattal lehet. Pontosan meg kell ismernünk, hogy a
kormányablak kialakításánál építési engedély köteles átalakítást tervez-e a
kormányhivatal. Amikor ez ismertté válik, akkor tudunk teljeskörűen
nyilatkozni.
Miután felmerült az átalakítás lehetősége, hosszasan tárgyaltak a Járási Hivatal
vezetésével. Ezzel kapcsolatban jelzi, hogy az anyakönyvvezető részére jelenleg
rendelkezésre álló irodát semmiképpen nem tudjuk kiüríteni, mert egyrészt
kapcsolódik az okmányirodához az ügyintézés során, másrészt nincs másik
alkalmas iroda az ott lévő páncélszekrények elhelyezésére.
Javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot és a hozzá
kapcsolódó tulajdonosi hozzájáruló szándéknyilatkozatot.
Dr. Halász István távozik, 6 képviselő van jelen.
Zsiga Tamás: Lehet, hogy kicsit kapkodónak tűnik ez a dolog, de a KIM-nek és a
KIH-nek országosan sok száz kormányablak kialakítását kell megvalósítani.
Március 8-án járt az épületben két tervező és próbáltak információkat kérni a
Polgármesteri Hivataltól az épület műszaki, gépészeti megoldásairól.
Lefényképezték a meglévő dolgokat és erről készítettek feljegyzést.
Dr. Kalocsai Péter úrnak jelezte a felmerült problémákat, többek között az
anyakönyvvezetői irodát is. Ez további tárgyalásokat igényel, melyben a
kormánymegbízott úr lesz az illetékes. Türelmet és együttműködést kér ezen a
területen.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
44/2013. /III. 14./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület megtárgyalta a Járási Kormányablak építési engedélyezési
eljárásának megindításához kért tulajdonosi hozzájáruló szándéknyilatkozattal
kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. Felhatalmazza a polgármestert az e határozat mellékletét képező
tulajdonosi hozzájáruló szándéknyilatkozat aláírására.
2. A városi önkormányzat és a Nógrád Megyei Kormányhivatal között 2012.
október 25-én megkötött, a megállapodásban foglaltakon túlterjeszkedő
műszaki megoldás esetén további tárgyalásokat kell kezdeményezni a
Nógrád Megyei Kormányhivatallal.
3. Fel kell hívni a Kormányhivatal figyelmét, hogy a Polgármesteri Hivatal
ÉMOP-4.2.2-2007-0003 azonosító számú pályázat keretében végzett
beruházásával teljes körűen
/fizikai és infokommunikációs/
akadálymentesített.
4. E határozat 2. és 3. pontjában foglaltakat az 1. pontban szereplő szándéknyilatkozaton záradékként fel kell tüntetni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
III. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Szabadidő parkban PULC pályafelújítási pályázathoz történő
hozzájárulásra.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: a Magyar Labdarúgó Szövetség már meglévő sportlétesítmények
felújításához, illetve új sportpálya építéséhez írt ki pályázatot, A támogatás egy
pályázó részére maximum 7 millió Ft nagyságrendű lehet. Önrészként 30 %
biztosítását kérik. A PULC önrészt nem kér, csupán azt, hogy a Szabadidő
Parkban biztosítsa az önkormányzat részükre azt a területet, amelyen a MLSZ
támogatásával a pályázat elnyerése esetén megépítenék a sportpályát.
A PULC több, mint 100 fiatalnak biztosít sportolási lehetőséget, ezért
mindenképpen azt javasolja, hogy biztosítsák részükre a szükséges területet a
pályázat benyújtásához.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.
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Sisák Imre: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
45/2013. /III. 14./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete „A szabadidőpark PULC
használatába adott területén pályaépítési hozzájárulás megadására” tett
javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
A képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat teljes tulajdonában lévő 2879/14
hrsz. alatti szabadidőpark PULC használatába adott részén, a labdarúgó pálya
mellett kialakított sík területen újabb labdarúgó pálya kialakításához és
felhatalmazza a polgármestert a határozathoz mellékelt Tulajdonosi hozzájáruló
nyilatkozat aláírására.
Határidő: 2013. március 31.
Felelős: értelemszerű
Sisák Imre megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
k.m.f.

Sisák Imre
Polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

