JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30-án
megtartott üléséről.
Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna
Tibor Józsefné, Gömbiczné Kanyó Beatrix, Édes Attila, dr. Nyíri Ferenc
képviselők
Meghívottak: dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző, Sándor Károly osztályvezető,
Odlerné Tiszovsziki Mária, Antalné Prezenszki Piroska, Sárik Jánosné –
intézményvezetők, Győriné Új Mária, Czabafy László, Szabóné Bózsár Éva
osztályvezető, Malomhegyi Lajos főmérnök, Szklenár Katalni ügyintéző, Gyürky
Szabó Erika ügyintéző, Tari Mihály informatikus, Berzák Gyuláné
jegyzőkönyvvezető
Sisák Imre: köszönti az ülésteremben
megjelenteket. Megállapítja
határozatképességet, mivel a 9 megválasztott képviselőből 5 fő jelen van.
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Javaslatot tesz az ülés napirendjére a következők szerint.
További két napirendi pont megtárgyalását javasolja az alábbi sorrendben.
Ötödikként tárgyalják meg a Pásztói strandfürdő üzemeltetésére vonatkozó
javaslatot, 16. napirendi pontként pedig az Általános Iskola Gárdonyi tagiskolája
sportcsarnok fejlesztési pályázatának átdolgozásával kapcsolatos előterjesztést.
Megkérdezi van-e más javaslat.
Dr. Tasi Borbála:
A strandfürdő üzemeltetésével kapcsolatos napirendet
hetedikként tárgyalják, mivel a rendeletalkotásoknak meg kell előzniük az egyéb
napirendi pontokat.
Sisák Imre: Egyetért a javaslattal Ennek megfelelően bocsátja szavazásra a
napirendet.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
76/2013. /IV. 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
2./

Javaslat a 2012. évi költségvetési zárszámadási rendelet és egyszerűsített
beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

3./

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének
I.sz. módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

4./

Javaslat az önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint a
vagyonkezelői jog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

5./

Javaslat a köztisztaság fenntartásáról szóló 15/2011. /VI.30./
önkormányzati rendelet módoítására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

6./

Javaslat az iparűzési adó mértékére és kedvezményére vonatkozó önkormányzati
rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

7./

Javaslat a pásztói strandfürdő üzemeltetési szerződésének megkötésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

8./

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának
elfogadására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

9./

Beszámoló az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2012.
évi belső ellenőrzési tevékenységéről
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

10./

Beszámoló a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról
Előterjesztő: Odlerné Tiszovszki Mária intézményvezető
Bartus László osztályvezető

11./

Javaslat új konténerszállító gépjármű és 4 darab új konténer beszerzésére
közbeszerzési eljárás megindítására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

12./

Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási
megállapodása 3. számú módosításának elfogadására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

13./

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Alapító Okiratának
kijavítására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

14./

Javaslat a Gárdonyi Géza utcai vízvezeték felújításához kivitelező és
műszaki ellenőr megbízására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
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15./

Javaslat Pásztó, Cserhát lakónegyedi óvoda korszerűsítésére vonatkozó
pályázat benyújtására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

16./

Javaslat Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megállapítására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

17./

Javaslat az Általános Iskola sportcsarnok fejlesztési pályázata
átdolgozására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

I. NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: A két ülés között a következő fontosabb eseményekről ad tájékoztatást.
2013. április 8-án dr. Papp Emese a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági
Főosztály vezetőjével és dr. Ruszó Gyula Úrral dr. Pintér Sándor Kabinetfőnökével
tárgyalt. Dr. Papp Emesével
többek között arról, hogy az idei évben milyen
támogatásokra számíthatnak az önkormányzatok. Az ÖNHIKI rendszere ugyanis ebben
a formájában megszűnik és egy teljesen új odaítélési módszert fog kidolgozni a BM.
Dr. Ruszó Gyulával pedig a Mátrakeresztesen megépítendő záportározó ügyében
folytatott tárgyalást. Minden lehetséges helyre írt már levelet, személyes tárgyalásokat
folytatott, legutóbb pedig dr. Pintér Sándor úrtól kérte, hogy egy mintaértékű
közfoglalkoztatási program keretében ennek a projektnek a kivitelezése kezdődhessen
meg. Fontos továbbá a vészárapasztó megépítése majd a Kövicses patak burkolatának
elkészítése. Bízik benne, hogy a Kabinetfőnök úr közbenjárásával hamarabb tud
személyesen is találkozni dr. Pintér Sándor úrral és első kézből tájékoztatni az ügy
állásáról.
2013. április 13-án 14 órakor Mateidesz Konrád Úrral tárgyalt az 1956. októberi pásztói
eseményekről készítendő dokumentumfilm tárgyában. A film kiemelten foglalkozna
Alapi Lászlóval és Geczkó Istvánnal, a két kivégzett 56-os hőssel.
Az önkormányzat természetesen minden segítséget megad a film elkészítéséhez.
2013. április 12-én a Pásztói Kórházért Közalapítvány Kuratóriumi ülésén vett részt.
Több probléma is felvetődött, többek között hiányzik a könyvelés, jegyzőkönyvek,
dokumentumok.
2013. április 18-án a MAG Zrt. munkatársai helyszíni ellenőrzést tartottak az
iskolacentrumban a sportcsarnok építése kapcsán. Ez önálló napirend és bővebben majd
ott ad erről tájékoztatást.
2013. április 23-án a Magyar Önkormányzatok Szövetsége által rendezett az
Önkormányzatok szerepe a Vidékstratégia megvalósításában című konferencián vett
részt, ahol „Hatékony közfoglalkoztatás a településen” címmel előadást tartott.
2013. április 25-én - 13 órakor dr. órakor dr. Beneda Attila kabinetfőnök úrral tárgyalt,
aki a háziorvosi ügyeleti ellátásért felelős. Egyértelműen arra hívta fel a figyelmét, hogy
2009-től változatlan a háziorvosi ügyeleti ellátás finanszírozása és az önkormányzatokra
ez egyre nagyobb terheket ró. 14 órakor dr. Berczik Ábel NMG Főosztályvezetőjével
tárgyalt. Sajnos úgy tűnik, hogy az önkormányzatok hitelkonszolidációja nem fog
lezárulni június 30-ig. Ez több problémát is okoz. Egyrészt nem tesznek eleget a
jogszabályi kötelezettségnek, másrészt az összes önkormányzat folyószámla hitele lejár
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június 30-ával, a Kbt. pedig lehetetlenné teszi, hogy június 30-ig egy új folyószámla
hitelszerződésünk legyen.
Ugyanezen a napon 16 órakor pedig Hoffmann Imre közfoglalkoztatásért felelős
helyettes államtitkárral tárgyalt. Célja az volt, hogy a jövő évi Start Közfoglalkoztatási
Munkaprogram minta körébe kerüljön be a záportározó, valamint a kül- és belterületi
vízrendezés.
2013. április 27-én a Polgárőrség közgyűlésén Volek György alpolgármester úr vett rész.
2013. április 28-án VII. Múltidéző Zsigmond Nap került megrendezésre.
2013. április 29-én Nagy Illésné szépkorú köszöntésére került sor.
2013. április 30-án a Pásztói Kistérség Többcélú Társulás elnökségi és társulási ülésén
vett részt. A Társulás kimondta, hogy 2013. június 30-ával jogutód nélkül megszűnik.
Gömbiczné Kanyó Beatrix érkezik, 6 képviselő van jelen.
Volek György: Április 25-én a MAG Zrt-nél jártak Sándor Károllyal és Malomhegyi
Lajos Úrral amiatt, hogy a sportcsarnok építésére benyújtott pályázatot tartalék listára
tették. Szakmailag ugyan megfelelt, de forráshiány miatt tartalék listára került. Arról
tárgyaltak, mit lehetne tenni, hogy visszakerüljön a pályázat a támogatandók közé.
A pályázat lényege az, hogyha a C. tipusú tervet valósítanánk meg, a pályázati összeg
akkor sem lehet több, ehhez viszont szükséges lenne bizonyos műszaki feltételek
átdolgozása. Amennyiben a B. tipusú tervet valósítanánk meg, a tervezés költsége
kevesebb lenne, viszont a különbözetet a pályázati összegből levonják. Számunkra
egyértelműen a C. tipusú terv megvalósítása lenne a megfelelő, ehhez viszont át kell
dolgozni a tervet. Ez többletköltségek felmerülését jelenti.
Sisák Imre: Még egy április 25-i történésről ad számot. Ezen a napon szerzett tudomást
arról, hogy egy rendkívül kedvezőtlen változás érintheti Pásztót a Köznevelési törvény
változása miatt. Nógrád megyében ugyanis egy integrált szakképző intézményt kíván
létrehozni a KIK és be akarja vonni a Mikszáth Kálmán Gimnázium és Postaforgalmi
Szakközépiskolát is.
Azonnal felhívta a köznevelési államtitkárságot, ahol közölték, hogy ez nem így működik
és írjuk le, hogy miért akarunk Hoffman Rózsa államtitkár asszonyhoz menni. A levelet
megírta és elküldte, reméli, hogy sikerül személyesen is elmondania az érveit.
Kérdés, vélemény nem volt.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 70/2013. (IV. 4.) sz. határozat végrehajtásáról

adott tájékoztatást.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
77/2013. /IV. 30./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 70/2013. (IV. 4.) sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 73/2013. (IV. 4.) sz. határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
78/2013. /IV. 30./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 73/2013. (IV. 4.) sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 74/2013. (IV. 4.) sz. határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
79/2013. /IV. 30./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 74/2013. (IV. 4.) 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.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
80/2013. /IV. 30./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló
tájékoztatást elfogadta.
II. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a 2012. évi költségvetési zárszámadási rendelet és egyszerűsített
beszámoló
elfogadására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: Az önkormányzatoknak minden év április 30-ig el kell fogadniuk az
előző év zárszámadásáról szóló beszámolót. A 2012. év, bár rendkívül feszes
gazdálkodást igényelt az önkormányzattól és intézményeitől, sikeres volt. A
nagy volumenű beruházások befejeződtek már 2011-ben és a megváltozott
pénzügyi környezet és helyzet azt kívánja, hogy a működőképességre, a pénzügyi
stabilitás megtartására koncentráljunk. A változásokat érzékelve már tudtuk,
hogy ettől az évtől az alapfokú oktatás is állami fenntartásba kerül. Megítélése
szerint kiváló eredmény, hogy a 2012. februárjában elfogadott költségvetési
hiány, mely 500 millió Ft körül járt, az 47,3 %-kal csökkent, ugyanis 230 millió
498 eFt volt mindazon intézkedések összessége, melyet a hiány csökkentése
érdekében megtettünk. Az adóbevételek kapcsán borúlátóak voltunk, ugyanis a
gazdasági környezet nem kedvezett a vállalkozásoknak. Ennek ellenére a helyi
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adóbevételek nemhogy csökkentek volna, hanem növekedtek mintegy 17 millió
Ft-tal a tervezetthez képest. Ezek a kedvező adatok sajnos a hitelkonszolidáció
során visszaütöttek, hiszen településkategórián belül Pásztó adóerő képessége
kiemelkedő volt.
Az elmúlt évben a hiány csökkentését rendkívüli módon befolyásolta az ÖNHIKI
támogatások igénybevétele. Összesen 210 millió 659 eFt-ot nyertünk el. Így az
intézményeknél is fel tudtuk oldani a zárolásokat.
2002. és 2010. között egy fillér ÖNHIKI támogatás sem kaptunk. Ha minden
évben kaptunk volna legalább 50 millió Ft-ot, ma az önkormányzat költségvetése
szuficites lenne.
Az intézményeknél a feladat ellátást forráshiány sosem gátolta és bár az
önkormányzat többször volt kritikus helyzetben, azt gondolja, hogy stabilan és
felelősen gazdálkodott. Mutatja ezt a csak 480 millió Ft-ot kitevő hitelállomány,
ebből pedig 341 millió 931 eFt a folyószámla hitelállomány. Ennek a 60 %-át a
hitelkonszolidáció rendezni fogja.
Meg kell említeni azt is, hogy a Víziközmű Társulás megszűnésével annak összes
hitelállománya az önkormányzatot terhelte. Ezt 2012. október végéig kellett
volna kiegyenlíteni, mely 254 millió 497 eFt-os összeg. Az önkormányzat
szeptember 2-án hiánytalanul átutalta. Ezzel mintegy 7 millió Ft nagyságrendű
hitelkamatot takarítottunk meg.
Az elmúlt évben voltak kisebb-nagyobb beruházások is, mint pl. a Százszorszép
Óvoda felújítása, a Kövicses patak hasznosi mederszakaszának felújítása,
továbbá az intézmények is több, mint 100 millió Ft-ot nyertek el uniós
támogatásból.
A Többcélú Kistérségi Társulás igen sok gondot okozott, de most június 30-ával
talán közelebb jutnak a megoldáshoz.
Folyamatban van a gondozóház felújítására benyújtott pályázatunk és bízik
benne, hogy hamarosan pozitív döntés születik. A sportcsarnokról nem beszél
részletesen, mivel önálló napirendként szerepel.
Mindenkinek megköszöni a 2012. évi felelős gazdálkodást, az intézményeknek és
a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nek is.
Kéri, hogy fogadják el a zárszámadást és egyszerűsített beszámolót.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja a beszámolót és rendelet-tervezetet.
A bizottság nevében köszönetet mond mind a Polgármesteri Hivatal, mind az
intézmények dolgozóinak, valamint a Városgazdálkodási Kft-nek is az elmúlt
évben végzett munkájukért.
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a beszámolót és rendelet-tervezetet.
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Dr. Nyíri Ferenc: Az Ügyrendi Bizottság szintén megtárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést. Csatlakozik Édes Attila úrhoz és köszönetet mond
mindazoknak, akik részt vettek ebben a munkában.
Sisák Imre: Rendkívül fontos, hogy egy Polgármesteri Hivatal ügyfélbarát
magatartást tanúsít-e. Ezzel vannak fenntartásai. Ezen a területen van még
javítani való.
A beszámoló 10. oldalán beszédes számok találhatók, amelyek a takarékos
gazdálkodást támasztják alá. Ez is jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy
javult a pénzügyi kondíciónk.
Elmondja még, hogy bár úgy tűnik, a Képviselő-testület ülésein szinte vita
nélkül, vagy minimális vitával fogadják el az előterjesztéseket, a bizottsági
üléseken igen komoly viták folynak. A Képviselő-testület elé már csak a
bizottságok által javasolt anyagok kerülnek, ezért itt már nincs különösebb ok
újabb vitára. A képviselők felelős döntéseket hoznak, mert tudják, hogy a
lakosság őket bízta meg képviseletükkel.
Szavazásra bocsátja a beszámolót és rendelet-tervezetet.
Név szerinti szavazás: Sisák Imre igen, Volek György igen, Édes Attila igen.
Barna Tibor Józsefné igen, Gömbiczné Kanyó Beatrix igen, dr. Nyíri Ferenc
igen.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról
és egyszerűsített beszámoló jóváhagyásáról
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/
Sisák Imre: Mivel a rendeletet ki kell hirdetni, annak időtartamára szünetet
rendel el.
SZÜNET
SZÜNET UTÁN
III. NAPIRENDI PONT:

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének
I.sz. módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
A 2013. évi költségvetés korai módosítását a következők teszik szükségessé.
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A Hétpettyes óvoda felújításához pályázati saját erő szükséges. Ez az eredeti
költségvetésben nem szerepel, viszont 20 % önerőt ír elő a BM rendelet, mely ez
esetben 7 millió 500 eFt.
A gondozó központ pályázati sikerdíját is ki kell fizetni, mivel megvan a jogerős
építési engedély. Az óvoda fűtéskorszerűsítésével kapcsolatos per még mindig
nem zárult le, további szakértői díjakat kell kifizetni. A Gárdonyi utca ivóvíz
hálózatának felújítására és helyreállítási munkálatokra is meg kell teremteni a
fedezetet a költségvetésben, mely több, mint 17 millió Ft. Ennek a fedezete az
ÉRV Zrt-től származó bevétel.
Szükséges még továbbá városgazdálkodási feladatokhoz, gyermekétkeztetéshez
és a francia testvérvárosi utazáshoz is forrást biztosítani.
Kéri a rendelet-módosítás elfogadását.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a
rendelet-módosítást és elfogadásra javasolja.
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta a
módosítást és elfogadásra javasolja.
Dr. Nyíri Ferenc: Az Ügyrendi Bizottság szintén megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a 2013. évi költségvetési rendelet I. számú módosítását.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a rendelet módosítást.
Név szerinti szavazás: Sisák Imre igen, Volek György igen, Édes Attila igen.
Barna Tibor Józsefné igen, Gömbiczné Kanyó Beatrix igen, dr. Nyíri Ferenc
igen.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2013.(V. 2.) rendelete a
Pásztó Városi Önkormányzat 4/2013. (III. 1.)önkormányzati rendelettel elfogadott
2013. évi költségvetésének módosításáról
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/.
IV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat az önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint a
vagyonkezelői jog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Kérdés nem volt.
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Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint a vagyonkezelői jog gyakorlásának
szabályairól. A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/
V. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a köztisztaság fenntartásáról szóló 15/2011. /VI.30./ önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: A rendelet-tervezetet I. fordulóban tárgyalják, majd ezt követően
társadalmi vitára kell bocsátani 30 napra. Ezen idő alatt lehet véleményt
nyilvánítani, javaslatot tenni.
Kérdés
Czabafy László: Föl lehetne-e hívni a lakosság figyelmét arra, hogy nem
föltétlenül járnak jól, ha a kisebb űrtartalmú kukát vásárolják meg. Egy jelentős
változás előtt állnak, részben a Hulladékgazdálkodási Társulásba történő
belépés, részben jogszabályi változások miatt. A 60 literes edénnyel negyedévente
kb. 1000 Ft-ot takarítanak meg, viszont maga az edény 5-6000 Ft körül van. Ez a
lakosságot terheli és nem biztos, hogy megtérül az ára.
Sisák Imre: A lakossági figyelemfelhívás ezúton is megtörtént, hiszen a városi tv
jelen van az ülésen. Javasolja a Városgazdálkodási Kft-nek, hogy készítsenek a
lakosság részére egy tájékoztató anyagot, melyet a Pásztói Hírlapban
közzétesznek, illetve a város tv-ben és a város honlapján is meg lehet jeleníteni.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
81/2013. /IV. 30./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a köztisztaság
fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30.) önkormányzati
rendelet módosítására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1./ Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti
és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló többször módosított 4/2011. (II. 16.)
számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklete alapján a rendelet-tervezetet 30 napra
társadalmi egyeztetésre bocsátja.
A társadalmi egyeztetés keretében az állampolgárok, a nem állami és nem önkormányzati
szervek, szervezetek / véleményezésre jogosultak / véleményt nyilváníthatnak:
a.) az önkormányzat honlapján a rendelet-tervezet véleményezésére kialakított oldalon
megadott elektronikus levélcímen,
b.) hagyományos módon írásban, papíralapon.
Határidő: 2013. május 3. a honlapon történő közzétételre
Felelős: polgármester
2./ A beérkezett vélemények megismerése után, azokat hasznosítva a Képviselő-testület a
javaslatot ismételten megtárgyalja.
Határidő: a képviselő-testület júniusi ülése
Felelős: polgármester
VI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat az iparűzési adó mértékére és kedvezményére vonatkozó önkormányzati
rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: Technikai jellegű módosításról van szó, mely az iparűzési adó
mértékét semmilyen módon nem befolyásolja.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a
rendelet-tervezetet.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

11
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2013 /V. 2./ rendelete a helyi iparűzési adó mértékéről
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/
Sisák Imre javasolja, hogy a strand üzemeltetésével kapcsolatos napirendet
kilencedik napirendi pontként tárgyalják.
Szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
82/2013. /IV. 30./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a pásztói strandfürdő üzemeltetési szerződésének
megkötésére vonatkozó javaslatot 9. napirendi pontként tárgyalja.
VII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának
elfogadására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: Nyugodtan mondhatná a Képviselő-testületnek, hogy vegyék le
napirendről az előterjesztést, mégsem teszi.
Megdöbbenve látták az Áht. módosításában, hogy a III. negyedévi beszámolóval
együtt április 30-ig kell elfogadni a következő év költségvetési koncepcióját. Ez
többszörös ellenmondást okozott, ugyanis nem tudták, hogy melyik
megfogalmazás téves. A III. negyedéves beszámolót az adott év áprilisában
nyilván még nem lehet tárgyalni. Az április 30. azért is meglepő a koncepció
elfogadása kapcsán, mivel semmiféle információ nem áll rendelkezésre arról,
hogy az önkormányzatok az államtól 2014-ben milyen pénzügyi finanszírozást
kapnak. E skizofrén helyzet megoldását keresve telefonon próbáltak érdeklődni,
majd rövid időn belül módosították a jogszabályt úgy, hogy a III. negyedéves
beszámoló határideje november 30. maradt, a koncepcióé viszont április 30.
Ezért tehát elkészítették a 2014. évi költségvetési koncepciót, melyet a Képviselőtestület megkapott. Közben viszont ismét módosították az Áht-t és a koncepciót
október 31-ig kell elfogadni.
Javasolja, hogy tárgyalják meg az előterjesztést a határidő módosítás ellenére.
Megállapíthatják, hogy igen kevés információ áll rendelkezésre ahhoz, hogy a
2014-es eseményeket előre lássák. Az önkormányzat arra törekszik, hogy
továbbra is mindent megtesz a város működőképességének megtartása
érdekében. Remélhetőleg megvalósulhatnak
a tervezett beruházások,
felújítások. A költségvetést illetően számszaki adatokba is nehéz bocsátkozni,
hiszen ha a hitelkonszolidáció nem valósul meg június 30-ig, máris másként
alakul a pénzügyi helyzet.
Ha a megállapodás megszületik, a jelenlegi
folyószámla hitelünk teljesen lenullázódik. Arról csak részlegesen információ
van, hogy utána a folyószámla hitel milyen nagyságrendben és feltételekkel
vehető igénybe.
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Ez az anyag igen-igen vázlatos, a jövőt elemző koncepció. Kéri, hogy fogadják el a
határozati javaslatot.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta a
koncepciót és egyhangúlag elfogadásra javasolják.
Dr. Nyíri Ferenc: Az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolják. Az a véleménye, hogy olyan dologról kell dönteni, amiről
nincs ismeretük, fölösleges munkát jelent a koncepció készítőinek. Ezen a
jövőben még többször változtatni kell.
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta az
előterjesztést és szintén elfogadásra javasolják. Úgy véli, fontos adatok nélkül is
megfelelő alapot szolgáltat arra, hogy a végleges koncepciót kidolgozzák.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
83/2013. /IV. 30./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenleg hatályos ÁHT
figyelembevételével, a meglehetősen információ hiányos környezetben megtárgyalta Pászt
Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját.
A költségvetés végleges összeállításáig a feladatok olyan átgondolását és intézkedések
megtételét igényli, melyek a várható bevételek és kiadások jelenlegi nagymértékű
aránytalanságát egyensúlyba hozzák.
Az önkormányzat a 2012. évben történt jogszabályi változások és helyi döntéseket figyelembe
véve az alábbi határozatot hozza:
1. A Polgármesteri Hivatal és a város intézményei részére elrendeli, hogy a 2014. évi
költségvetési törvényből és az azt megalapozó jogszabályok módosításából eredő
változást vezessék át és a végleges költségvetést a jogszabályi előírásoknak
megfelelő /szerkezeti változás, szintre hozás/, teljes körű számítással alapozzák meg,
mind a lehetséges bevételek mind a kiadások vonatkozásában. Ennek keretében a
hivatal a korábban vállalt kötelezettségeket is teljes körűen mutassa be.
2. A Képviselő-testület nem kíván további adósságot keletkező kötelezettséget vállalni,
fő célkitűzése, hogy a 2014. évi költségvetését a törvényi előírásoknak megfelelően
forrásegyezőségesen készítse el.
Amennyiben ez nem biztosítható, akkor számít az állami költségetésben a forráshiány
kezelésére szolgáló fejezeti tartalék előirányzatra.
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3. A Képviselő-testület elvárja az intézményektől, hogy a költségvetés tervezése során
saját bevételeiket a rendelkezésükre álló eszközök hatékonyabb kihasználásával,
magasabb szinten tervezzék és azt az év során az önkormányzati támogatások
kímélése érdekében realizálják. A Képviselő-testület a hiány mértékére és a rendkívüli
helyzetre figyelemmel elvárja intézményeitől és hivatalától, hogy 2014-ben mind a
költségvetési tervezés, mind a végrehajtás során az önkormányzati feladatokra
koncentrálva takarékosan gazdálkodjanak.
4. A Képviselő Testület rendkívül nehéz pénzügyi helyzete ellenére- különös tekintettel
az érintett adóalanyokat (lakosság, vállalkozások) hasonlóan hátrányosan érintő
pénzügyi és gazdasági válságra, a kiszámítható adópolitikára – nem emeli az
építményadó tételeket.
5.

Az intézményvezetők tételesen mutassák be az intézmények által ellátott (felvállalt,
vagy testületi határozat alapján ellátott) nem kötelező szolgáltatásokat (feladat
megnevezése, ellátottak száma, költsége, bevétele).

6. A Képviselő-testület az intézményhálózatban dolgozók lakáshoz jutását és
lakásfelújítását a jelenleg is működő munkáltatói lakásépítési alap fenntartásával
tervezi továbbra is segíteni.
7. Az intézmények működési kiadásai a bér tekintetében a közalkalmazotti törvény szerinti
bértábla kötelező besorolása és a soros előlépések miatt tartalmaznak előirányzat
növekedést, és csak ennek megfelelő kiadás teljesíthető a 2014. évi költségvetési
törvényben rögzített feladatfinanszírozási rendnek megfelelően.
8. Az intézmények létszámirányszámát a Képviselő-testület a feladatellátás módosulása, az
intézmények javaslata és az önkormányzat pénzügyi helyzete figyelembe vételével
határozza meg.
9. Az önkormányzat a munkanélküliség csökkentése, a feladatellátás biztosítása érdekében
a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében a hivatali, intézményi,
városgazdálkodási feladatok segítésére 2014-ben is foglalkoztat közcélú munkásokat. E
foglalkoztatási formával az önkormányzat városgazdálkodási (út-híd, közterületi
gyommentesítés, belvíz, park, játszótér stb.) feladatait kell tehermentesíteni. Elvárás a
feladatot ellátó Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-vel szemben, és a
résztvevőktől, hogy munkavégzésre pontosan,munkára képes állapotban jelenjenek meg,
hatékony és eredményes munkát végezzenek, tartozásaikat rendezzék és törekedjenek az
elsődleges munkaerőpiacra történő visszajuttatásra.
10. A Polgármesteri Hivatal tegyen meg minden szükséges és lehetséges intézkedést annak
érdekében, hogy a nyilvántartott önkormányzati követelések és adóbevételek a lehető
legrövidebb időn belül, illetve a törvényes határidőben realizálódjanak.
A hiivatal tegyen hatékony intézkedést a szabad rendelkezésű, hasznosításra kijelölt
önkormányzati vagyon értékesítésére a Pénzügyi - Településfejlesztési Bizottság
javaslata, iránymutatása szerint.
11. A Képviselő-testület
- Az önkormányzat intézményeinél a továbbiakban is komoly hangsúlyt fordít a
roma tanulók felzárkóztatására.

14
- A Képviselő-testület a roma kisebbség munkához juttatása érdekében közbenjár a
gazdálkodó szervek és a Munkaügyi Központ felé a velük való együttműködés
keretében.
12. A Képviselő-testület a Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére ülései
megtartásához illetve elnöki fogadónaphoz a polgármesteri hivatal épületében
havonta 2 alkalommal 4-4 órára 1 db irodát biztosít, támogatásként.
13.. A, Strandfürdő működését az önkormányzat kiadásainak növekedése nélkül a DélNógrádi Vízmű KFT, a Városgazdálkodási KFT és a közmunkások bevonásával kell
biztosítani annak érdekében, hogy a támogatási szerződés szerinti kötelezettségét az
önkormányzat teljesítse. E mellet vizsgálni kell a strandfürdő hosszabb távú gazdaságos
működtetésére nyilvános pályázatot kiírásának lehetőségét.
14. A Képviselő-testület a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
véleményének figyelembe vételével a 2014. évi költségvetési koncepciót elfogadja.
15. A Képviselő-testület a RNÖ véleményét figyelembe veszi a 2014. évi
költségvetési koncepció tekintetében
16. A főmérnökség készítsen elő megállapodás-tervezetet arra vonatkozóan, hogy a
térfigyelő kamerarendszert az önkormányzat továbbra is biztosítja a város
közrendjének, biztonságának megfigyeléséhez, rögzítéséhez, de a rendszeres kamera
megfigyeléséhez költséget nem tud biztosítani.
17. A főmérnökség a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.- által
ellátandó feladatokra (a számviteli törvény szerinti beszerzés gazdaságosságának
igazolásához, illetve a közbeszerzési törvény szerinti IN-HAUS beszerzés
igazolásához) kérjen be kontroll ajánlatokat.
18. A képviselő-testület felhívással él a város mezőgazdasági termelői, a lakosság felé,
hogy a helyben foglalkoztatást és a mezőgazdasági termelést helyezzék előtérbe, a
település élelmiszer szolgáltatói pedig vásároljanak a helyben előállított
mezőgazdasági termékekből.
19. A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT igazgatója a költségvetési
rendelet előterjesztésével egyidejűleg készítsen hasznosítási javaslatot a piaccsarnokra.
VIII. NAPIRENDI PONT:
Beszámoló az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2012.
évi belső ellenőrzési tevékenységéről
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta a
belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolót és elfogadásra javasolják.
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Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a beszámolót.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
84/2013. /IV. 30./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységéről készített
beszámolót megtárgyalta és tudomásul vette.
Sisák Imre: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságnak rendkívüli ülést kell
tartania, ezért annak időtartamára szünetet rendel el.
SZÜNET
SZÜNET UTÁN
Sisák Imre: Megállapítja a határozatképességet, mivel az ülésteremben 6
képviselő van jelen.
IX. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a pásztói strandfürdő üzemeltetési szerződésének megkötésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: A korábbi üléseken a Képviselő-testület kétféle variációval
találkozhatott. Az egyik az volt, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a DélNógrádi Vízmű Kft. üzemeltesse a strandfürdőt a Városgazdálkodási Kft-vel
együtt. Aztán felvetődött az a lehetőség is, hogy vállalkozó üzemeltesse a
strandot.
Ő megkeresett egy vállalkozót, akiről azt hallotta, hogy szivesen üzemeltetné a
strandot. A vállalkozó a megkeresésre azt mondta, hogy már későinek tartja az
időpontot arra, hogy megfelelően felkészüljön a strand megnyitására, ezért nem
él a lehetőséggel.
Ezért marad az eredeti állapot, tehát a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. és a
Városgazdálkodási Kft. együtt fogja üzemeltetni a strandot az idei szezonban.
Az üzemeltetési szerződés 2. pontjában az évszámot javítani szükséges 2012.
helyett 2013. évet kell írni.
Kéri a határozati javaslat és az üzemeltetési szerződés elfogadását.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
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Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolják a határozati javaslatot és üzemeltetési
szerződést.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
85/2013. /IV. 30./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
pásztói strandfürdő üzemeltetési szerződésének megkötésére tett javaslatot és az
alábbi határozatot hozza.
1. Az önkormányzat a megye egyetlen gyógyvizű strandját tovább működteti. A
strand határozott időre szóló üzemeltetésével a Dél-Nógrádi Vízmű Kft-t bízza
meg.
A strandfürdő burkolt és füvesített területeit, beleértve az autóparkolót is,
illetve a szociális és vizesblokkok, a két mobilöltöző és a medencék közvetlen
környezete karbantartását, tisztítását a Pásztói Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft. végzi, továbbá gondoskodik a strandfürdő
nyitvatartási időn kívüli őrzéséről, védelméről 18:00-tól 06:00-ig.
2. A Képviselő-testület a strand üzemeltetési veszteségét a Dél-Nógrádi Vízmű
Kft-nek megtéríti. Az előirányzatot a tételes elszámolás után a
költségvetésében biztosítja.
Határidő: értelemszerű
Felelős: értelemszerű
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat melléklete
szerinti üzemeltetési szerződés aláírására.
Határidő: 2013. május 6.
Felelős: polgármester
X. NAPIRENDI PONT:
Beszámoló a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Odlerné Tiszovszki Mária intézményvezető
Bartus László osztályvezető
Odlerné Tiszovszki Mária: Nincs szóbeli kiegészítése, ha kérdés merül fel, arra
válaszol.
Kérdés
Barna Tiborné: Az idén is marad a nyári gyermekétkeztetés?
A beszámolóban kitérnek arra, hogy a Képviselő-testület hozzon egy olyan
határozatot, melyben szankcionálni lehetne azt, hogy 22.00 óra után
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gyermekkorúak felügyelet nélkül ne tartózkodhassanak szórakozóhelyen, illetve
az utcán.
Van-e a Képviselő-testületnek erre hatásköre?
Bartus László: A nyári gyermekétkeztetés minden évben attól függ, hogy milyen
a támogatási rendszer, ezt egy évre érvényes kormányrendelet határozza meg.
2013-ban akkor tudják ezt vállalni, ha Pásztó abba a körbe esik, hogy teljes
mértékben támogatják.
A másik kérdésre azt tudja válaszolni, hogy helyi rendelkezést erre nemigen
lehet alkotni, vannak jogszabályok, amelyek ezt szabályozzák. Nagyobb
hangsúlyt kell fektetni a szórakozóhelyek látogatására, ellenőrzésére. Tovább
lehetne erősíteni az együttműködést a rendőrséggel és a házi gyermekorvosokkal
is. E napirend tárgyalására ők is kaptak meghívót.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: A beszámolót alaposnak és konkrétnak találták. Kitűnik hogy
munkájukat következetesen és hatékonyan végzik.
A bizottság a beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Sisák Imre: A határozati javaslatban kéri javítani a „közmunka” kifejezést
„közfoglalkoztatás”-ra. Az átmeneti otthonban lakó szülőket sajnos nem lehet
közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatni, mert emelt összegű családi pótlékot
kapnak és GYES-t is. Ez így együtt kizáró ok. E tekintetben a Munkaügyi
Központ tudna segíteni.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
86/2013. /IV. 30./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Város Önkormányzata megtárgyalta a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásának értékeléséről szóló előterjesztést, azt elfogadja és annak alapján az
alábbi feladatokat határozza meg.
1. Meg kell vizsgálni egy olyan intézkedés lehetőségét, mely megtiltja és szankcionálja (akár
védelembe vételre irányuló javaslattal is!) a felügyelet nélküli gyermekkorúak 22 órán túl
történő szórakozóhelybeli, vagy akár utcai tartózkodását.
2. A Családok Átmeneti Otthonában lakó szülők lehetőség szerint kapjanak munkalehetőséget
/közfoglalkoztatás/ 4 órában a gyes mellett. Jövedelmük emelkedésével több esélyük lenne az
önálló életvitelhez, könnyebben válhatnának a társadalom hasznos tagjaivá.
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3. A jelzőrendszer működésében erősíteni kell a rendőrséggel való kapcsolattartást, kérve,
hogy a gyalogos járőrözés napi rendszerességgel történjen, kiemelten a parkok és játszóterek
környékén.
Felelős: érintett intézmények, szervek vezetői
Határidő: folyamatosan, ill. értelemszerűen
4. E határozat hatályba lépésével egyidejűleg a 113/2012. /V.24./ számú határozat hatályát
veszti.
Sisák Imre: Javasolja, hogy a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja a
konténerszállító gépjármű és konténerek beszerzéséről szóló előterjesztést.
Szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
87/2013. /IV. 30./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja az új konténerszállító gépjármű és 4
darab új konténer beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról
szóló javaslatot.
ZÁRT ÜLÉS
/A zárt ülésről külön jkv. készül/
XII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási
megállapodása 3. számú módosításának elfogadására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Volek György: A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási
Megállapodását újra kell kötni. Ezt az önkormányzati törvény és az új
hulladékgazdálkodási törvény előírásai megkövetelik. Azon önkormányzatoknak,
akik 2012. január 1. előtt társultak, új szerződést kell kötniük.
Tulajdonképpen a legtöbb helyen csak kifejezésbeli változások vannak a
szövegben. Pl. a társulás nevét angolul is meg kell jelölni a megállapodásban,
elnökhelyettes helyett alelnök megnevezés stb. Változott a jegyző jogköre oly
módon, hogy minden társulási ülése részt vehet külön megbízás nélkül. További
változás még, hogyha egy településen változik a polgármester személye, az őt
követő polgármester jogutódként folytathatja tovább, nem kell külön új
megállapodást kötni. Pontosították, szigorúbbá tették a társulásból történő
kiválás és szankcionálás kérdéskörét. A fizetési kötelezettség elmulasztása
esetére meg kell adni egy számlaszámot, amelyről két felszólítást követően le
tudják emelni a fizetendő összeget.
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A Hulladékrekultivációs pályázat kapcsán elmondja, hogy a legutóbbi ülésen
kérte, hogy minél előbb indítsák el a közbeszerzési eljárást annak érdekében,
hogy a Pásztónak járó 518 millió Ft mihamarabb rendelkezésre álljon.
Sisák Imre: Megköszöni a tájékoztatást. Helyesen tette Alpolgármester úr, hogy
a hulladék rekultivációs pályázat kapcsán kitért a közbeszerzési eljárásra, mert
a döntés még tavaly megszületett a támogatásról, viszont addig nem kaphatjuk
meg, amíg a közbeszerzési eljárás le nem folytatódik.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és a megállapodás módosítását elfogadásra javasolja.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
89/2013. /IV. 30./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Kelet-Nógrád
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodása 3. számú módosításának
elfogadására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kelet–Nógrád Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 3. számú módosítását az
1. melléklet szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a törvényi kereteket figyelembe véve
a települési szilárd hulladékgazdálkodási önkormányzati hatáskörök közül a
Társulásra ruházza át a társulási cél megvalósítása érdekében az alábbi hatásköreit:
d.) az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített
gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladék ingatlantulajdonostól történő átvétele
és elszállítása-ideértve a háztartásban képződő biohulladék, a vegyes hulladék,
illetve az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítását,
e.) a lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos hulladék ingatlantulajdonostól
történő átvétele és elszállítása,
f.) a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő
udvaron vagy átvételi helyen átvett hulladék elszállítása,
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g.) a közterületen elhagyott hulladék összeszedése, elszállítása, kezelése,
h.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelése,
i.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási
létesítmény fenntartása, ideértve a Projekt keretében megvalósuló valamennyi
létesítményt is,
j.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésére a jogszabályoknak megfelelő
közszolgáltató kiválasztásának/kijelölésének joga,
k.) a kiválasztott/kijelölt közszolgáltatóval a jogszabályok rendelkezéseinek
megfelelő
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése a
Tagönkormányzatok javára.
A fenti feladat-és hatáskörök átruházása nem érinti a tagönkormányzatok 2014. január
1-ig fennálló, hatályos közszolgáltatói szerződéseit, feladatellátási kötelezettségét. A
Társulás az átruházott hatásköröket más szervre nem ruházhatja át.
Határidő: a törzskönyvi bejegyzés napja
Felelős: polgármester
XIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Alapító Okiratának
kijavítására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
Sisák Imre: Az alapító okirat módosítását az indokolta, hogy bele kellett foglalni
az erdei iskola működtetését is.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság elfogadásra
javasolja az alapító okirat módosítását.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
90/2013. /IV. 30./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Pásztó Városi Önkormányzat
Óvodája 2013. február 28-án elfogadott alapító okiratának javítását a MÁK
hiánypótlási felhívásának megfelelően tudomásul veszi.
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Határidő: megküldésre haladéktalanul
Felelős: polgármester
XIV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Gárdonyi Géza utcai vízvezeték felújításához kivitelező és
műszaki ellenőr megbízására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
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
91/2013. /IV. 30./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Géza utcai vízvezeték
felújításához kivitelező és műszaki ellenőr megbízására tett javaslatot megismerte,
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Géza utcai ivóvízvezeték
felújításához szükséges kivitelezési munkák elvégzésével a Dél-Nógrádi Vízmű Kft-t, mint
legkedvezőbb ajánlatadót bízza meg.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezési munkák
feladatainak ellátására a Dél-Nógrádi Vízmű Kft-vel, bruttó 17.020.203 Ft vállalási áron
kösse meg a vállalkozási szerződést.
Határidő: 2013. május 3.
Felelős: értelemszerű
3. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Géza utcai ivóvízvezeték
felújításához szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátásával a Nomber Kft-t, mint
legkedvezőbb ajánlatadót bízza meg.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a műszaki ellenőri feladatok
ellátására a Nomber Kft-vel, bruttó 254.000 Ft vállalási áron kösse meg a vállalkozási
szerződést.
Határidő: 2013. május 3.
Felelős: értelemszerű
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XV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó, Cserhát lakónegyedi óvoda korszerűsítésére vonatkozó
pályázat benyújtására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: a határozati javaslatban kéri javítani az összeget 7.496.905 Ft-ra.
Bízik benne, hogy a pályázat sikeres lesz.
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 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
92/2013. /IV. 30./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó Cserhát lakónegyedi óvoda
korszerűsítésére vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló javaslatot megtárgyalta és az
alábbiak szerint határoz:
1. A Képviselő-testület Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Cserhát lakónegyedi
épületének korszerűsítésére pályázatot nyújt be a 8/2013. (III.29) BM rendelet szerint az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó támogatások
igénybevételére
2. A Képviselő-testület a 37.484.521,- Ft összértékű beruházáshoz szükséges 20 % önerőt
7.496.905,- Ft-ot költségvetésében biztosítja.
3. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a támogatásból korszerűsített intézményt a
beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően –
működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – hasznosítja, a
feladatellátási helyet nem szünteti meg, és nem adja át az intézmény fenntartói jogát
nem állami fenntartó részére, kivéve, ha – települési önkormányzati rendeleten kívüli –
jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója.
4. A Képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a pályázatot a BM rendeletben
meghatározott határidőre nyújtsa be.
Határidő: 2013. május 2.
Felelős: polgármester
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XVI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megállapítására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
93/2013. /IV. 30./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-fejlesztési
hozzájárulás megállapítására tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozza:
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonában és az ÉRV Észak-Magyarországi Regionális Vízművek Zrt.
üzemeltetésében lévő ivóvíz - és csatornahálózatra vonatkozóan –
figyelembe véve a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX tv. 69. §
(1) bekezdésében foglaltakat – a víziközmű- fejlesztési hozzájárulás
mértékére, elosztására, annak legkisebb igényelhető mennyiségére,
valamint a beszedés mikéntjére vonatkozó Megállapodást e határozat
mellékleteként elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a Megállapodás
aláírására, egyben felkéri a Megállapodás közszolgáltatónak való
megküldésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 3.
XVII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat az Általános Iskola sportcsarnok fejlesztési pályázata átdolgozására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Malomhegyi Lajos: Az előterjesztésben szó szerint idézte a támogatói értesítés
idevonatkozó szövegét.
Két lényeges pontra utal. Az egyik, hogy szükséges átdolgozni az engedélyezési
terveket a „B” tipusú tornaterem méreteire, vagy a helyszíni ellenőrzési
jegyzőkönyv alapján az ellenőrzők által javasolt „C” tipusra.
Fontos, hogy amennyiben megvalósul a sportcsarnok, az oktatási intézménynek
vállalnia kell, hogy már a befejezést követő tanévben bevezeti a mindennapos
testnevelést. A helyszíni ellenőrzés megállapításait a MAG Zrt. osztályvezetője
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teljes egészében elfogadta, sőt arra biztatott, hogy a „C” tipusú tornaterem
indokolt és szükséges.
A „C” tipusú tornaterem esetében viszont többletköltség igényünk nem lehet, a
támogatási szerződést a pályázott összegre lehet megkötni. Ebből következik,
hogy az átdolgozásnál ezt figyelembe kell venni.
Az építési engedélyezési eljárásban is előírtak kötelezően elvégzendő feladatokat.
A legjelentősebb az, hogy az épület teljes hosszában biztosítani kell a tűzoltó
jármű közlekedését. Ez azt jelenti, hogy 25 tonna teherbírású utat kell kiépíteni
kb. 80 m hosszúságban.
Kérdés
Dr. Nyíri Ferenc: Milyen paraméterbeli különbségek vannak a „B” és „C” tipusú
tornaterem között?
Malomhegyi Lajos: Az előterjesztésben hivatkozott Magyar Szabvány a
minimális méreteket írja elő. E szerint a „B” tipusnál a tornaterem minimális
mérete 900 m2, a „C” tipusnál 1350 m2, mely a küzdőteret és lelátót foglalja
magában.
Mivel a két iskolát tekintve 26 osztályról van szó, erre kötelezően a „C” tipust
kell építeni, mert a szabvány szerint 24 osztálytól csak ez a megfelelő.
Ez azt jelenti, hogy a megtervezett tornatermen és egyéb helyiségeken kívül még
további két öltözőt, egy tanárit, három zuhanyállást, négy mosdót és egy wc-t
kézmosóval, egy szertárat.
Előírás még, hogy háromfelé osztható tornatermet kell tervezni. Ez annyit jelent,
hogy a harmadik elkülönített résznél is kell, hogy legyen külön kijárat a szertár,
illetve az öltözők felé. Ezek az áttervezés során viszonylag egyszerűen
megvalósíthatók.
Vélemény, észrevétel
Sisák Imre: Április 18-án megérkezett az értesítés a MAG Zrt-től, hogy helyszíni
ellenőrzést tartanak. Kérdésünkre azt mondták az ellenőrök, hogy a támogatási
szerződés megkötését megelőzi a helyszíni ellenőrzés.
Megítélése szerint helyszíni ellenőrzést ott tartanak, ahol támogatási szerződést
akarnak kötni.
Aztán érkezett egy e-mail, mely szerint jelszóval történő belépés után
megtekinthették azt az értesítést, mely a pályázat elutasításáról és tartalék
listára helyezéséről szólt. A pályázat ugyan szakmailag megfelelt, de forráshiány
miatt tartaléklistára került.
Amikor erről az e-mailről értesült, hogy 16 osztály esetén „B" típusú, 900 m2-es,
kapcsolódó helységekkel rendelkező tornatermet ír elő a szabvány, ezzel szemben
a projekt eredménye egy 2022,12 m2-es tornaterem megvalósulását
eredményezné, azonnal telefonált. Nincs szükségünk ugyanis egy újabb
tornateremre.
Azonnal be tudta bizonyítani, hogy a pályázott 16 osztályos tagiskola a 10
osztályos Dózsa György tagiskolával egy OM azonosítóval rendelkezik és az
egymás melletti két iskola együtt jogosult a „C” típusú tornaterem létesítésére,
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mert az osztályok száma meghaladja a 24-et, továbbá a mindennapos testnevelés
bevezetéshez indokolt és szükséges a „C” típusú tornaterem építése.
Az ellenőrzési jegyzőkönyvbe már eleve az került bele, hogy a 26 tanulócsoportot
tekintve a „C” tipusú sportcsarnokot kell megvalósítani.
A „C” tipus megvalósulása esetén plusz 120 m2 merül fel a már említett újabb
helyiségek miatt, mely előzetes kalkulációk szerint 300 eFt/m2 áron valósítható
meg, ez pedig 30 millió Ft többletköltséget eredményez. A 25 tonna teherbírású
út építése pedig minimál költséggel számolva is 10 millió Ft lenne.
Amennyiben átterveztetnénk „C” tipusú sportcsarnokra, az önkormányzatnak
minimum 40 millió Ft saját erőt kellene biztosítani a pályázathoz. A pályázat
főösszege nem változtatható, tehát az 397 millió Ft marad akkor is, ha a „C”
tipust akarjuk megvalósítani.
A következőket javasolja: A hiánypótlásnál előírják, hogy be kell szerezni a KIKtől azt a nyilatkozatot, mely tartalmazza, hogy a sportcsarnok elkészültét
követően azonnal, nem felmenő rendszerben biztosítják a mindennapos
testnevelést. Ennek érdekében haladéktalanul meg kell keresni a KIK-et.
Meg kell vizsgálni, hogy az engedélyezési terv
és a megvalósíthatósági
tanulmány a mi igényeinknek, a pályázati lehetőségnek megfelelően készült-e.
A lehetőséget ne vessék el, meg kell tenni a szükséges lépéseket annak
érdekében, hogy a pályázat a tartalék listáról visszakerüljön a támogatandók
közé. A Képviselő-testület a következő ülésén térjen vissza erre a kérdésre.
Dr. Nyíri Ferenc: A sportcsarnokra nagyon nagy szükség lenne. Az is biztos, hogy
nagy összegű saját erő kell majd hozzá. Egy szempontot azonban még figyelembe
kellene venni. Azt, hogy nemcsak a Gárdonyi és a Dózsa iskola fogja használni,
hanem lehetséges, hogy még a gimnázium is. Ezt a lobbizás folyamán ki lehetne
használni, ugyanis az ő érdekük is lenne, hogy megvalósuljon a sportcsarnok.
Térségi érvekkel is lehetne indokolni az építmény szükségességét. A lobbizásban
segíthetnének a város országgyűlési képviselői is.
Sisák Imre: Ha ő országgyűlési képviselő lenne, biztosan mindent elkövetne
annak érdekében, hogy ez a létesítmény megvalósuljon Pásztón. Itt ugyanis
egyáltalán nem állnak rendelkezésre a mindennapos testnevelés feltételei.
Az biztos, hogy személyesen mindent megtesz annak érdekében, hogy a tartalék
listáról előre kerüljünk.
Dr. Tasi Borbála: A leglényegesebb problémákra hívja fel a figyelmet.
Ha a megvalósításhoz saját erő kell, honnan fogjuk ez biztosítani. Erről még nem
volt szó. Arról viszont igen, hogy kb. 40 millió Ft-ra számoljuk az önkormányzati
kiegészítő forrás összegét, amely véleménye szerint akár 50 millió is lehet, mivel
nincsenek pontos számítások és bármi közbejöhet. Tehát foglalkozni kell azzal is,
hogy honnan teremtik elő a saját erőt.
Személy szerint nem támogatja a további erőlködést, bizottsági ülésen is
elmondta véleményét. Nem megalapozott ilyen formában a pályázat.
Fontos a tankerület nyilatkozatának beszerzése, illetve a tanulmányterv és
engedélyezési terv készítés vonatkozásában legyen ott hogy alkalmas terveket
szolgáltattak-e nekünk.

26
Édes Attila: A „B” és „C” tipus között az okozza a problémát, hogy a tervkészítők
felé megfogalmazták az igényeiket és egy szabványméretű csarnok tervezését
kérték, ami csak „C” tipusú épületben képzelhető el. Ahol csak 16 tanulócsoport
van, oda nem lehet csak „B” tipusút tervezni. A többletköltséget most a „C”
tipushoz tartozó újabb öltözők és vizesblokk kialakítása okozza.
Mivel telephelyek nyújtanak be pályázatot, a KIK-et arról is nyilatkoztatni
kellene, hogy fenntartja-e a jövőben is minden évfolyamon a két osztályt, vagy
pedig az egyik telephelyen csak alsó tagozat, a másik telephelyen pedig csak felső
tagozat lesz. Amennyiben nem tartja fenn a két párhuzamos osztályt, a pályázat
nem nyújtható be.
Sisák Imre: Egyetért Édes Attila úrral. A pályázatot ilyen formában benyújtani
nem szabad, tisztázni kell a körülményeket. Ha pedig a megvalósítás kapujába
jutunk, azt is el kell dönteni, hogy van-e hozzá 50 millió Ft-unk.
Az alábbi határozati javaslatot javasolja elfogadásra.
„Be kell szerezni a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ nyilatkozatát arra
vonatkozóan, hogy a pályázat sikeressége esetén a megvalósítást követő
következő tanévtől teljes körűen biztosítja a mindennapos testnevelést.
Fenntartja-e, hogy a Gárdonyi tagiskola telephelyén párhuzamosan két-két
osztályt működtet mind a 8 évfolyamon.
Meg kell vizsgálni, hogy az engedélyezési terv
és a megvalósíthatósági
tanulmány a mi igényeinknek, a pályázati lehetőségnek megfelelően készült-e.
Mindent el kell követni annak érdekében, hogy a pályázat a tartalék listáról
előbbre lépjen és keresni kell a lehetőségét, hogy sikeres pályázat esetén annak
bonyolítása miként biztosítható. „
Szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
94/2013. /IV. 30./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület megtárgyalta a Gárdonyi tagintézmény sportcsarnok
fejlesztési pályázatának átdolgozására vonatkozó javaslatot és az alábbiak
szerint határoz:
Be kell szerezni a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ nyilatkozatát arra
vonatkozóan, hogy a pályázat sikeressége esetén a megvalósítást követő
következő tanévtől teljes körűen biztosítja a mindennapos testnevelést.
Fenntartja-e, hogy a Gárdonyi tagiskola telephelyén párhuzamosan két-két
osztályt működtet mind a 8 évfolyamon.
Meg kell vizsgálni, hogy az engedélyezési terv
és a megvalósíthatósági
tanulmány a mi igényeinknek, a pályázati lehetőségnek megfelelően készült-e.
Mindent el kell követni annak érdekében, hogy a pályázat a tartalék listáról
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előbbre lépjen és keresni kell a lehetőségét, hogy sikeres pályázat esetén annak
bonyolítása miként biztosítható.
Határidő: azonnal
Felelős: főmérnökség
KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK
Barna Tiborné: Szóvá tették a városlakók és vidékiek is, hogy az önkormányzati
dolgozóknak van külön parkolójuk a két épület között.
Sisák Imre: Az nem az önkormányzati dolgozók parkolója.
Barna Tiborné: Akkor oda bárki beállhat?
Sisák Imre: Mivel a parkoló intézményi terület, korlátozott számban csak azok
állhatnak be, akik a Polgármesteri Hivatalban, Gimnáziumban, IPESZ-ben,
Tűzoltóságnál dolgoznak, illetve azok akik itt laknak.
A parkoláshoz névre szóló, a gépjármű rendszámát tartalmazó engedély van
kiadva.
Barna Tiborné: Az állampolgárok azt kifogásolják, hogyha az itt dolgozóknak van
parkolási engedélyük, miért az épület előtti parkolót használják. Ugyanis ha
jönnek ügyet intézni, nem tudnak beállni a parkolóba.
Sisák Imre: Ki van téve a tábla, hogy csak célforgalom hajthat be az épület elé.
Barna Tiborné: A Gárdonyi utcában el lettek bontva a veszélyes játszótéri
elemek. A lakók kérdezik, hogy lesz-e másik helyette, vagy fel lesznek-e újítva
azok, amelyeket elvittek.
Sisák Imre: Kéri, hogy 30 napon belül kapjon írásbeli választ a Képviselő
Asszony.
Barna Tiborné: A Béke utcában is van egy játszótér. A lakók kérése, hogy
legalább két hinta kerüljön kihelyezésre.
Sisák Imre: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
k.m.f.

Sisák Imre
Polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

