Jegyzőkönyv
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2013. július 9-i
rendkívüli ülésén.
Képviselő-testületi ülés helye: Pásztó Városi Polgármesteri Hivatal II. emeleti
tanácskozó terme, 3060 Pásztó Kölcsey F. út 35.
Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna
Tibor Józsefné, Édes Attila, Nyíri Ferenc képviselők.
Meghívottak: dr.Tasi Borbála címzetes főjegyző, Sándor Károly aljegyző, Szabóné
Bózsár Éva osztályvezető, Szklenár Katalin ügyintéző, Gyürky-Szabó Erika
ügyintéző, Nagyné Kis Anita, Sándor Balázs, Tari Mihály, Berzák Gyuláné
Szervezési Osztály munkatársai.
Sisák Imre köszönti az ülésteremben megjelenteket. Megállapítja a
határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből 5 fő jelen van.
Dr. Becsó Károly és dr. Gajdics Gábor nem jelezték távolmaradásuk okát. Dr.
Halász István betegség miatt van távol. Gömbiczné Kanyó Beatrix előzetesen
jelezte, hogy több napos elutazása miatt nem tud részt venni az ülésen.
Szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot a meghívó szerint.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
161/2013. /VII. 9./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. Javaslat a közterület használatának szabályairól és a közterületen történő
szeszesital fogyasztás tilalmáról szóló 24/2009. /IX.30./ számú rendelet
módosítására. (I. fordulós tárgyalás)
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Javaslat a Kövicses patak mederrendezési munkáinak elvégzésére,
kivitelező kiválasztására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Javaslat önkormányzati lakásbérlet szakemberellátás címén történő
meghosszabbítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
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I. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a közterület használatának szabályairól és a közterületen történő
szeszesital fogyasztás tilalmáról szóló 24/2009. /IX.30./ számú rendelet
módosítására. (I. fordulós tárgyalás)
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Gyürky-Szabó Erika: Pontosítást fűz a rendelet módosításhoz. Az alcímnek
megfelelően „filmforgatási” szó kerül a filmforgatás szó helyébe. A 15/c § /1/
bekezdésében a már korábban rövidített MKTD kerül a mozgóképről szóló
törvény helyébe. A határozati javaslat 1. pontjában a határidő 2013. augusztus
10. lesz.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a
rendelet-módosítás I. fordulós anyagát és az említett módosításokkal kiegészítve
a határozati javaslatot 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Sisák Imre: Mint előterjesztő, befogadja a javasolt módosításokat és kiegészítést.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
162/2013. /VII. 9./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a közterület
használatának szabályairól és a közterületen történő szeszes ital fogyasztás tilalmáról szóló,
24/2009.( IX.30.) számú rendelet módosítására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1.)

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. augusztus 10.
Felelős: polgármester

2.)

A beérkezett vélemények megismerése után, azokat hasznosítva a Képviselő-testület a
javaslatot ismételten megtárgyalja.
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Határidő: a képviselő-testület júliusi ülése
Felelős: polgármester
II. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Kövicses patak mederrendezési munkáinak elvégzésére, kivitelező
kiválasztására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Szklenár Katalin: A bekért három ajánlattevő közül mindhárman benyújtották
ajánlatukat a következők szerint:
Major Zoltán mederrendezési munkára 9.733.280,- Ft, C-16-os beton készítésére
és kiszállítására 1.270.000,- Ft,
Pusztai Gábor mederrendezési munkára 8.771.890, Ft, C-16-os beton készítésére
és kiszállítására 990.600,- Ft
Dél-Nógrádi Vízmű mederrendezési munkára 11.082.020,- Ft, C-16-os beton
készítésére és kiszállítására 1.188.720,- Ft.
A legkedvezőbb ajánlatot Pusztai Gábor egyéni vállalkozó tette, ezért javasolják
vele megkötni a szerződést.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és 4 igen szavazattal elfogadásra javasolják.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
163/2013. /VII. 9./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Kövicses
patak mederrendezési munkáinak elvégzésére kivitelező kiválasztására tett javaslatot és az
alábbi határozatot hozza.
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Belvízelvezető rendszerek
karbantartására elnyert 2013. évi Start munkaprogram keretében a Kövicses patak burkolt
medrének rendezési feladataihoz a gépi munka végzésével Pusztai Gábor egyéni
vállalkozót, mint legkedvezőbb ajánlatadót bízza meg.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a gazdasági vezetőt, hogy a gépi
munkákra Pusztai Gábor egyéni vállalkozóval, bruttó 8.771.890 Ft vállalási áron kösse
meg a vállalkozási szerződést.
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Határidő: 2013. június 19.
Felelős: értelemszerű
3. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Belvízelvezető rendszerek
karbantartására elnyert 2013. évi Start munkaprogram keretében a Kövicses patak burkolt
medrének helyreállításához szükséges beton készítésével és kiszállításával Pusztai Gábor
egyéni vállalkozót, mint legkedvezőbb ajánlatadót bízza meg.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kövicses patak burkolt
medrének helyreállításához szükséges beton készítésére és szállítására Pusztai Gábor
egyéni vállalkozóval, bruttó 990.600 Ft vállalási áron kösse meg a szállítási szerződést.
Határidő: 2013. június 19.
Felelős: értelemszerű
III. NAPIRENDI PONT:
Javaslat önkormányzati lakásbérlet szakemberellátás címén történő
meghosszabbítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Gyürky-Szabó Erika: A Gimnázium Igazgatója jelezte, hogy a Hunyadi út 12.
II/3. lakás esetében az eddigi bérlő a 2013/2014-es tanévben már nem tanít az
intézményben, a lakást át is adta a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.nek. Kérik viszont a lakás bérleti jogának meghosszabbítását, mivel
szeptembertől másik pedagógus fog érkezni, akinek a személye még nem ismert.
Ezért készült ilyen formában, személy megnevezése nélkül a határozati javaslat.
Sisák Imre: Fel kell hívni a Gimnázium igazgatójának figyelmét arra, hogy a
jövőben lehetőleg ne névtelenül kérjék a bérleti jogviszony meghosszabbítását.
Most az egyszer kivételt tesz a Képviselő-testület és a konkrét személy
megnevezése nélkül dönt a bérleti jogviszony meghosszabbításáról.
A jövőt illetően egyébként a Képviselő-testületnek át kell tekintenie a helyzetet,
mivel szinte minden intézmény állami fenntartásba került, a szakembereik pedig
önkormányzati bérlakásokban vannak elhelyezve. Úgy gondolja, vannak olyan
lakások, melyeket lehetne értékesíteni.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és mindhárom határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra
javasolják.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a I. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
164/2013. /VII. 9./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta a Gimnázium Igazgatója által önkormányzati
tulajdonú szolgálati lakás bérleti jogviszonyának Czipott Gábor Ernő részére történő
meghosszabbítása iránt benyújtott kérelmét és az alábbi határozatot hozza:
1. Czipott Gábor Ernő részére szakember ellátás címén történő önkormányzati lakás
bérbeadása iránt benyújtott kérelemnek részben helyt ad és a Pásztó, Hunyadi 12. II/4. szám
alatt található, önkormányzat tulajdonát képező lakásra szóló bérlőkijelölés időtartamát 2014.
június 30-ig meghosszabbítja. A pedagógus foglalkoztatásának végéig történő bérleti
jogviszony meghosszabbítása érdekében, a szerződés lejártakor évente kell kérelmet
benyújtani.
Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója
Határidő: értelemszerűen
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést évente
meghosszabbítsa.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
Sisák Imre szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
165/2013. /VII. 9./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta a Gimnázium - Pásztó, Hunyadi 12. II/3. szám
alatti önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás bérletére vonatkozó- kérelmét és az alábbi
határozatot hozza:
A Mikszáth Kálmán Gimnáziumba, a 2013/2014-es tanévre érkező francia anyanyelvi
pedagógus részére szakember ellátás címén történő önkormányzati lakás bérbeadása iránt
benyújtott kérelemnek helyt ad és a Pásztó, Hunyadi 12. II/3. szám alatt található lakást 2013.
szeptember 1-től 2014. június 30-ig bérbe adja, a Gimnáziumban alkalmazott francia
anyanyelvi tanárt szakember ellátás címén bérlőként kijelöli.
Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója
Határidő: értelemszerűen
Sisák Imre szavazásra bocsátja a III. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
166/2013. /VII. 9./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta a Gimnázium - Pásztó, Hunyadi 12. I/2. szám
alatti önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás bérletére vonatkozó- kérelmét és az alábbi
határozatot hozza:
A Mikszáth Kálmán Gimnáziumba, a 2013/2014-es tanévre érkező francia anyanyelvi
pedagógus részére szakember ellátás címén történő önkormányzati lakás bérbeadása iránt
benyújtott kérelemnek helyt ad és a Pásztó, Hunyadi 12. I/2. szám alatt található lakást 2013.
szeptember 1-től 2014. június 30-ig bérbe adja, a Gimnáziumban alkalmazott francia
anyanyelvi tanárt szakember ellátás címén bérlőként kijelöli.
Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója
Határidő: értelemszerűen
Sisák Imre: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
k.m.f.

Sisák Imre
Polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

