
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 12-i rendkívüli  
üléséről. 
 
Képviselő-testületi ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme,  
3060 Pásztó Kölcsey F. u. 35. 
 
Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tibor Józsefné, 
Édes Attila, Gömbiczné Kanyó Beatrix, dr.Nyíri Ferenc Béla képviselő. 
 
Meghívottak: dr.Tasi Borbála címzetes főjegyző, Sándor Károly aljegyző, Szabóné Bózsár 
Éva osztályvezető, Bartus László osztályvezető, Győriné Új Mária könyvvizsgáló, Robotka 
Róbert Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. 
 
Sisák Imre: Köszönti Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, az 
ülésteremben helyet foglaló munkatársakat. Megállapítja a határozatképességet, mivel a 
megválasztott 9 képviselőből 6 képviselő jelen van. dr. Halász István képviselő úr korábban 
jelezte, hogy bírósági tárgyaláson van és nem tud részt venni az ülésen. dr. Becsó Károly és 
dr. Gajdics Gábor képviselő urak szintén jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen.  
 
Szavazásra bocsátja a napirendre tett javaslatot. 
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
176/2013. (IX. 12.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
1./ Javaslat a megyei önkormányzati és a helyi önkormányzatok működőképessége 

megőrzését szolgáló 2013. évi támogatására vonatkozó pályázathoz szükséges döntés 
meghozatalára 

 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
2./ Javaslat az önkormányzat és intézményei villamos energia beszerzésére. 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
3./ Javaslat Pásztó Kistérség Többcélú Társulása I. félévi beszámolójának 
 jóváhagyására. 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
4./ Javaslat hitelfelvételhez szükséges döntés meghozatalára. 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
5./ Javaslat dr. Kiss Mária Pásztó Városi Önkormányzat saját halottjává nyilvánítására. 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
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I. NAPIRENDI PONT 
 
Javaslat a megyei önkormányzat és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését 
szolgáló 2013. évi támogatására vonatkozó pályázathoz szükséges döntés meghozatalára. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester  
 
Sisák Imre: A 2013. évi állami költségvetésben az önkormányzati fejezeti tartalékban 
24.442.000.000 forint van elkülönítve, amely az ÖNHIKI támogatásnak az utódjául szolgál. A 
bizottsági ülésen már elmondta, hogy július 31-vel megjelent egy belügyminisztériumi 
rendelet, amely a korábbi évektől eltérően egyetlen ilyen pályázati benyújtási határidőt ismert, 
2013. szeptember 30-át. A rendelet szerint 2013. december 20-ig kell meghozni a 
miniszternek a döntést és kiutalni az elnyert támogatást az önkormányzatok számára. Az 
elmúlt években 3 határidő volt, április 10-e, szeptember 10-e és november. Ekkor lehetett 
benyújtani támogatási igényt. Az elmúlt év hasonló időszakában volt egy elbírált pályázatunk 
50 millió forintos nagyságrendben. Most erről nem számolhat be, mert lehetőségünk sem volt 
benyújtani ilyen támogatási igényt. Több, mint 4 milliárd forintról döntött a Kormány, 
amelyet az önkormányzatok számára eljuttatott. Azért kell lobbizni, hogy minél nagyobb 
támogatást nyerjen el az önkormányzat. A miniszteri rendelet melléklete kitöltésre került, nem 
mutat ki minuszt önkormányzatunk hiányaként. A belügyminisztériumi rendelet nem mondja 
ki, hogy csak az az önkormányzat nyújthat be támogatás iránti igényt, akinek működési 
hiánya van. Találtak egy olyan sort, ami alapján úgy gondolják, hogy 254.000.000 forint 
ÖNHIKI támogatási igényt nyújthatnak be, fejezeti tartalékra vonatkozó támogatási igény 
benyújtását javasolja a képviselő-testületnek. Úgy kell költségvetést módosítanunk, hogy csak 
decemberben fogjuk megtudni, hogy milyen nagyságrendű összeget nyertünk el. A KIK-es 
intézmények fenntartásához számunkra kirótt összeg valamiféle ellentételezéseként 53,6 
millió forintot elnyert az önkormányzat. 1,5 millió forintos szociális és gyermekvédelmi 
célokra elnyert összeg is van. Ez a költségvetés módosításnál, mint hiányt csökkentő tétel  fog 
megjelenni. Kéri a képviselő-testületet, hogy támogassa a határozati javaslatot. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Vélemény, észrevétel, javaslat: 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslatot. 
 
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a javaslatot. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
177/2013. (IX. 12.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a megyei 
önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 
2013. évi kiegészítő támogatásról szóló a 39/2013. (VII.31) BM rendelet pályázati feltételeit 
és az önkormányzat lehetőségeit.  
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1. Pásztó városi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2013. évi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV.  törvény , valamint a 39/2013. (VII.31) BM rendelet 
alapján a csatolt mellékletek felhasználásával pályázatot nyújt be 254.000.000 Ft helyi 
önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra. 
 
2. A képviselő-testület felkéri polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy , Pásztó város  
2013.évi  pályázatát soron kívül nyújtsa be. 
 
Határidő: 2013. szeptember 20. 
Felelős: szöveg szerint. 
 
II. NAPIRENDI PONT 
 
Javaslat az önkormányzat és intézményei villamos energia beszerzésére. 
Előterjesztő: Siák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: Korábban már döntött a képviselő-testület hasonló kérdésben. 2014. január 1-től 
újabb szerződést kell kötniük. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Vélemény, észrevétel, javaslat: 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslatot. 
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a javaslatot. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
178/2013. (IX. 12.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az 
önkormányzat és intézményei villamos energia beszerzésére tett javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei teljes ellátás alapú általános 
felhasználási célú, illetve közvilágítási célú villamos energia 2014. január 1- december 31. 
időszakra vonatkozó beszerzésére a mellékelt ajánlattételi felhívást és mellékleteit 
elfogadja. 
Az ajánlattételi felhívást a következő villamos energia kereskedőknek kell megküldeni. 

- E.ON Energiaszolgáltató Kft.   - 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8. 
- Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. 3525 Miskolc, Dózsa György út 13. 
- Magyar Áramszolgáltató Kft. -   1032 Budapest, Váci út 72-74. 
- MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.  - 1031 Budapest, Szentendrei út 207- 209. 

 
       Határidő: testületi ülést követő 5. nap 
       Felelős: polgármester 
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III. NAPIRENDI PONT 
 
Javaslat Pásztó Kistérség Többcélú Társulása I. félévi beszámolójának jóváhagyására. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: A MÁK a Pásztói Többcélú Kistérségi Társulást a törzskönyvi nyilvántartásból 
június 30-al kivezette annak ellenére, hogy a vagyonmegosztás nem lett elfogadva. Jelentős 
tartozások halmozódtak fel a Többcélú Kistérségi Társulás szociális intézménye részéről, ami 
abból adódik, hogy jelentős számú önkormányzat tartozik a Többcélú Kistérségi Társulásnak.  
Az önkormányzatokat legutóbb felszólítottuk, hogy a vagyon kérdésében újra tárgyaljanak az 
önkormányzatok képviselő-testületei. A vagyon kérdésében bírósági úton lehet bármit is 
elérni. A Nemzetgazdasági Minisztériumba írt levelet, bízik benne,  hogy a válasz  
megkönnyíti a dolgunkat.  Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a beszámolót fogadja el. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Vélemény, észrevétel, javaslat:  
 
Édes Attila:  A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a beszámolót és 
elfogadásra javasolják.  
 
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a beszámolót és a határozati javaslatot. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
179/2013. (IX. 12.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint a 2013. június 30-án 
megszűnt Pásztói Többcélú Kistérségi Társulás székhely települése – megismerte a 
Kistérségi Társulás I. félévi előirányzati és teljesítési adatait, valamint a Területi 
Gondozási Központ, mint 2013. I. félévében a Többcélú Kistérségi Társulás 
intézménye adatait tartalmazó beszámolót elfogadja. 

 
2. A képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy minden alapító önkormányzat 

jóváhagyása és a vagyonfelosztási megállapodás jóváhagyása után gondoskodjon a 
beszámoló Magyar Államkincstárnál történő letétbe helyezéséről, a szükséges 
közzétételi kötelezettséget teljesítse. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a vagyonfelosztásnál Pásztó Város 

Önkormányzat érdekét képviselve, a korábbi döntésnek megfelelően járjon el. Ennek 
keretében elsődleges szempont a szakmai feladatellátás, az állami támogatások 
címzettekhez való eljuttatása és azzal való elszámolás, az önkormányzatok egymás 
közötti elszámolásának rendezése, a szállítói tartozások kiegyenlítése. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: szöveg szerint 
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IV. NAPIRENDI PONT 
 
Javaslat hitelfelvételhez szükséges döntés meghozatalára. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: Az önkormányzatnak jelentős nagyságrendű folyószámlahitele volt az elmúlt 
időszakban likviditási problémák kezelésére. Ez 440 millió forint nagyságrendű volt. 2012. 
december 31-én 341 millió forint nagyságrendű folyószámlahitel tartozással zártunk. A 
Kormány döntésének megfelelően ennek a 60%-át vállalták át a hitelkonszolidáció keretében, 
mint 5000 lélekszám feletti településnél. Ez meghaladta a 285 millió forintot. Ezt követően 
fenntartottuk a folyószámlahitelt szeptember 20-ig. Szeptember 20-ával megáll a 
folyószámlahitelünk Úgy gondolja, hogy a likviditási problémák szükségessé tehetik, hogy 
2013. december 20-ig meghosszabbítsuk a folyószámlahitel futamidejét. Tovább az állami 
jogszabályok, törvények sem teszik lehetővé és a bank sem vállalkozik erre. Nyilatkozni kell, 
hogy 2013. december 20-ig az önkormányzat számára rendelkezésre álló bevételekből vissza 
tudjuk fizetni azt a nagyságrendet, aminek a kimerítettsége fennáll a folyószámlahitelen. Az 
OTP azt mondta, hogy maximum 70 millió forint nagyságrendű folyószámlahitelnek a 
felvételét engedélyezi. Ezt igénybe kell és lehet venni. Nem közbeszerzési eljárás köteles ez a 
hitelfelvétel. Kéri a képviselő-testületet, hogy támogassák a határozati javaslatot. 
 
Kérdés  
 
Győriné Új Mária: Miért nem december 31-ig történik a visszafizetés? Egyébként javasolja a 
hitel felvételét, ezt a lehetőséget meg kell ragadni. A hitelfelvétel nem közbeszerzési eljárás 
köteles.  
 
Sisák Imre: Azért mert 2012. december 20-án az elmúlt évben is lejárttá tették. Ezt most 
ugyanígy gondolja a bank. Bízik abban, hogy 2013. december 20-án függetlenül az elnyert 
támogatástól nem lesz nagyobb számlahitelük és abban is, hogy december 20-a előtt jóval 
korábban kiutalják a támogatást, amiről a Belügyminisztérium dönt. Információi szerint az 
elmúlt heti frakcióülésen sem volt szó erről a kérdésről, amit problémásnak tart. 
 
Sándor Károly: Amikor az előterjesztés készült, akkor még nem volt tiszta, hogy 
közbeszerzési eljárás lefolytatására szüksége lesz-e vagy sem. Két közbeszerzési szakértő 
véleményét is kikérték és mindketten azt nyilatkozták, hogy ebben az esetben nem szükséges 
közbeszerzési eljárás lefolytatása. Ezért javasolja, hogy a határozati javaslat 3. pontját 
töröljék.  
 
Sisák Imre: Igen, mert az egybeszámítás szabályai nem állnak fenn. 
 
Vélemény, észrevétel, javaslat: 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta javaslatot. 
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
180/2013. (IX. 12.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a város 
költségvetési rendeletében eldöntött 70 millió Ft folyószámla hitel-keret biztosítására 
vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésben szereplő 
fejezeti tartalék, szerkezet átalakítási tartalék, valamint a működési bevételek átmeneti 
ütemkülönbségének kiküszöbölésére 70.000 Ft összegű, folyószámla hitelkeretének 
biztosítására a Képviselő-testület felkéri az OTP Bank NyRT-t, az önkormányzat 
jelenlegi és hosszú ideje folyószámlát vezető pénzintézetét.  

 
2. Az önkormányzat nyilatkozik, hogy más pénzintézetnél számlát nem vezet, tartozása, 

egyéb kötelezettsége, lekötött betétje nincs. 
 

3. Az önkormányzat nyilatkozik, hogy a hitelfelvétel nem esik a Stabilitási törvény 
korlátozása alá. 

  
4. Az önkormányzat a felveendő hitel összegét és járulékit a visszafizetés 

esedékességének időpontjában költségvetési rendeletében tervezi és jóváhagyja. 
 
       5. A Képviselő-testület felkéri polgármesterét, a címzetes főjegyzőt és a gazdasági  

vezetőt,  hogy az önkormányzat érdekében eljárva a legalacsonyabb kamatokkal, a 
legalacsonyabb rendelkezésre tartással készítsék elő a hitelszerződést.  

 
V. NAPIRENDI PONT 
 
Javaslat dr. Kiss Mária Pásztó Városi Önkormányzat saját halottjává nyilvánítására. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: Mindannyian fájdalommal és sajnálattal vették tudomásul, hogy dr. Kiss Mária 
főorvos asszony eltávozott az élők sorából. Mint városunk díszpolgárát a saját halottunknak 
tekintjük. A családdal közölte, hogy a temetés költségét az önkormányzat  vállalja. Ehhez  
szükséges, hogy a bizottságok és a képviselő-testület is támogassa ezt a javaslatot. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Vélemény, észrevétel, javaslat: 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság egyhangúlag támogatta a 
határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra 
 
dr. Nyíri Ferenc: AZ Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a 
határozati javaslatot. 
 
Édes Attila:  A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is támogatja a határozati javaslatot.  
 
Sisák Imre:  Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a javaslatot. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
181/2013. (IX. 12.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Kiss Mária gyermekgyógyászt saját 
halottjának tekinti és méltó eltemetésének költségét viseli. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.  
 
 

k.m.f 
 
 
 

Sisák Imre        dr.Tasi Borbála 
polgármester                 címzetes főjegyző 

 
 


