JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2013. szeptember 26-i üléséről.
Az ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti nagyterme, 3060 Pásztó, Kölcsey u.
35.
Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tibor Józsefné,
Édes Attila, Gömbiczné Kanyó Beatrix,dr. Gajdics Gábor, dr.Nyíri Ferenc képviselők.
Meghívottak: dr.Tasi Borbála címzetes főjegyző, Sándor Károly aljegyző, Szabóné Bózsár
Éva osztályvezető, Bartus László osztályvezető, Malohegyi Lajos főmérnök, Győriné Új
Mária könyvvizsgáló, Sárik Jánosné, Antalné Prezenszki Piroska intézményvezetők, Robotka
Róbert VG.Kft. igazgatója, Odlerné Tiszovszki Mária Gondozási Központ vezetője, Máté
Nándorné IPESZ vezető, Gyürky-Szabó Erika ügyintéző, Tari Mihály, Sándor Balázs, Berzák
Gyuláné Szervezési Osztály munkatársai.
Sisák Imre: Köszönti az ülésen megjelent képviselő- testületi tagokat, az ülésteremben helyet
foglaló munkatársakat, vendégeket, a városi televízó képernyőjén keresztül a pásztói, hasznosi
és mátrakeresztesi lakókat.
Megállapítja a határozatképességet, mivel a 9 megválasztott képviselőből 6 képviselő jelen
van. dr.Gajdics Gábor és dr.Halász István képviselő urak nem jelezték távolmaradásuk okát.
dr.Becsó Károly képviselő úr jelezte, hogy később fog érkezni. A korábban kiküldött
meghívóban szereplő 16 napirendi ponthoz képest javaslatot tesz további 4 napirendi pont
tárgyalására.
Javasolja, hogy 17. napirendi pontként a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
ösztöndíj pályázat 2014. évi fordulójához történő csatlakozásrról, 18. napirendi pontként a
hitelfelvételhez szükséges döntések meghozataláról, 19. napirendi pontként a Szabadidő Park
sportcélú hasznosításáról, 20. napirendi pontként a Pásztói Sport Klubbal történő bérleti díj és
közüzemi díjfizetéssel kapcsolatos megállapodás megkötéséről szóló előterjesztéseket
tárgyalja meg a képviselő-testület.
Szavazásra bocsátja a kiegészített napirendi javaslatot.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
182/2013. (IX. 26.) 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./

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló
tájékoztató elfogadására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
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Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Javaslat kitekintő határozat elfogadására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3./

Javaslat közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló
önkormányzati rendelet megalkotására /II. forduló/
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

4./

Javaslat a közterület használatának szabályairól és a közterületen történő szeszesital
fogyasztás tilalmáról szóló 24/2009. /IX.30./ számú rendelet módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

5./

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013. /VI.24./ önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

6./

Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2013. /VI.24./
önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

7./

Javaslat az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó
szabályokról szóló 29/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára /I. forduló/
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

8./

Javaslat az államháztartáson kívülre átadandó, illetve onnan átveendő pénzeszközök
feltételeinek szabályozására vonatkozó rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

9./

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról.
Előterjesztő: Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

10./

Javaslat az önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzési feladatainak ellátására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

11./

Javaslat civil szervezetek 2013. évi támogatására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

12./

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája csoportlétszámának meghatározására a
2013/14-es nevelési évben.
Előterjesztő: Sárik Jánosné óvodavezető

13./

Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Kft. 2013. évi üzleti tervének módosítására.
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató
Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére folyószámlahitel
felvételéhez készfizető kezesség vállalására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

14./

Javaslat az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt-ben való részesedés
megszerzésére
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
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15./

Javaslat a Hunyadi út közvilágítási hálózat bővítésére beérkezett ajánlatok értékelésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

16./

Javaslat a Liget utcai ivóvízvezeték kiváltásához szükséges döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

17./

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat 2014.
Évi fordulójához történő csatlakozásra
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

18/

Javaslat hitelfelvételhez szükséges döntések meghozatalára
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

19./

Javaslat a Szabadidő Park sportcélú hasznosítására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

20./

Javaslat bérleti díj és közüzemi díj fizetéssel kapcsolatos megállapodás megkötésére
a Pásztói Sport Klubbal.
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
A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztató a jegyzőkönyvhöz
mellékelve.
Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a 24/2013. (II.22.) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
183/2013. (IX. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 24/2013.(II.22.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a 57/2013. (IV.04.) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
184/2013. (IX. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
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A Képviselő-testület az 57/2013.(IV.04.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a 61/2013. (IV.04.) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
185/2013. (IX. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 61/2013.(IV.04.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a 115/2013. (V.29.) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
186/2013. (IX. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 115/2013. (V.29.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a 137/2013. (VI.21.) számú határozat végrehajtását.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
187/2013. (IX. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 137/2013.(VI.21.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a 142/2013. (VI.21.) számú határozat végrehajtását.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
188/2013. (IX. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 142/2013. (VI.21.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a 144/2013. (VI.21.) számú határozat végrehajtását.
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A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
189/2013. (IX. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 144/2013. (VI.21.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a 145/2013. (VI.21.) számú határozat végrehajtását.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
190/2013. (IX. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 145/2013. (VI.21.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a 146/2013. (VI.21.) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
191/2013. (IX. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 146/2013. (VI.21.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a 163/2013. (VII.9.) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
192/2013. (IX. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 163/2013. (VII.9.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a 174/2013. (VII.31.) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
193/2013. (IX. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 174/2013. (VII.31.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a 175/2013. (VII.31.) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
194/2013. (IX. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 175/2013. (VII.31.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló
polgármesteri tájékoztatót.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
195/2013. (IX. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatást
elfogadta.
II. NAPIRENDI PONT
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013.I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló
tájékoztató elfogadására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
- Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
- Javaslat kitekintő határozat elfogadására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: A 2013. évi költségvetés elfogadásánál új alapokra helyezték az önkormányzatok
költségvetését. A múlt évben elkezdődött az önkormányzati intézményeknek az állami
tulajdonba, állami fenntartásba vétele. Először 2012. május 1-jén a Pásztói Margit Kórháznak
az állami tulajdonba vételére került sor, amikor közel 3,5 milliárd forint nagyságrendű
önkormányzati vagyon és több 10 millió forint került át az önkormányzat tulajdonából a
magyar államhoz, illetve a GYEMSZI-hez. 2013. január 1-vel folytatódott az iskolák
államosításával. A fenntartás és a működtetés az államhoz került, mert Pásztó Városi
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Önkormányzat ezt nem tudta vállalni. A tulajdon itt maradt Pásztó város önkormányzatánál.
Az általános iskolák, a Mikszáth Kálmán Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola, a
Rajeczky Benjamin Zeneiskola vonatkozásában 145,5 millió forint nagyságrendű
hozzájárulást kell fizetnünk a magyar államnak.
Elvonták a gépjárműadó 60%-át. Megkaptuk a teljes gyermekétkeztetést. A
gyermekétkeztetéshez 30 millió forintot az önkormányzatnak kell a nem lévő forrásaiból
biztosítania. Több, mint 200 millió forinttal járulunk hozzá az állam által fenntartott és
működtetett intézményeknek a feladatellátásához. Ha ez a kiadás nem lett volna, akkor
teljesülhetett volna a stabilitási és más törvényben tőlünk elvárt cél, hogy működési és
fejlesztési forráshiány nélkül fogadjuk el a költségvetést. Csak úgy tudtuk működési hiány
mentesen elfogadni a költségvetésünket, ha az elmúlt évben elnyert ÖNHIKI támogatás
összegének megfelelő nagyságrendű bevétellel számolhatunk. Nyertünk 209,4 millió forintot
az elmúlt évben ÖNHIKI támogatásként és pontosan ilyen nagyságrendű hiányt terveztünk be
a költségvetésünkbe. Ez jelentős költségvetési megszorítást eredményezett az
intézményeknél. Már akkor láttuk, hogy 2013. június 30-ával meg kell szüntetni a Többcélú
Kistérségi Társulást. Önkéntes társulást létrehozhattunk volna, de ezt nem akartuk, hiszen
tartozást halmoztak fel az önkormányzatok.
Folytak a hitelkonszolidációs tárgyalások. A hitelkonszolidáció meghatározásánál az adóerőképességet számított elsődleges célnak. Azt irányozták elő nekünk, hogy 40%-ban engedik el
az adósság állományunkat.
Többszöri tárgyalás után végül is 60%-os lett a
hitelkonszolidáció. A 487 millió forintnak a 60%-át engedték el. A folyószámla hitelünkből
285 millió forint nagyságrendű összeget meghaladó tartozás lett elengedve.
Tudtuk, hogy a gazdasági válság előbb-utóbb Pásztón is meg fog jelenni. Az elmúlt évben
már észleltük, az idei évben pedig szembesültünk is vele, hogy a helyi adóbevételek nem úgy
alakultak, mint az elmúlt években, amikor is emelkedő volt. Jelentős meglepetésként ért
minket a legnagyobb iparűzési adót befizető cégnek, az EGLO Magyarország Kft-nek a
visszaesése. Tudtuk, hogy az Állami Nyomda Pásztóról elköltözött, megszüntette
tevékenységét. A féléves költségvetési beszámolónál azt láthatják, hogy a helyi
adóbevételeknek a teljesülése 57%-os, mely 167.656.253 forint. Szeptember 25-i adat szerint
a helyi adóbevételek összességében 105%-al teljesültek, mely meghaladja a 307 millió
forintos nagyságrendű összeget. Az adóalanyok visszakértek 24 millió forint adót, mely
többletbevallás volt. Ezt visszautaltuk. Az elmúlt évhez képest 35 millió forinttal csökken a
helyi adóbevételünk. A múlt év végén, amikor a költségvetési koncepciót tárgyaltuk
borúlátóbb volt, mint most. A lakosság számára kedvező a rezsi díjaknak a csökkentése,
melynek a Városgazdálkodási Kft. nem örül, hiszen ez a Kft-nél 5-6 millió forintos kiesést
eredményez. A Városgazdálkodási Kft-nek ebben az évben 15.050.000 forint bevételkiesése
lesz, jövőre egész évre számítva pedig kb. 26 millió forint. Az állam józanul gondolkozik,
néhány ellentételezést megtett. A KIK-es intézményeknek a fenntartásához, ahová több, mint
200 millió forintot fizetünk, a szerkezetátalakítási tartalékból egyféle támogatást biztosítottak
az önkormányzatoknak. Pásztó 53.674.000 forint támogatást kapott. Az önkormányzat
kiadását tekintve 1,4 milliárd forintról indultunk, most már 1.865.000.000. forint a kiadási
főösszeg. A hiány 209,4 millió forintról néhány 10 millió forintot csökkent. Nincsenek
magyar forrástámogatások, csak az Európai Unió által támogatott pályázatok. 2009. volt az
utolsó olyan év, amikor rendelkezésre álltak ilyen források, s akkor 5 db útra, illetve a
Mátyás király utca járdáira is nyújtottunk be pályázatot. Ezek nyertes pályázatok voltak. Az
idén a Gárdonyi Géza utcát sikerült felújítanunk. Kicseréltük az ivóvízhálózatot, az aszfalt
burkolatot. Európai Uniós pályázat nem tartalmaz a Hunyadi utcához hasonló pályázati
támogatást. Az egészségügyi ellátórendszernek a továbbfejlesztése töretlen. Az általunk, a
korábban önkormányzati tulajdon idején meghozott döntéseknek köszönhetően az Észak
Magyarországi Operatív Programban rehabilitációs fejlesztés kapcsán megvalósul a
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rehabilitációs részlegnek egy új, korszerű szárnnyal történő bővítése. Befejeződik a város
külső területén lévő tüdőgondozónak a beköltöztetése. Október 25-én kerül sor az ünnepélyes
átadásra. Pályáztunk a Gondozó Központ felújítására, 58.942.000 millió forintot nyertünk el.
A vállalkozóval a szerződést megkötöttük, a munkálatok megindultak. A
Hulladékrekultivációs Társulásban a pásztói hulladéklerakó rekultivációja 519 millió forint
összeggel szerepel. Alpolgármester úr a rendszeres résztvevője ezeknek a társulási üléseknek.
A Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtott pályázatot a II. fordulóban is befogadták. A
Hétpettyes tagóvoda felújítására is pályáztunk. A pályázati támogatást csak olyan
önkormányzatok számára biztosították, akik nem részesültek hitelkonszolidációban. A pásztói
Gárdonyi Géza Általános Iskola területén megépítendő Sportcsarnokkal kapcsolatos
pályázatuk közel 400 millió forintos támogatással valósulhatna meg. Tartaléklistára helyezték
a pályázatunkat forráshiány miatt. Sok Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatot
folytatnak az intézményeink, amelyért köszönet illeti őket. Néhány intézménynél komoly
működési problémák merültek fel, melyeket a költségvetésben megpróbálunk orvosolni.
Komoly problémát jelent a Többcélú Kistérségi Társulás megszűnésével kapcsolatban a
vagyonmegosztás végrehajtása. A Területi Gondozási Központnál, mint jogutódnál maradtak
kifizetetlen számlák. Próbáljuk kezelni a Belügyminisztériumban az ÖNHIKI támogatásban.
Az ÖNHIKI támogatást szeptember 30-ig lehet benyújtani. A belügyminiszternek és a
nemzetgazdasági miniszternek december 20-ig kell dönteniük. Úgy módosítunk költségvetési
rendeletet, hogy abban bízunk, hogy jelentős nagyságrendű támogatást kapunk majd az
államtól. Tegnap jelezte, hogy 2012-2019 közötti időszakban bent szerepel 341 millió forint
folyószámla hitel, közben a folyószámla hitelünkből 285 millió forintot meghaladó összeget
az állam konszolidált. Jövő év április 28-án ha kifizetjük a lakossági takarékpénztárban
felgyülemlő pénzt és az önkormányzat által még hozzátett forrásokat, akkor további 140
millió forinttal csökken majd a hitelállományunk. Ez a szennyvízberuházás III. ütemére
kifizetett összeg. Csak kedvező MFB-s kamatozású hiteleink maradnak, összességében 106
millió forint tőke. A kamatokkal együtt a teljes tartozás nem haladja meg a 160 millió forintot.
Bízik abban, hogy a maradék tartozást a hitelkonszolidációs eljárás kapcsán el fogják engedni.
A 2014-2020-as időszakban jelentősebb mértékkel fognak Európai Uniós pályázatokat kiírni,
de ha önrész szükségeltetik Európai Uniós pályázatokhoz, akkor a jelenlegi hiteleink
nagyságát tekintve és ha elengedik a hiteleinket, akkor Pásztó a 2014-2020-as Európai Uniós
költségvetési időszakban több 100 millió forint nagyságrendű forrást tud előteremteni.
Kompenzációra fogunk pályázni, ha eldöntik, hogy ki lesz a címzettje a forrásnak. Készítjük
2013.november 30-ig Pásztó és térsége komplex stratégiai fejlesztési tervét, mert Nógrád
megye összes kistérségére közel 12 milliárd forintos közvetlen forrás lesz biztosítva.
Megköszöni az intézmények felelős gazdálkodását, munkatársainak a hathatós munkát, amit
elvégeztek. A lakosságtól türelmet kér a feladatok megvalósítására.
Kérdés:
Barna Tiborné: Milyen feltétele van annak, hogy valaki a Start közmunkaprogramba
bejusson? Hogyan szüntethető meg a foglalkoztatása, ha nem megfelelően végzi a munkáját?
Az anyagban olvasható, hogy a foglalkoztatottak munkamorálja nem bizalmat keltő. Lehetne
azok közül válogatni, akik a start közmunkaprogramba jelentkeznek.
Sisák Imre: Büszke arra, hogy több, mint 200 millió forint nagyságrendű támogatást sikerült
elnyerni a Start közmunkaprogramban. Ha nekünk lenne 200 millió forintunk, akkor sokkal
hatékonyabban és gyorsabban tudnánk elvégezni a feladatokat. Az a 151 ember, aki részt vesz
a programban, a munka világából régen kirekedt nem önhibáján kívül. Tőlük nem lehet azt a
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munkaintenzitást elvárni, amit mi magunktól elvárunk. Nem ártana, ha megfelelő módon
végeznék a munkájukat. 200 millió forintot csak úgy kaphatunk, ha a Start
közmunkaprogramban pályázunk. Pályáztunk, elnyertük a forrást. Nógrád megyéből egyedül
Pásztó városa az, amelyik egy nagy értékű tárgyi eszközt is beszerezhet, egy konténerszállító
gépjárművet 4 db új konténerrel. Minden egyes belügyminisztériumi ellenőrzés azt állapítja
meg, hogy Pásztón tökéletesen folyik a közmunkaprogram. Ha valaki kiesik a
közmunkaprogramból, akkor azonnal új embert keresünk a helyére. Az tűrhetetlen, hogy
valaki megkapja a fizetését és otthagyja a munkát.
dr. Tasi Borbála: Barna Tiborné kérdésére válaszol. A munkáltató megszüntetheti-e
valamilyen jogcímen annak a közfoglalkoztatottnak a munkaviszonyát, aki a munkaidőben
nem megfelelő színvonalon dolgozik. Rendkívüli felmondással megszüntethető. A dolgozó
elveszíti a jövedelempótló támogatást, amit az önkormányzattól kapnak. A helyénvaló az, ha a
munkáltató felhívja minden közfoglalkoztatott figyelmét, hogy javítsa a munka intenzitását, a
munka minőségét, mert sokan várakoznak arra, hogy munkához jussanak. Egy bizonyos szint
után nem lehet tolerálni ezt, mert negatív visszhangja lesz.
Sisák Imre: A Kormányhivatal Munkaügyi Központja mielőtt alkalmazná ezeket az
embereket, a Hivatal illetékes szakosztályához küld levelet, melyben két dologra kérdez rá.
Az egyik az, hogy az adott illetőnek a gyermekei ellen tankötelezettség megszegése miatt
indult-e szabálysértési eljárás és szabtak-e ki bírságot? Ha szabtak ki és alkalmazva van,
akkor kizárandó a közfoglalkoztatottak közül. Újraalkalmazni nem lehet. A másik, hogy
milyen a lakókörnyezete az illetőnek. Komoly felelősség terheli az Igazgatási Osztályt, mert
ha a lakókörnyezete nem megfelelő, akkor nem alkalmazható. Nem elégedett a Start
közmunkaprogramban foglalkoztatottak munkájával.
Volek Gyögy: Az előzetes hatástanulmányban van egy olyan gondolat, hogy a következő
időszakban csökkenhet a város adóbevétele, mert a légrugós járműveknek az adója csökken és
az elektronikus útdíj bizonyos részét is elszámolhatják az adóban. Van-e erre vonatkozó
elképzelés?
Erre vonatkozóan konkrét helyi gyakorlati tapasztalat még nincs.
Sándor Károly:
Nyilvánvalóan a gépjármű tulajdonosok, miután egyébként is sok fizetési kötelezettség hárul
a teherszállításra, élni fognak a jogszabályi lehetőséggel.
Sisák Imre: Sok olyan tényező van, ami sújthat bennünket bevételi szempontból.
Vélemény, észrevétel, javaslat:
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság a 2013-as költségvetési
tájékoztatót, a rendelet-tervezet módosítását, a kitekintő határozatot 5 igen szavazattal
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
dr.Nyíri Ferenc: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta mindhárom előterjesztést és elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek 3 igen szavazattal.
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság mindhárom előterjesztést
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 5 igen szavazattal. A Bizottsági
ülésen elhangzott, hogy az önkormányzatok hosszú ideje lehetetlen helyzetben vannak, Pásztó
város Önkormányzata maximálisan teljesíti azokat a feladatokat, amelyekre a lakosságtól
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felhatalmazást kapott. A Polgármester úr sokszor megjelenik a minisztériumokban és tesz
javaslatot a felmerülő problémák megoldására. Köszönet érte.
Sisák Imre: Több, mint 20 éve tesszük ezt folyamatosan. Így nyertük el a 1.989.000.000.
forintot a Margit Kórház építéséhez és sok más egyébhez is. Az elmúlt 3 évben nyugodtan
tudott dolgozni a Képviselő-testület a nehéz külső körülmények ellenére is. Köszönhető
annak, hogy dr.Nyíri Ferenc képviselő úr nem hiányzott az ülésekről, Volek György képviselő
úr csak akkor hiányzott, ha rendkívüli ügyben képviselte az önkormányzatot, Édes Attila
képviselő úr szintén, Barna Tiborné képviselő asszony szintén, Gömbiczné Kanyó Beatrix
úgyszintén. Így hatan komolyan vesszük azt a felhatalmazást, amit 2010. októberében
kaptunk.
Névszerinti szavazásra bocsátja a 2013. évi i. félévi költségvetési beszámolót és költségvetés
módosítást.
A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges.
Név szerinti szavazás: Sisák Imre-igen, Barna Tibor Józsefné- igen, Édes Attila- igen,
Gömbiczné Kanyó Beatrix- igen, dr.Nyíri Ferenc- igen, Volek György- igen.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a rendeletet.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
16/2013. (IX. 27) önkormányzati rendelete a 12/2013.VI.24 ) rendelettel,
a 9/2013. (V.2.) rendelettel módosított, 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelettel elfogadott
2013. évi költségvetésének módosításáról, a 2013. I félévi beszámoló elfogadásáról
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a kitekintő határozatot.
A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
196/2013. (IX. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartási törvény 29. §-a alapján a
középtávú tervezés az adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségekről szóló
szabályai értelmében Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek
korlátját megismerte és megtárgyalta, ennek alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Az egyes közpénzekről szóló törvényeknek az államháztartás önkormányzati alrendszerét
érintő módosításáról és azok más törvénnyel való összhangjának biztosításáról szóló 2012. évi
XVII. Törvény és az egyes közpénzügyi tárgyú kormányrendeletek az államháztartás
önkormányzati alrendszerét érintő módosításáról szóló 56/2012. (III.30.) kormányrendelete
alapján a középtávú tervezés az adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségek az
Áht. 29. § alapján az 1. számú melléklet szerint módosulnak.
2. Ezzel egyidejűleg a 31/2013. (II.28.) számú határozata hatályát veszti.
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II.NAPIRENDI PONT
Javaslat a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló
önkormányzati rendelet megalkotására(II. forduló)
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: II.fordulóban tárgyalja ezt a képviselő-testület. Közszemlére volt kifüggesztve,
társadalmi vitára volt bocsátva a rendelet-tervezet. Észrevétel nem érkezett. Kürti Zoltán úr a
Jobbik egyik képviselője jelezte azt, hogy szeretnék, ha a Sallai és a Mező Imre utca Alapi
Lászlóról és Geczkó Istvánról, az 1956-os cselekmények után kivégzett pásztói hősökről
lennének elnevezve. Felhívták mindkét utca lakóit, hogy tegyenek javaslatot arra
vonatkozóan, hogy ők mit szeretnének a jelenlegi utcanév helyett az új utcanév elnevezése
kapcsán. Észrevétel nem érkezett. Helyénvalónak tarja azt, amire tegnap a címzetes főjegyző
asszony is rávilágított. A rendeletben van egy időbeli korlát, hogy utcát elnevezni csak olyan
személyről lehessen, akinek a halála 25 évvel korábban bekövetkezett. A címzetes főjegyző
azt javasolta, hogy ezt a 25 éves korlátot vegyék ki és maradjon az, hogy csak a halála után
lehessen elnevezni személyről utcanevet. Ezt, mint előterjesztő befogadta, emiatt szavazni
nem kell.
Bencsikné Tóth Izolda: Október 1-től hatályos a rendelet.
Kérdés nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel, javaslat:
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a rendelet-tervezetet az említett
módosításokkal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 4 igen szavazattal.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet.
A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a rendeletet.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról,
azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/
IV.NAPIRENDI PONT
Javaslat a közterület használatának szabályairól és a közterületen történő szeszesital
fogyasztás tilalmáról szóló 24/2009.(IX.30.) számú rendelet módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Gyürky-Szabó Erika: A módosító rendelet 1.§-ában a 15/b.§ (3) bekezdésében az utcanevek
pontosítása szükséges az előzőekben elfogadott önkormányzati rendeletnek megfelelően. A
Kossuth u. helyett Kossuth Lajos utca, a Deák F. u. helyett Deák Ferenc utca, a Hársfa utcai
járdák helyett Hársfa úti járdák, Semmelweis u. és parkoló helyett Semmelweis utca és
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parkoló, Kölcsey u. helyett Kölcsey utca, Fő úti járdák helyett Fő utcai járdák. A rendelettervezet 3.§-ában módosítás, hogy a rendelet október 1-jén lép hatályba.
Sisák Imre: A rendelet-tervezet 2.§-nál az „A” alternatíva a jó.
Kérdés nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel, javaslat:
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a rendelet-tervezetet a
módosításokkal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy a
2.§-ban az „A” alternatívát fogadják el.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a rendeletet.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
18/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
A közterület használatának szabályairól és a közterületen történő szeszes ital fogyasztás
tilalmáról szóló, 24/2009.( IX.30.) számú rendelet módosításáról
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/
V. NAPIRENDI PONT
Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013.(VI.24.) önkormányzati rendelet
módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
Bartus László: Pontosításokról van szó. Érdemi változás nincs.
Kérdés nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel, javaslat
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezetet.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a rendeletet.
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013. (VI. 24.) rendelet
módosításáról
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/
VI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.24.)
önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel, javaslat:
Barna Tiborné: Mindkét bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a rendelet-tervezetet.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet.
A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a rendeletet.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
13/2013. (VI. 24.) rendelet módosításáról
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/
VII. NAPIRENDI PONT
Javaslat az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó
szabályokról szóló 29/2009.(IX.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára (I.forduló).
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Gyürky-Szabó Erika: A rendelet-tervezet 4.§-át szükséges egy (4). bekezdéssel kiegészíteni
azzal, hogy a R 9.§ (2) bekezdésében a munkanélküli jövedelempótló támogatás szövegrész
helyébe a foglalkoztatást helyettesítő támogatás szövegrész lép, valamint a nevelési segély
szövegrész helyébe a gyermekvédelmi kedvezmény szöveg lép. Erre a módosításra a Szociális
törvény változása miatt van szükség.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel, javaslat:
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek 4 igen szavazattal.
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Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
197/2013. (IX. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az
önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról
szóló 29/2009. (IX.30.) önkormányzati 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. szeptember 30.(közzététel)
2013. október 30. (véleménynyilvánítás)
Felelős: polgármester

2.)

A beérkezett vélemények megismerése után, azokat hasznosítva a Képviselő-testület a
javaslatot ismételten megtárgyalja.
Határidő: a képviselő-testület novemberi ülése
Felelős: polgármester

VIII. NAPIRENDI PONT
Javaslat az államháztartáson kívülre átadandó, illetve onnan átveendő pénzeszközök
feltételeinek szabályozására vonatkozó rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel, javaslat:
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság az előterjesztést megtárgyalta
és 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezetet.
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja
elfogadásra a rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek.
dr.Nyíri Ferenc: Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a rendelet-tervezetet.
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Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a rendeletet.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
21/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat
által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról, illetve
az államháztartáson kívülről átvett pénzek átvételének feltételeiről
Dr. Gajdics Gábor érkezik, 7 képviselő van jelen.
IX. NAPIRENDI PONT:
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról.
Előterjesztő: Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
Dr. Tasi Borbála: Éppen három éve, 2010. szeptemberében történt beszámoló a Polgármesteri
Hivatal munkájáról. A törvény 2012. decemberéig nem írt elő beszámolási kötelezettséget a
Polgármesteri Hivatal részére, ennek ellenére általában kétévente egy átfogó előterjesztés
került a mindenkori Képviselő-testület elé. 2013. január 1-től az új, helyi önkormányzatokról
szóló törvény alapján évente kell beszámolni a Hivatal munkájáról.
Jelen előterjesztés nem csak az elmúlt évet öleli föl, hanem három évre tekint vissza. Próbálta
úgy fölvázolni a beszámolót, hogy az elmúlt időszakban az egyes szakterületeken mi történt,
netán több ciklusra visszamenőleg is vissza lehessen követni a hivatali, illetve önkormányzati
feladatkörbe tartozó feladatokat, változásokat, új jogintézmények létrejöttét. Kitért az
ügyiratforgalom alakulására, a személyi feltételek alakulására, a gazdasági helyzet
változásaiból adódó körülményekre.
Az előterjesztés alapján a határozati javaslat a következő egy évre próbálja meg összefoglalni
a feladatokat. Elképzelése szerint a Hivatal beszámolóját lehetne majd csatlakoztatni a
Polgármester, a bizottságok, az alpolgármester év végi beszámolójához, hogy 2014.
decemberétől ez így komplett legyen.
Megköszöni mindenki tevékenységét, akik segítették a Hivatal munkáját és a jelen
előterjesztés elkészítéséből is kivették részüket. Kéri a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta a beszámolót,
melyet nagyon jónak és alaposnak ítélt. A beszámolót olvasva szembesült azzal, hogy milyen
sok pályázatot nyert az önkormányzat és mennyire szerteágazó feladatokat látnak el.
Megköszöni a hivatal vezetésének az értékes előterjesztést és a Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek 5 igen egyhangú szavazattal.
Volek György: Súlyra sem elhanyagolható dokumentumot tarthat a kezében, aki a beszámolót
olvassa. Volt szerencséje több beszámolót megismerni, de ismétléseket egyikben sem talált.
Kiemeli az anyag korszerűségét, újszerűségét, megfelelő vonalvezetését. Olyan precizitással
és műgonddal került összeállításra, hogy bárkinek ajánlja, aki a közigazgatást szeretné
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élethivatásul választani. Köszönetét fejezi ki ezért Dr. Tasi Borbálának és mindazoknak, akik
a beszámoló összeállításában részt vettek.
Dr. Nyíri Ferenc: Amikor megkapta a beszámolót, terjedelme miatt először úgy gondolta,
hogy kimondottan az Ügyrendi Bizottság és Képviselő-testület munkájával foglalkozó részre
koncentrál, viszont annyira alapos, tartalmas és áttekinthető, hogy teljes egészében
áttanulmányozta és ezt javasolja mindenkinek. Gratulál Dr. Tasi Borbálának és minden
munkatárságának a beszámolóhoz.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a beszámolót és
határozati javaslatot.
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén megtárgyalta a beszámolót
és ismét tapasztalhatták, hogy a megszokott, színvonalas anyag került eléjük. Ennek
összeállítása a napi munkavégzés mellett nem volt egyszerű feladat annak ellenére sem, hogy
sok fejlesztés, beruházás történt, voltak átszervezések, egyéb változások.
Gratulál a beszámoló elkészítéséhez és további jó munkát kíván a bizottság nevében.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra
javasolja.
Az együttes bizottsági ülésen elhangzott egy nagyon jó hasonlat, melyet most megoszt a
jelenlévőkkel. Kőszegi Pál bizottsági tag mondta, hogy dr. Tasi Borbála a Pásztói
Polgármesteri Hivatal Alex Fergusonja, mivel olyan profi módon szervezi és irányítja a
„csapatot”, mint a híres tréner.
Sisák Imre: A hasonlatot nagyon jónak tartja. Az állandóság rendkívül fontos dolog, személy
szerint 1984. január 1-től dolgozik együtt dr. Tasi Borbálával, de vannak olyan munkatársak
is, akikkel még régebben. Az elmúlt időszakban bőven volt feladat, nem csak fejlesztések,
hanem szerkezet- és szervezet átalakítási dolgok is.
Annak idején együtt élték meg a járások megszüntetését, nemrégiben pedig még mindig
együtt a járások újra alakulását. Aki ezt a beszámolót kézbe veszi és megfelelő időt szán rá,
részletes képet kap 2010-től napjainkig a Pásztón történtekből. A bizottsági ülésen tegnap
elhangzott, hogy mostanában nem sok fejlesztés történik. Szerinte nagyon sok település
örülne, ha 2010-2013. között 1 milliárd 701 millió Ft-os fejlesztést tudott volna végrehajtani.
Ebben pedig még nem is szerepel a hulladékrekultiváció 519 millió Ft-ja, vagy a
hulladékgazdálkodási pályázat a szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozóan, mely 250 millió
Ft-os fejlesztéssel fog megvalósulni.
A Képviselő-testület bizonyára emlékszik arra, hogy javaslatára 2011-ben az akkor 440 millió
Ft-os folyószámla hitelt 490 millió Ft-ra emelték. A grafikonról jól leolvasható, hogy amikor
még nem kaptuk meg a városrehabilitáció utáni finanszírozást, a folyószámla hitel mértéke
meghaladta a 480 millió Ft-ot. 2012. december 31-én viszont már csak 341 millió Ft volt.
A mai napon pedig már nincs folyószámla hitelünk. Legutóbb a Belügyminisztériumban azt
mondták, hogy tudják mely önkormányzatoknál folyik felelős gazdálkodás és ezek közé
tartozik Pásztó város önkormányzata is. Minden ÁSZ és MÁK ellenőrzés szinte csak pozitív
megállapításokat fogalmazott meg a Polgármesteri Hivatalt és az önkormányzatot illetően.
Mint mindenütt, így a Pásztói Polgármesteri Hivatalnál is lehetne még jobb munkát végezni,
van olyan, amikor az ügyfelek más véleményen vannak, mint az ügyintézők. Úgy gondolja,
hogy ügyfélbarát ügyintézés folyik a Hivatalban, az elmúlt 15 évben pedig nem kellett a
jegyzőnek törvényességi észrevételt tennie. Sem a Közigazgatási Hivatal, sem a
Kormányhivatal nem állapított meg törvénysértést.
Megköszöni a címzetes főjegyző, az osztályvezetők és a munkatársak munkáját.
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Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
198/2013. (IX. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2010. és 2013.
közötti években végzett munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Polgármesteri Hivatal a beszámolási időszakban az
egyre bonyolultabb jogszabályi környezetben, pénzügyi-gazdasági válsághelyzetben, változó,
átalakuló közigazgatási struktúrában a jogszabályokban, a testületi határozatokban
meghatározott feladatait alapvetően törvényesen, jó, több szakterületen kiemelkedő szakmai
színvonalon látta el.
A beszámolási időszakban számos, az önkormányzat működését és ezzel egyidejűleg a hivatal
tevékenységét is lényegesen meghatározó jogszabályok léptek hatályba: így az Alaptörvény,
az új önkormányzati törvény, államháztartási törvény, közbeszerzési, köznevelési, stabilitási
törvény a közigazgatás átalakításához kapcsolódó jogszabályok, a járási hivatalok létrehozása,
a feladat-és hatáskörök teljes átrendezése és még hosszan lehetne sorolni azokat a
változásokat, amelyek végrehajtása kiemelt feladat volt a Hivatal számára és sikerült jól
teljesíteni.
Az önkormányzat és az egész város életében meghatározó jelentőségű volt az a fejlesztési,
felújítási tevékenység, amely a beszámolási időszakban történt, így: kórház, szakrendelő,
városközponti rehabilitáció, Kövicses patak mederrendezés, intézmények felújítása. Ezek a
Hivatal eredményes pályázati tevékenységének is köszönhetőek.
Ugyancsak kiemelendő és kiemelkedő fontosságú az a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység,
amellyel a mindenkor jelentkező pénzügyi finanszírozási gondokat sikerült megoldani /pl.
ÖNHIKI, adósságkonszolidáció, sikeres pályázat szerkezetátalakítási tartalék igénybevételére,
vis maior/, miközben az önkormányzatot jelentős vagyonvesztés érte a vonatkozó
törvényekkel elrendelt fenntartó- és tulajdonváltozás miatt.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 251/2010/IX.29./ számú határozatban foglaltak
döntő részben végrehajtásra kerültek. Azokat a feladatokat, amelyeknek végrehajtása nem
teljes körű- elsősorban anyagi okok miatt maradt el a végrehajtás- az új szervezeti
struktúrához, az ellátandó feladatokhoz igazítva e határozat értelmében és költségvetési
lehetőségek szerint indokolt végrehajtani.
A Képviselő-testület a beszámolóban foglaltak alapján a Hivatal működéséhez az alábbi
feladatokat határozza meg annak érdekében, hogy még eredményesebben, hatékonyabban, a
jogszabályi előírásoknak, követelményeknek megfelelően tudja tevékenységét ellátni:
1./

A jövőben is kiemelt figyelmet kell fordítani a Képviselő-testület rendelet-alkotó
tevékenységének törvényességére, a rendeletalkotási szabályok betartására, a
rendeletek Nemzeti Jogtárban történő megjelentetésére.
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2./

A Polgármesteri Hivatal fordítson kiemelt figyelmet a 2014. évi országgyűlési
képviselői, az Európai Parlament képviselőinek, a helyi önkormányzatok és
polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának
alapos, jogszabályoknak megfelelő előkészítésére, törvényes, szakszerű
lebonyolítására, a választási szervek tagjainak kiválasztására, felkészítésére, különös
tekintettel arra, hogy a választások során teljesen új jogszabályokat kell alkalmazni. A
választási többletfeladatok ellátásának díjazásáról a költségvetés keretében
gondoskodni kell.

3./

A Hivatal új szervezeti tagozódásának, munkamegosztásának működési tapasztalatait
elemezni kell, annak érdekében, hogy a hatékonyság javuljon, megőrizve a törvényes
működést, a szakszerű, ügyfélbarát ügyintézés követelményét.

4./

A hivatalban tartósan jó, eredményes munkát végző dolgozókat helyi elismerésben
indokolt részesíteni, illetve magasabb szintű elismerésre javasolni, valamint anyagi
elismerésben részesíteni a tartósan többletfeladatot ellátó dolgozókat.

5./

Fokozott figyelmet kell fordítani a dolgozók képzésére /iskolarendszeren belül és
kívül/, a kötelező továbbképzésekre, támogatni kell a Hivatal érdekeinek megfelelően
továbbtanuló dolgozókat, /pl. tanulmányi szerződés, tandíj átvállalás, tanfolyam díjak
fizetése/.

6./

Az ügyfélfogadási feltételek biztosítása, az ügyfélmentes napok betartása érdekében
meg kell vizsgálni a Járási Hivatallal közösen fenntartott, hatékony portaszolgálat
működtetését.

7./

Figyelemmel az állami és önkormányzati szervek elektronikus
információszabadságáról szóló 2013.évi I. törvény előírásaira biztosítani kell az
elektronikus információs rendszerekben kezelt adatok és információk biztonságát,
védelmét. Ennek érdekében: el kell végezni az elektronikus információs rendszer
biztonsági osztályba sorolását, valamint a besorolásnak megfelelő, törvényben foglalt
védelmi követelményeket teljesíteni szükséges.
Továbbra is meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy legalább 1 fővel bővüljön az
informatikai feladatokat ellátó munkatársak száma, figyelemmel a megnevezett
törvényi kötelezettségre, valamint a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségére, a
városi honlap folyamatos aktualizálására, a Nemzeti Jogtár felé jelentkező többlet
adatszolgáltatási kötelezettségre, illetve az informatikus helyettesítésének
megoldására.

8./

Megvizsgálva a pénzügyi vonzatát, a Hivatal tárgyi-technikai feltételeit tovább kell
javítani, elsősorban a régi számítógépeket kell kicserélni, mert sok esetben a Hivatal
munkájának eredményességét, a gyorsaságot, a hatékonyságot veszélyeztetik. Erre a
pénzügyi fedezetet a 2014. évi költségvetésben biztosítani kell.

9./

A városközponti rehabilitáció keretében megújult a városháza külső homlokzata,
kicserélésre kerültek a nyílászárók, megújult a fűtésrendszer, az infokommunikációs
akadálymentesítés keretében a folyosók padlóburkolata. Az irodák belső felújítására, a
vizesblokkok, illetve a vízvezeték hálózat cseréjére nem került sor, amely munkálatok
elvégzése nem halasztható.
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A vízvezeték rendszer és az I. és II. emeleti vizesblokkok felújítása a legfontosabb
feladat az épület, berendezések, iratok védelme miatt.
Az irodai helyiségekben a balesetveszélyes / felszakadt, kopott / padlóburkolatot ki
kell cserélni, vagy ahol lehetséges ki kell javítani.
Az elhasználódott, sokszor egészségre is káros bútorzat / székek, asztalok, irattartó
szekrények/ cseréjét szakaszosan, egy-egy osztályra kiterjedően meg kell kezdeni.
10./

A képviselő-testület a 251/2010/IX.29./határozatát hatályon kívül helyezi. A jegyző az
Mötv. 81. § /3/ bek. f., pontjára figyelemmel a jövőben a Hivatal munkájáról éves
beszámolót terjesszen a képviselő-testület elé.

X.NAPIRENDI PONT
Javaslat az önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzési feladatainak ellátására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: 2013. június 30-án megszűnt a Többcélú Kistérségi Társulás, a Társulásban
végzett belső ellenőrzési tevékenység is. Pásztó Város Önkormányzatának és intézményeinek
gondoskodnia kell a függetlenített belső ellenőrzési tevékenységről. A határozati javaslatban
láthatjuk, hogy a kistérség önkormányzatai és nem önkormányzati intézmények részére csak
abban az esetben végzünk belső ellenőrzési tevékenységet, hogy ha ennek költségét
előzetesen megtérítik Pásztó Városi Önkormányzat részére.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel, javaslat:
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
valamint a határozati javaslatot és a stratégiai tervet és 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja
a képviselő-testületnek.
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság az előterjesztést, a határozati
javaslatot és a stratégiai tervet megtárgyalta és 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a javaslatot.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
199/2013. (IX. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőrzési feladatok ellátására
készített előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatokat hozta:
1. Pásztó Városi Önkormányzat a Pásztó Városi Önkormányzat és költségvetési szervei
függetlenített belső ellenőrzési feladatainak ellátásáról a Pásztói Polgármesteri Hivatal útján
gondoskodik.
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Felhívja az érintett költségvetési szervek vezetőit, hogy az intézmény szervezeti és működési
szabályzatában a belső ellenőrzés ellátásának módját ennek megfelelően szerepeltesse.
Felelős:

a belső ellenőrzés kialakításáért, megfelelő működtetéséért
Dr. Tasi Borbála c. főjegyző

2. Együttműködési megállapodás esetén ellátja a Nemzetiségi Önkormányzat függetlenített
belső ellenőrzési feladatait.
Határidő:
Felelős:

szöveg szerint
a belső ellenőrzés kialakításáért, megfelelő működtetéséért
Dr. Tasi Borbála c. főjegyző

3. A pásztói járás területén lévő önkormányzat, illetve költségvetési szerv belső ellenőrzési
feladatainak ellátására megbízási szerződést megkötését követően, a költségek előzetes
megfizetése után van lehetőség.
Határidő:
Felelős:

szöveg szerint
a belső ellenőrzés kialakításáért, megfelelő működtetéséért
Dr. Tasi Borbála c. főjegyző

4. A Képviselő-testület az előterjesztett Stratégiai terv 2013-2016 dokumentumot elfogadta.
5. A Képviselő-testület az előterjesztett 2013. évi belső ellenőrzési terv kiegészítését
elfogadta.
Határidő:
Felelős:

2013. december 31.
az ellenőrzés végrehajtásáért: a belső ellenőrzési vezető és az ellenőrzésbe
bevont ügyintézők,
a végrehajtás ellenőrzéséért: Dr. Tasi Borbála c. főjegyző.

6. A Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy döntött, hogy a függetlenített
belső ellenőrzési feladatait a Pásztói Polgármesteri Hivatal látja el, ezért Pásztó
Városi Önkormányzat a Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat által kötött
Megállapodás kiegészül azzal, hogy ellátásáról a Pásztói Polgármesteri Hivatal
útján gondoskodik.
Pásztó Városi Önkormányzat felkéri a Polgármestert, hogy a megállapodást
aláírja.
XI. NAPIRENDI PONT
Javaslat civil szervezetek 2013. évi támogatására
Előterjesztő: Gömbiczné Kanyó Beatrix civil tanácsnok
Gömbiczné Kanyó Beatrix: Látva a szervezetek nevét, illetve Nógrády Andor személyét
örülhetünk annak, hogy további forrásokat tudunk biztosítani a civil szervezetek
működéséhez. Kéri, hogy fogadják el a javaslatot.
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Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel, javaslat:
Barna Tiborné: Mindkét bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
dr.Nyíri Ferenc: A határozati javaslat 1. pontjában kéri, hogy Nógrády Andor nevét pontosan
írják le.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
200/2013. (IX. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a civil szervezetek 2013. évi
pénzügyi támogatására II. vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
A Magyarok Világszövetsége Pásztó és Körzete Csoportja 20 eFt-os, a Rákóczi Szövetség
Pásztói Szervezete 20 eFt-os, az Athéné Alkotó Kör 20 eFt-os, a Sodrásban Alapítvány 20
eFt-os és Nógrády Andor kiadványának 30 eFt-os önkormányzati támogatását jóváhagyja.
A 2013. évben támogatásban részesült civil szervezetek 2014. január 31-ig szöveges
értékeléssel együtt, számlákkal igazolt elszámolást kötelesek benyújtani „Civil támogatás”
jelige feltüntetésével a Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztálynak
címezve (3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.)
Amennyiben a civil szervezet a 3. pontban megállapított határidőre nem, vagy nem teljes
körűen számol el, a 2014. évben nem jogosult támogatásra.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására.
A képviselő-testület a 110 eFt támogatás összegét a 2013. évi költségvetésben biztosítja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
XII.NAPIRENDI PONT
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája csoportlétszámának meghatározására a
2013/14-es nevelési évben.
Előterjesztő: Sárik Jánosné óvodavezető
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel, javaslat:
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Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek a javaslatot.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a határozatot.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
201/2013. (IX. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő‐testület a 2013/14‐es nevelési évre vonatkozóan az alábbiak szerint
engedélyezi Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája csoportjainak létszámát.
csoport neve
1. Pitypang
2. Napraforgó
3. Gyöngyvirág
4. Margaréta
5. Nárcisz
6. Harangvirág
7. Mókus
8. Nyuszi
9. Pillangó
10. Csiga‐biga

engedélyezett létszám
25
25
28
27
25
27
28
30
25
28

Felelős: óvodavezető
Határidő: szöveg szerint
SZÜNET
Szünet után
Sisák Imre: Megállapítja a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből 7 fő
jelen van.
XIII. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Kft. 2013. évi üzleti tervének módosítására.
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató
- Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére folyószámlahitel
felvételéhez készfizető kezesség vállalására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Robotka Róbert: A tegnapi bizottsági ülésen megbeszéltük az előterjesztés okát, azóta egy-két
dolog változott. Tanulságos irat került a kezébe a Településfejlesztési Egyesület jóvoltából. A
Zöld Híd Régi Út Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.- székhelye Gödöllő-
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közszolgáltató írt egy alkotmányjogi panaszt az Alkotmánybíróság elnökéhez. A teljes anyag
megtalálható a www.zoldhid. hu honlapon. Ebből idéz, mely mutatja az önkormányzat és a
Kft. jelenlegi helyzetét országos szinten. Ez a települési közszolgáltató 109 településnek a
közszolgáltatója. /Idéz a honlapon található anyagból, az Alaptörvényből, a Nemzeti
vagyonról szóló törvényből./
Végrehatották a rezsicsökkentést, mindenki megkapta a számlát. A rezsi törvényben sok
ellentmondás van. A megyében többen összeültek és kialakítottak egy egységes elképzelést.
Állásfoglalást kértek a Fogyasztóvédelmi Hatóságtól. A mai nap érkezett meg az
állásfoglalásra a válasz e-mail-en, ez még nem hivatalos.
Folyószámlahitelt azért kérnek, mert a Polgármester úr elmondta, hogy a számlákat vissza
kell tartaniuk, többek között a mienket is. Most 6 millió forintnál tartanak, mely év végére 12
millió forint+ ÁFA lesz. Ezért van szükség átmeneti gazdálkodás szintjén, hogy pénzhez
jussanak.
Sisák Imre: A Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. azt kéri az önkormányzattól, hogy
módosítsa a 2013. évi üzleti tervét. Az üzleti terv módosítása eredményeként a tevékenység
eredménye -6.173.000 forintban van megjelölve. Ez két tételnek köszönhető. Az egyik a rezsi
csökkentés, ami 19%-kal érintette a Városgazdálkodási Kft-t, mely 5-6 millió forint közötti
összeg. A másik a hulladéklerakási járulék több millió forint összeg. A folyószámlahitel az
átmeneti gazdálkodást segíti a Kft-nél. A bizottsági ülésen szóba került a december 31-i
dátum, hogy egész évre szóljon ez az 5 millió forint. Az OTP rugalmas e tekintetben, nem
tudunk semmit a kompenzációról. Nem tudni, hogy melyik minisztérium lesz az, amelyik a
kompenzációs pályázatokat befogadja. Be fogjuk nyújtani igényünket, 15.050.000 forint
bevételkiesés a Kft-től különböző intézkedések hatására nem érkezik be.
Kéri a testületet, hogy az üzleti terv módosítást, a folyószámlahitel felvételéhez kapcsolódó
hozzájárulást adja meg a Városgazdálkodási Kft-nek. Attól, hogy a rezsicsökkentés
megtörtént, több területen el vannak adósodva és szegényedve az emberek. A középréteg
eltűnt a magyar társadalomból.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel, javaslat:
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 4
igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti
tervének módosítását.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az üzleti terv módosítását.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
202/2013. (IX. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő – testülete megtárgyalta a
Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének módosításáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
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1./ A Képviselő –testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi
üzleti tervének módosítását elfogadja.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
részére folyószámlahitel felvételhez készfizető kezesség vállalásához a határozati javaslatot.
A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület7 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
203/2013. (IX. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta Pásztói
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. átmeneti likviditási helyzetét és az alábbi
határozatot hozza:
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő‐testülete készfizető kezességet vállal a
Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. OTP Bank Nyrt‐től felveendő
2013. december 31‐ig visszafizetendő 5 millió Ft összegű folyószámlahitelhez.
2. A Képviselő‐testület felkéri polgármesterét, hogy a határozatot a címzetes
főjegyző és a gazdasági vezető ellenjegyzése mellett a Pásztói Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft. részére soron kívül jutassa el.
XIV. NAPIRENDI PONT
Javaslat az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt- ben való részesedés
megszerzésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: Arról tájékoztatott bennünket az ÉRV Zrt., hogy a tulajdonos, a Nemzeti
Vagyonkezelő rálátást szeretne biztosítani azon önkormányzatok számára, akik teljes körű
üzemeltetési szerződést kötöttek az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt-vel. Ezért
egy 10.000 forint névértékű részvény megvásárlására biztosít lehetőséget 28.500 forintos
vételáron. Véleménye az, hogy valamilyen Európai Uniós várható ellenőrzés az, ami
szükségessé teszi ezt a lépést. Ugyanez már megtörtént a Kelet-Nógrádi
Hulladékgazdálkodási rendszerben résztvevő önkormányzatok esetében. Bátonyterenye,
Pásztó 1000 forintos részesedést vásárolt a Salgótarjáni Városgazdálkodási Kft-ben azért,
hogy a 2015-től meginduló közös projekt alvállalkozója lehessen a a szolgáltatást végző
Városgazdálkodási Kft. és az inhaus beszerzés biztosított legyen. Úgy gondolja, most az
inhaus beszerzés az, amit bizonyítani kell.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel, javaslat:
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
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Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntéshez minősített szavazttöbbség szükséges.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
204/2013. (IX. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az ÉRV.
Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt-ben való részesedés megszerzésére tett
javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő‐testület vételi ajánlatot tesz az ÉRV. Északmagyarországi Regionális
Vízművek ZRt.‐ben való részesedés megszerzésére egy darab tagsági jogot
megtestesítő „A” típusú részvény megvásárlására a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő ZRt‐től 10.000,‐ Ft névértéken, 28.500,‐ Ft vételáron. A Képviselő‐
testület a vételár fedezetét a költségvetésből biztosítja.
2. A Képviselő‐testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős:polgármester
XV. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Hunyadi úti közvilágítási hálózat bővítésére beérkezett ajánlatok értékelésére.
Előterjesztő: Sisák Imre
Sisák Imre: A Hunyadi utcában lévő társasházak több éve azzal fordultak a képviselőtestülethez, hogy építsenek ki közvilágítási lámpatesteket az ott élő emberek
biztonságérzetének javítása érdekében. A tervek hosszú idő óta elkészültek. A képviselőtestület döntésének megfelelően a főmérnökség bekérte az ajánlatokat. Az eredményekről
Sipos István tájékoztatja a képviselő-testületet.
Sipos István: Ajánlatot kértünk a közvilágítás bővítésére. 3 ajánlat érkezett határidőre. Ezek
közül kettő a tervezői árajánlattól magasabb összeg. A legalacsonyabb összeget a gödöllői
EL-MŰ Szolg. Elektromos Műszaki Szolgáltató Kft. adta. Javasoljuk a szerződés megkötését
ezzel a Kft-vel. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén felvetődött az, hogy jó
lenne kipróbálni a led-es lámpatesteket. A bekért ajánlatokhoz képest 150.000 forint
többletköltséget jelentene. A határozati javaslat 3. pontjában 300.000 forint helyett 450.000
forintot kellene szerepeltetni.
Sisák Imre: A Hunyadi úti társasházak lakóinak régi vágya fog teljesülni, mi pedig
önkormányzati kötelező feladatnak teszünk eleget. A képviselő-testülettől azt a józan belátást
kéri, hogy most az eredeti ajánlat szerint kössünk-e szerződést vagy a led-es technológiát
próbálják ki? A led-es lámpatestesteket támogatja.
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Kérdés:
dr.Gajdics Gábor: Közbeszerzéses eljárás?
Sisák Imre: Nem, mert nem 15 millió forint feletti beszerzésről van szó.
Vélemény, észrevétel, javaslat:
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslatot a led-es lámpatestekkel.
Sisák Imre: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatát befogadja és javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a határozati javaslat 3. pontjában a képviselő-testület kivitelezésre
további 300.000 forint helyett további 450.000 forintot biztosít. Szavazásra bocsátja az így
módosított határozati javaslatot.
A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
205/2013. (IX. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó Hunyadi úti közvilágítási hálózat
bővítésére beérkezett ajánlatok elbírálásáról szóló javaslatot megtárgyalta és az alábbiak
szerint határoz:
1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy Pásztó Hunyadi út korszerűsítésére a
legkedvezőbb árajánlatot az EL-MŰ Szolg. Elektromos Műszaki Szolgáltató Kft.
(2100 Gödöllő, Repülőtéri út 11.) adta. Felhatalmazza a polgármestert és a gazdasági
vezetőt, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést kösse meg.
Felelős: értelemszerűen
Határidő: 2013. október 10.
2. A Képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a döntésről az ajánlattevőket
tájékoztassa.
Felelős: polgármestert
Határidő: 2013. október 2.
3. A Képviselő-testület kivitelezésre további 450 eFt-ot biztosít. Felkéri polgármesterét,
hogy a költségvetési rendeletben ezt az összeget vezesse át.
Felelős: polgármestert
Határidő: értelemszerűen
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a gazdasági vezetőt, hogy a
hálózat (aktív elemek nélküli) térítésmentes átadására a megállapodást az ÉMÁSZszal kösse meg.
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Felelős: értelemszerűen
Határidő: 2013. október 10.
XVI. NPAIRENDI PONT
Javaslat a Liget utcai ivóvízvezeték kiváltásához szükséges söntés meghozatalára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: 2009-től sem a korábbi, sem a jelenlegi Kormány magyar forrásokat e
pályázaticélra nem bocsát rendelkezésre. Korábban 4-5 utcát tudtunk kiépíteni a magyar
forrásoknak köszönhető pályázatokból. Legutóbb járdaépítésre is sor került a Mátyás király
utcában vagy a Muzslára felvezető út 2 szakaszát is ezekből a pályázatokból építettük ki.
Ebben az évben a Gárdonyi Géza utca teljes felújítására kerülhetett sor. Az önkormányzat
abból a forrásból biztosította ennek a finanszírozását, amelyet az ÉRV Zrt. a teljes körű
üzemeltetési jog megvásárlása alkalmával biztosított az önkormányzatnak, illetve 10%-os
használati díjat fizet részünkre az ÉRV Zrt. Ezek a források a lakosság egészséges
ivóvízellátásának, szennyvízszolgáltatásnak az ott szükséges felújításokra fordítható. Ezek
után lett az útfelújítás megvalósítva. A Liget utcánál ugyanezt szeretnénk megvalósítani. Az
ivóvíz gerinchálózat, meg a házi bekötések 40 évvel ezelőttiek minimum. Javasolja a
képviselő-testületnek, hogy készíttessük el a terveket a kivitelezésnek a megkezdése előtt. Azt
gondolta, hogy még ebben az évben sikerül ezt a felújítást elvégezni, de a Gárdonyi Géza és a
Liget utca felújítása kapcsán egybeszámítási szabályok miatt közbeszerzései eljárást kell
kiírni. A tél közepére esne, mire a munkákat így el tudnák kezdeni, ezért azt javasolja, hogy a
képviselő-testület biztosítson 500.000 forintot a tervek elkészítésére , a munkák elvégzésére
és a 2014. évi költségvetésben tegyük be a felújítási, fejlesztési feladatok közé a Liget utca
felújítását. És akkor, mivel a várható költség nem éri el a 15 millió forintot, közbeszerzési
eljárás kiírása nélkül is 3 ajánlat bekérésével tudjuk rendezni ezt a dolgot és a közbeszerzési
felhívás és közbeszereztetés megindítása kapcsán is meg tudtunk takarítani 500.000 forintot.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel, javaslat:
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a polgármester úr által említett
módosításokkal a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a módosításokkal együtt.
A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
206/2013. (IX. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Liget utcai ivóvízvezeték kiváltásához
szükséges döntés meghozataláról szóló javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozza:
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a Liget utcai ivóvízvezeték
kiváltásáról.
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2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy
a közbeszerzési eljárás tendertervének elkészítésére három ajánlattevőtől kérjen be
ajánlatot.
Határidő:2013. szeptember 27.
Felelős: polgármester
3. A Képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a beérkezett ajánlatokat döntési
javaslattal terjessze be a képviselő-testületi ülésre.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
4. A Képviselő-testület a tenderterv elkészítésére és a közbeszerzési eljárás
lebonyolítására költségvetésében 500 eFt összeget biztosít.
5. A 2014. évi költségvetés elkészítésekor kerüljön sor a további ivóvíz
vezeték kiváltások meghatározására.
XVII. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat 2014. évi
fordulójához történő csatlakozásra.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Bartus László: A hét elején érkezett egy figyelemfelhívó tájékoztatás az emberi erőforrás
támogatás kezelőtől, hogy ismét megnyitják a Felsőoktatási Önkormányzati
ösztöndíjrendszert és ehhez október 11- ig lehet csatlakozni az önkormányzatoknak. Van
hatályos rendeletünk a Bursa támogatás vonatkozásban.
3 éve vissza kellett vonulnunk és nem tudtuk támogatni a felsőoktatásban tanuló fiatalokat.
Jelenleg azt az 1 millió forintot, amit korábbi években erre fordított az önkormányzat, a 2014.
évi költségvetésbe be tudja tervezni. Ha így dönt a testület, akkor 35-45 fő közötti gyermeket
tud támogatni a testület. Javasolja elfogadását.
Sisák Imre: Jelentős segítség a felsőoktatásban tanulók számára. Kéri, hogy támogassa a
testület.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel, javaslat:
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek a határozati javaslatot.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
207/2013. (IX. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület csatlakozik a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj pályázat 2014. évi fordulójához.
A Képviselő-testület a pályázati forduló keretösszegeként 1.000 eFt-ot biztosít
2014. évi költségvetésében.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
X PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
207/2013. (IX. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület csatlakozik a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj pályázat 2014. évi fordulójához.
A Képviselő-testület a pályázati forduló keretösszegeként 1.000 eFt-ot biztosít
2014. évi költségvetésében.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
XVIII. NAPIRENDI PONT
Javaslat hitelfelvételhez szükséges döntések meghozatalára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: Több alkalommal szerepelt ez a kérdés a képviselő-testület előtt. Folyamatosan
változik a helyzet a 70 millió forintos folyószámla hitellel összefüggésben. Jelenleg ezt
szeretnénk meghosszabbítani. A jövő hét után fogják eldönteni a Nemzetgazdasági
Minisztériumban, hogy éven túli hitellé engedélyezik-e átvinni. Vagy 1 éves lejáratú
működési hitelre lehet átváltani, vagy a folyószámlahitelt meg lehet hosszabbítani következő
év június 30-ig.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel, javaslat:
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
208/2013. (IX. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 180/2013. /IX. 12./ számú
határozatát az alábbi 6-7-8. és 9. ponttal kiegészíti.
6.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy
adósságmegújító hitel átalakítására az önkormányzat nem tart igényt
és lemond a 70 millió Ft feletti folyószámla hitel keretről és a 70 millió Ft
folyószámla hitel meghosszabbítását kéri 2013. október 31-ig, majd 2013.
december 20-ig ugyancsak 70 millió Ft összegű folyószámla hitel
engedélyezését kéri.

7.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 70 millió Ft
folyószámla hitel kiváltásaként 70 millió Ft folyószámlahitel felvételéről
2013. december 20-i lejárat mellett.

8.

A hitel fedezeteként az adósságszolgálatra fordítható általános
működésének és ágazati feladatai támogatása és egyéb támogatások,
/továbbiakban: központi támogatási bevételek/, valamint a helyi adó és
gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része az OTP Bank Nyrtre való engedményezéséhez Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul.

9.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesterét
felhatalmazza arra, hogy a hitel felvétele érdekében eljárjon és a
hitelszerződést aláírja.

XIX. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Szabadidő Park sportcélú hasznosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: A Pásztói Szabadidő SE keretében működő kutyakiképző és kutyás sportot űző
pásztói állampolgároknak e célú tevékenységét támogatásra méltónak ítéli. Fekete Csaba a
magyar válogatott tagjaként több világbajnokságon is részt vett.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel, javaslat:
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
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209/2013. (IX. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szabadidő park sportcélú hasznosítására
tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
Pásztó Városi Önkormányzat a mellékelt használati szerződés szerint, az abban meghatározott
feltételekkel ingyenes használatba adja határozatlan időre a Pásztói Szabadidő
Sportegyesület részére a pásztói, 2879/14 hrsz. alatti Szabadidő park, 83442 m2 területű
önkormányzati tulajdonban lévő területéből a színpadtól és a sportpályáktól északra fekvő
területet, vizesblokkal és a körülötte lévő fásított zöldterülettel. A Képviselő-testület
hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesület más pásztói egyesület, civil szerveződés részére szükség
szerint adjon lehetőséget a sportcélú hasznosításra, beleértve a kutyakiképzés célú használatot
is, amely az ingatlan északi határa melletti, mintegy 50x40 m-es (2000 m2 ) területen történne.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
XX. NAPIRENDI PONT
Javaslat bérleti díj és közüzemi díj fizetéssel kapcsolatos megállapodás megkötésére a Pásztói
Sport Klubbal.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: A tegnapi bizottsági ülésen felmerült egy probléma, méghozzá az, hogy a
számlázás hogyan történjen. A könyvvizsgáló asszonnyal egyeztetve arra jutottak, hogy mivel
azok a beérkező pénzek, amelyek biztosítják ezt a bérleti díj fizetési lehetőséget, december
vége felé szoktak megérkezni a Pásztói Sport Klub részére, ezért a számla 2013. december
10-re legyen kiállítva. Még az ÁFA fizetési kötelezettség teljesítése előtt Pásztó Városi
Önkormányzat számlájára beérkezik a bérleti díj. Kéri a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés
dr.Tasi Borbála: Kifizeti az önkormányzat a közüzemi díjakat is?
Sisák Imre: Az önkormányzat a közüzemi díjakat nem így fizeti, de az önkormányzat számára
a közüzemi díjak megtérülnek.
Vélemény, észrevétel, javaslat:
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság támogatja a határozati javaslat
elfogadását.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
210/2013. (IX. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a bérleti díj és közüzemi díj
fizetéssel kapcsolatos megállapodás Pásztói Sport Klubbal történő megkötéséről
szóló javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz:
Pásztó Városi Önkormányzat, mint a Pásztó, Hajós Alfréd út 1. szám alatti /356
hrsz./ sporttelep megnevezésű ingatlan tulajdonosa a mellékelt megállapodásban
rögzítettek szerint 2013. október 1-től 12 hónapon keresztül vállalja a közüzemi
költségek megfizetését, melynek ellentételezéseként ezen időszak alatt az ingatlant
használó Pásztói Sport Klub havi 50.000 Ft bérleti díjat köteles fizetni.
Határidő: értelemszerűan
Felelős: polgármester
KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK
Barna Tiborné: Az Ady Endre út lakói nevében szól. Az Ady Endre út végén nincs
közvilágítás, minősíthetetlen a járda. Örült annak, hogy a polgármester úr azt mondta, hogy ha
mód és lehetőség lesz rá, akkor lesz felújítás. Kéri ha lesz mód rá, akkor gondoljanak az Ady
Endre utcára és a járdára még ha a lakók segítségével is, de rendbe lehessen hozni.
A szülők kérése, hogy a Katolikus Iskola elé lehetőség szerint tegyenek két padot.
Sisák Imre: Az Ady Endre utca lakóinak az lesz a válasz, hogy a 2013. évi költségvetésben
nem lesz rá fedezet. Nyilván, ha balesetveszélyes állapot van, akkor azt el kell hárítani. Kéri a
főmérnökséget, hogy vizsgálják meg a helyzetet. Többek között a Béke utca állapota
elviselhetetlen, bár a Táncsics utcai kanyarnál, meg az Ady Endre utcai csatlakozásnál
javítottak az állagán. A járda is ugyanebben az állapotban van. Jövőre szerencsés lenne teljes
burkolat felújítással ellátni. A városrehabilitáció keretében a padok elhelyezésére a tervek és
az engedélyezési eljárás keretében ki lettek jelölve helyek. Sok pad van a városban, de azt
nem tehetjük meg, hogy az egyik helyről felvesszük, a másikon meg letesszük.
Malomhegyi Lajos: Egyetértek.
Sisák Imre: Azzal lehet számolni, hogy az önkormányzat vizsgálja meg azt, hogy a következő
évi költségvetés jóváhagyása során utcai padok, bútorok elhelyezésére lehetne-e sort keríteni.
Jövőre mindenképpen meg kellene építeni a szökőkutat a táncoló lányok szobra köré. A
közvilágítást az ÉMÁSZ-nak kell jelezni.
Édes Attila: A Gábor Áron 23 házszám előtti közvilágítási lámpatestet és vezetékeket elérte a
vadszőlő és ez csapadékos időben veszélyes.
dr.Nyíri Ferenc: A Fő utcán több olyan ingatlan van, amelynek a vakolata lehullik a járdára.
Emiatt már korábban is tett közérdekű bejelentést. Ígéretet kapott arra, hogy a tulajdonosokat
felszólítják. Történt-e vele valamiféle változás. Szintén a Fő utcán, ahogyan az autók
felparkolnak a járda mellé, a perem össze van törve állandóan. A járda és a csapadékelvezető
árok mellett van egy 6-8 cm kiszögelés és ezek össze vannak törve. A Műszaki osztály nézze
meg. Ha lehet le kéne bontani vagy valamit tenni kellene.
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Sisák Imre: Kéri a főmérnökséget, hogy tekintsék végig ezt a helyzetet, az építéshatóságot
pedig arra, hogy kötelezzék a tulajdonosokat. A Silverrel szemben leszakadt a vakolat, ez még
most is így van.
Dr. Tasi Borbála: Az már nem a pásztói építéshatóság hatóságköre, hanem a salgótarjáni
kijelölt hatóságé. Helyszíni szemlét követően bejelentést teszünk.
Sisák Imre: A pásztói építéshatóság a helyszíni szemlét tegye meg.
Ő is tapasztalta, hogy a régi faipari szövetkezet előtt le vannak törve a szegélyek.
Gömbiczné Kanyó Beatrix: Néhány hete bejött a hivatalba. Balog Zoltán úrral beszélt egy
terület miatt, ami el volt füvesedve. Másnapra rendbe lett téve. Köszöni szépen. Pásztó felől
jövet Hasznoson az utolsó buszmegállónál magánszemély tulajdonában volt pad.
Megrongálták, nem használható. Kérték a felszállók, hogy javítsák meg ha van rá megoldás.
A kisközben jelezték, hogy a természet által ültetett gyümölcsfák a gyalogos közlekedést is
gátolják. Többszöri jelzése, hogy a Vár utcából a szőlők felől lefolyó víz problémát okoz egy
–egy nagyobb esőzésnél az Alkotmány út végénél, amit már néhány éve a közútkezelővel
együtt a hivatal munkatársai is vizsgáltak. Tudomása szerint bekerült a közmunkaprogramba
az elmúlt évben, nem lett elvégezve az ároknak a kimélyítése. Nincs bevezetve a csapadékvíz
az árokba. Ahol a földút jön lefelé, ott nincs cső az átjárónál.
Sisák Imre: A pad és a buszmegálló régi probléma, a padot vissza kell építeni és a
buszmegállót le kell betonozni. A fákat ki kell takarítani. A jövő héten jön hozzánk Ürmössy
Ákos a Közútkezelő Kht. Nógrád megyei igazgatója Dobos Csaba úrral egy pásztói
állampolgár kérdését megvizsgálni, amelyet később a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
Kimennek a helyszínre. A pásztói strandon ott vannak az átereszek, azokat oda be kell tenni
és megoldódik a probléma. Csépe Zsolték háza előtt az árok ki van burkolva, az áteresz ki van
takarírtva, ami a Régi vásártér utcánál behozza a csapadékot. Ha az átereszt betesszük ide a
szőlők felől és nagy eső lesz, akkor a nagy víz be fog jönni, de talán az átereszen keresztül
elfolyhat. Szeptember 28-29-én lesznek programok, szombaton szüreti mulatság lesz,
vasárnap ünnepi szentmise. Köszöni a képviselő-testület munkáját, a testületi ülést bezárja.
K.m.f.

Sisák Imre
Polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

