JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2013. november 8-i üléséről.
Az ülés helye: A Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó, Kölcsey u.
35.
Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tibor Józsefné,
Édes Attila, Gömbiczné Kanyó Beatrix, dr. Becsó Károly, dr.Nyíri Ferenc képviselők.
Meghívottak: dr.Tasi Borbála címzetes főjegyző, Sándor Károly aljegyző, Bartus László
osztályvezető, Malohegyi Lajos főmérnök, Győriné Új Mária könyvvizsgáló, Sárik Jánosné,
Antalné Prezenszki Piroska, dr. Hír János intézményvezetők, Horváth Imre Vízmű Kft.
vezetője, Robotka Róbert VG.Kft. igazgatója, Odlerné Tiszovszki Mária Pásztói Gondozási
Központ vezetője, Máté Nándorné IPESZ vezető, Gyürky-Szabó Erika ügyintéző, Tari
Mihály, Berzák Gyuláné Szervezési Osztály munkatársai.
Sisák Imre polgármester távollétében az ülést Volek György alpolgármester vezeti.
Volek György: Köszönti az ülésen megjelent képviselő- testületi tagokat, az ülésteremben
helyet foglaló munkatársakat, vendégeket, a városi televízió képernyőjén keresztül a pásztói,
hasznosi és mátrakeresztesi lakókat. Tájékoztatásul elmondja, hogy Sisák Imre polgármester
úr egy konferencián vesz részt Gödöllőn, hamarosan meg fog érkezni.
Megállapítja a határozatképességet, mivel a 9 megválasztott képviselőből 6 képviselő jelen
van. Dr. Gajdics Gábor írásban bejelentette távolléte okát, dr. Halász István képviselő Úr
nem jelezte távolmaradása okát.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a kiküldött meghívó szerint azzal a módosítással, hogy
a 6. napirendi pontot 11. napirendként tárgyalják, valamint a 21. napirendi pontot együtt
tárgyalják a civil szervezetek támogatásáról szóló napirenddel, mivel szorosan összefügg.
Megkérdezi van-e más javaslat.
Egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
211/2013. (XI. 8.) 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./

Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló
tájékoztató
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
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3./

Javaslat a 2013. évi költségvetési rendelet módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

4./

Javaslat a talajterhelési díj mértékére és kedvezményére vonatkozó önkormányzati rendelet
megalkotására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

5./

Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
önkormányzati rendelet megalkotására (II. fordulós anyag)
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

6./

Javaslat intézményi alapító okirat módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

7./

Beszámoló a múzeum 2013. évi működésének tapasztalatairól
Előterjesztő: dr. Hír János igazgató

8./

Javaslat a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ tevékenységének
felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Antalné Prezenszki Piroska intézményvezető

9./

Javaslat intézményi tanácsok tagjainak kijelölésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

10./

Javaslat a 2014-ben tervezett X. Szőlő és Borünnep és XXX. Szüreti felvonulás
megrendezéséhez kapcsolódó pályázatokra.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

11./

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának felülvizsgálata.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

12./

Javaslat Pásztó és térsége megnevezésű turisztikai füzet elkészítésére vonatkozó LEADER
pályázat megvalósításáról.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

13./

Javaslat Önkormányzat és intézményei villamos-energia beszerzési ajánlatok elbírálására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

14./

Javaslat Pásztó, Semmelweis u. 2. sz. alatti gondozóközpont bútorozási feladatainak
ajánlatkérésére
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

15./

Javaslat Pásztó Többcélú Kistérségi Társulás vagyonfelosztási javaslatának jóváhagyására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

16./

Javaslat önkormányzati adósságmegújító hitel felvételéhez kormányengedély megszerzésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

17./

Javaslat a civil szervezetek 2013. évi támogatására III.
Előterjesztő: Gömbiczné Kanyó Beatrix civil tanácsnok
Javaslat „Muzsikál az erdő” rendezvénysorozat Pásztó – Mátrakeresztesi
programjának támogatására, a Csohány Kálmánt ábrázoló bronz dombormű
elkészítésének támogatására, Shah Timor tudományos-ismeretterjesztő filmjének
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támogatására, valamint a Pásztói Sport Klub támogatására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
18./

Javaslat Krämer László Pásztó Városi Önkormányzat saját halottjává nyilvánítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

19./

Javaslat bérleti díj és közüzemi díj fizetéssel kapcsolatos megállapodás módosítására a Pásztói
Sport Klubbal
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

20./

Előterjesztés közterületen más tulajdonú létesítmény építéséről
Előterjesztő: Malomhegyi Lajos főmérnök

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 jkv-höz mellékelve.
Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Volek György: szavazásra bocsátja a 173/2013. /IX.12./ sz. határozat
végrehajtásáról adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
212/2013. (XI. 8.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 173/2013. (IX.12.) sz. határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Volek György: szavazásra bocsátja a 204/2013. /IX. 26./ sz. határozat
végrehajtásáról adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
213/2013. (XI. 8.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 204/2013. (IX.26.) sz. határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Volek György: szavazásra bocsátja a 205/2013. /IX.26./ sz. határozat
végrehajtásáról adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
214/2013. (XI. 8.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 205/2013. (IX.26.) sz. határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Volek György: szavazásra bocsátja a 206/2013. /IX.26./ sz. határozat
végrehajtásáról adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
215/2013. (XI. 8.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 206/2013. (IX.26.) sz. határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Volek György: szavazásra bocsátja a két ülés között történt fontosabb eseményekről
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
216/2013. (XI. 8.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott
tájékoztatást elfogadta.
II. NAPIRENDI PONT:
Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló
tájékoztató.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sándor Károly: A beszámoló tartalmával kapcsolatban elmondja, hogy a szeptemberi ülésen
kapott tájékoztatást a Képviselő-testület az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról.
Azóta jelentős változások nem történtek, a teljesítések időarányosak. A Művelődési
Központnál látható jelentős túlteljesítés, Ez abból is adódik, hogy az intézménynek rendkívül
szigorú költségvetési előirányzatot hagyott jóvá a Képviselő-testület. Különböző személyi,
technikai intézkedésekre volt szükség. Kéri a beszámoló elfogadását.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
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Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja az I-III. negyedévi teljesítésről szóló tájékoztatót.
Dr. Nyíri Ferenc: Az Ügyrendi Bizottság szintén megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót.
Volek György: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
217/2013. (XI. 8.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
2013. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót és azt
elfogadja.
III. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a 2013. évi költségvetési rendelet módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a rendelet módosítást
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a 2013. évi költségvetési rendelet módosítását.
Dr. Nyíri Ferenc: Az Ügyrendi Bizottság szintén megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
költségvetési rendelet módosítását.
Volek György: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
Név szerinti szavazás: Volek György igen, Barna Tibor Józsefné igen, Édes Attila igen,
Gömbiczné Kanyó Beatrix igen, dr. Becsó Károly igen, dr.Nyíri Ferenc igen.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
22/2013./XI. 11./ önkormányzati rendelete a 16/2013. (IX. 27) önkormányzati rendelettel,
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 rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/.
IV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a talajterhelési díj mértékére és kedvezményére vonatkozó önkormányzati rendelet
megalkotására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet
és elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy ahol a tervezetben Dél-Nógrádi Vízmű
Kft. szerepel, ott ÉRV Zrt-re kell kijavítani.
Volek György szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2013/XI. 11./ önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/.
V. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
önkormányzati rendelet megalkotására (II. fordulós anyag)
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet
és elfogadásra javasolja.
Volek György szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

7
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-tesülete
24/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/.

VI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat intézményi alapító okirat módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és elfogadásra javasolja az alapító okirat módosítását.
Volek György: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
218/2013. (XI. 8.) SZÁMÚ HATÁROZATA
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Pásztó Városi Önkormányzat
Óvodája Módosító Okiratát az 1. sz. melléklet szerint fogadja el.
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Pásztó Városi Önkormányzat
Óvodája Alapító Okiratát a 2. sz. melléklet szerint fogadja el egységes
szerkezetben.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: polgármester
VII. NAPIRENDI PONT:
Beszámoló a múzeum 2013. évi működésének tapasztalatairól
Előterjesztő: dr. Hír János igazgató
Dr. Hír János: A tegnapi bizottsági ülésen részletes szóbeli kiegészítést fűzött
beszámolójához. Ezt most nem kívánja megismételni. Ha kérdés merül föl, azokra szivesen
válaszol.
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság ülésén részletesen megtárgyalta
a beszámolót és elfogadásra javasolja. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat jól döntött egy
évvel ezelőtt, ugyanis az átszervezés és a fenntartó váltás semmiféle fennakadást nem okozott
az intézménynél.
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Édes Attila: A Bizottságok és a Képviselő-testület nevében gratulál Igazgató Úrnak az
Akadémiai kitüntetéséhez és további sikereket kíván a színvonalas munkához.
Volek György: Szintén gratulál az önkormányzat nevében. Egy évvel ezelőtt még elég sok
volt a bizonytalanság, viszont azóta bizonyította Igazgató Úr, hogy maximálisa rászolgált a
bizalomra.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
219/2013. (XI. 8.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Múzeum
2013. évi működésének tapasztalatairól szóló előterjesztést és azt elfogadja.
VIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ tevékenységének
felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Antalné Prezenszki Piroska intézményvezető
Antalné Prezenszki Piroska: A tegnapi bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták
az intézmény tevékenységének felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót, ott szóbeli
kiegészítést tett. Ezt most nem ismételné meg. Amennyiben kérdés van, szivesen
válaszol.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
A pályázati lehetőségeket maximálisan kihasználta az intézmény, a civil
szervezetekkel nagyon jó a kapcsolatuk és az együttműködés. A jövőre nézve sok
sikert kíván további munkájukhoz.
Gömbiczné Kanyó Beatrix: A civil szervezetek és saját nevében is megköszöni a
Művelődési Központ munkáját. Nagyon sokat segítenek pályázatok elkészítésében,
helyet adnak a civilek különböző programjainak.
Felhívja a figyelmet arra, hogy a Mátrakeresztesi Értéktár bemutatkozása
november 17-én lesz, december 1-jén pedig Hasznoson tekinthetik meg az
érdeklődők.
Volek György szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
220/2013. (XI. 8.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Teleki László Városi
Könyvtár és Művelődési Központ tevékenységének felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, azt
elfogadja és az alábbi feladatokat határozza meg:
1. Az intézmény eredményesen látja el közművelődési és közgyűjteményi feladatait. Az
ehhez szükséges pénzügyi feltételek azonban a korábbi évekhez hasonlóan nem
biztosítottak és előre láthatóan, a 2014. évi állami költségvetésben sem állnak
rendelkezésre. Ennek, továbbá az ismert hitelfelvételi korlát ismeretében az
önkormányzat nem képes az előző évekhez hasonló - ez évben várhatóan ≈30 000 eft.
- mértékű költségvetési támogatást biztosítani az intézmény működéséhez, azt
radikálisan csökkenteni kell. Ezért a város 2014. évi költségvetésének I. fordulós
anyagában, az előterjesztésben foglaltakkal összhangban, az ehhez szükséges
létszámleépítési döntéssel 10 főben kell meghatározni az integrált intézmény
létszámkeretét.
2. A döntéssel összhangban és egyidőben, az intézmény vezetője a Szervezeti és
Működési Szabályzat módosításával tegyen javaslatot a szolgáltatási kör szükséges
csökkentésére, a nyitvatartási idő módosítására, a városi és városrészi, szabadtéri
rendezvények belépti díjának megállapítására.
3. A városi rendezvénykeret tervezésekor a korábbi évek teljesült kiadásait kell alapul
venni.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: polgármester, intézményvezető
IX. NAPIRENDI PONT:
Javaslat intézményi tanácsok tagjainak kijelölésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Bartus László: Az előterjesztésben érintett személyek írásban nyilatkoztak, hogy
hozzájárulnak a nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz.
Dr. Tasi Borbála: Javasolja, hogy a határozati javaslat pontjairól egyenként döntsön a
Képviselő-testület, mivel több képviselő is érintett. Technikailag csak így lehet lebonyolítani,
hogy minősített többséggel kerüljön elfogadásra a javaslat.
Volek György, Édes Attila és Barna Tiborné képviselőknek be kell jelenteniük az
érintettséget, viszont azt javasolja, hogy a Képviselő-testület ne zárja ki őket a szavazásból.
Volek György, Barna Tiborné és Édes Attila képviselők bejelentik érintettségüket.
Volek György: szavazásra bocsátja, hogy a Képviselő-testület személyét ne zárja ki
a szavazásból.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
221/2013. (XI. 8.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület Volek Györgyöt nem zárja ki a szavazásból az Intézményi Tanácsba
történő delegálással kapcsolatban.
Volek György szavazásra bocsátja, hogy a Képviselő-testület ne zárja ki a
szavazásból Édes Attila képviselőt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
222/2013. (XI. 8.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület Édes Attilát nem zárja ki a szavazásból az Intézményi Tanácsba történő
delegálással kapcsolatban.
Volek György szavazásra bocsátja, hogy Barna Tibornét a Képviselő-testület ne zárja ki a
szavazásból.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
223/2013. (XI. 8.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület Barna Tibornét nem zárja ki a szavazásból az Intézményi Tanácsba
történő delegálással kapcsolatban.
Volek György szavazásra bocsátja a határozati javaslat 1. pontját.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
224/2013. (XI. 8.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Volek Györgyöt (lakcíme: 3060 Pásztó
Nagymező út 1. 1/5.) jelöli ki a Mikszáth Kálmán Líceum által létrehozandó Intézményi
Tanácsba Pásztó Városi Önkormányzat delegáltjaként.
A döntésről az érintett intézményt és személyt értesíteni kell.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Volek György szavazásra bocsátja a határozati javaslat 2. pontját.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
225/2013. (XI. 8.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Gajdics Gábort (lakcíme: 3060 Pásztó,
Nyírfácska utca 1.) jelöli ki a Pásztói Általános Iskola által létrehozandó Intézményi Tanácsba
Pásztó Városi Önkormányzat delegáltjaként.
A döntésről az érintett intézményt és személyt értesíteni kell.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Volek György szavazásra bocsátja a határozati javaslat 3. pontját.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
226/2013. (XI. 8.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Édes Attilát (lakcíme: 3060 Pásztó, Hunyadi
utca 4/B. III./7) jelöli ki az Alapítványi Közgazdasági Szakközépiskola által létrehozandó
Intézményi Tanácsba Pásztó Városi Önkormányzat delegáltjaként.
A döntésről az érintett intézményt és személyt értesíteni kell.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Volek György szavazásra bocsátja a határozati javaslat 4. pontját.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
227/2013. (XI. 8.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Barna Tibor Józsefnét (lakcíme: 3060
Pásztó, Ady E. utca 44.) jelöli ki a Pásztói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium által
létrehozandó Intézményi Tanácsba Pásztó Városi Önkormányzat delegáltjaként.
A döntésről az érintett intézményeket és személyeket értesíteni kell.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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X. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a 2014-ben tervezett X. Szőlő és Borünnep és XXX. Szüreti felvonulás
megrendezéséhez kapcsolódó pályázatokra.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Mészáros Sándor: A jövő évben a város mindkét rendezvénye jubilál. Ezek méltó
megrendezéséhez egy LEADER és egy EACEA pályázatot nyújtanánk be. Kéri a Képviselőtestület támogatását.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a pályázat
benyújtására vonatkozó javaslatot és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
A bizottsági ülésen elhangzott olyan vélemény, mely szerint a civil szervezetek bevonásával
jó lenne kétnapossá tenni a rendezvényt. Kéri, hogy a szervezők fontolják ezt meg.
Volek György szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
228/2013. (XI. 8.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja:
1. A LEADER Térségi rendezvények támogatása megnevezésű célterületre kiírt,
X. Szőlő és Borünnep és XXX. Szüreti felvonulás 2014. évi megrendezésére
vonatkozó pályázat-kérelem beadását. A kérelem támogatása esetén az 1.000 e
Ft vissza nem térítendő külső forráshoz, a pályázat előfinanszírozását és ezen
belül maximum 270 e Ft ÁFA megfizetését vállalja.
2. A Kulturális Sokszínűség Európai Hálózata című projekt, Palóc Út Klaszter
Egyesület által beadott pályázatát, amely a X. Szőlő és Borünnep és XXX.
Szüreti felvonulás 2014. évi megrendezésére vonatkozik. A pályázat
támogatása esetén a bruttó 100%-os mértékű vissza nem térítendő külső
forráshoz a pályázat előfinanszírozását vállalja, a tervezett bruttó 5.000 €
mértékéig.
3. A pályázat(ok) támogatása esetén felkéri Polgármesterét, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg a tervezett program(ok) jó színvonalú megvalósítása
érdekében.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Polgármester
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Sisák Imre polgármester érkezik, 7 képviselő van jelen.
Sisák Imre: Tisztelettel köszönti Pásztó Város Önkormányzat képviselő-testületének tagjait,
az ülésteremben helyet foglaló munkatársait, vendégeket, Pásztó, Hasznos és Mátrakeresztes
lakosságát.
XI. NAPIRENDI PONT:
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának felülvizsgálata.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: Amiatt érkezett késve a testületi ülésre, mert Gödöllőn volt a Magyar
Önkormányzatok Szövetsége által szervezett konferencián, amelyen a 2014. évi
költségvetésről volt szó. Ezen a konferencián a Nemzetgazdasági Minisztérium és a
Belügyminisztérium munkatársai tartottak előadást. A 2013-as év tanulóév volt. Új
finanszírozási rendszer bevezetésére került sor az új önkormányzati törvényből és a stabilitási
törvényből adódó előírások következtében. Ez a feladatfinanszírozási rendszer. A 2014. évi
költségvetés tekintetében látják a minisztériumok, hogy mely területeken mutatkozott
jelentősebb probléma és hol kell sort keríteni kiigazításra. A Nemzetgazdasági Minisztérium
tudja, hogy milyen nagyságrendű források állnak rendelkezésre. A feladatfinanszírozási
rendszer beváltotta a hozzá fűzött reményeket.
A 2012-2013-as évet illetően tagadhatatlan, hogy a Kormány több, mint 1200 milliárd forint
nagyságrendű hitelt vállalt át az egyes önkormányzatoktól. Először a megyei
önkormányzatoktól vállalta át a Kormány a több, mint 190 milliárd forintos hitelüket. Ezt
követően következtek az 5000 lélekszám alatti települések 2012. december 31-vel. Erre a
célra 94 milliárd forint állt rendelkezésre, melyből 74 milliárd forintot használtak fel. Majd
következtek az 5000 lélekszám feletti települések, közöttük Pásztó is. Erre a célra 610,3
milliárd forintot használt fel a Kormány. 40% és 70 %-os mértékben került sor az
önkormányzatok hitelállománynak átvállalására.
Pásztó esetében a 487 millió forintos hitelállományunkból 295, 4 millió forintot vállalt át a
magyar Kormány, mely 60%-os mértéknek felel meg. Pásztó a 2007-2013-as esztendőket
tekintve jelentős európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket hajtott végre több
milliárd forintos nagyságrendben. Az ezen célokhoz felvett hitelállományunk és a
működtetéshez biztosított hitelállományunk nem haladta meg a 487 millió forintot.
A 487 millió forintból 341 millió forint likvidhitel, folyószámlahitel volt, mely 2012.
december 31-én fennállt. Ezt a működtetés folyamatos biztosításhoz használták fel.
2002-2010 között Pásztó az önhibáján kívül hátrányos helyzetű települési önkormányzatok
részére évente rendelkezésre bocsátott több 10 milliárd forintos összegből nem kapott. Az
elmúlt évben 209, 4 millió forint ÖNHIKI támogatást kaptunk. 2011-ben kaptunk 141 millió
forintot meghalódó ÖNHIKI támogatást, illetve rövid lejáratú hitel kiváltást. Ez két év alatt
350 millió forintot meghaladó összeg volt.
Az önkormányzatoknak a csökkentett feladatokkal számított költségvetése 703,6 milliárd
forint lesz és 800-900 milliárd forintra lehet számítani az adóbevételek terén. Az
önkormányzati területen a forrásbővülés 60.419.000.000 forint. 300 millió forinttal bővül az
az összeg, ami a hitelkonszolidációban részesülő önkormányzatoknak a fejlesztési
feladataihoz lesz biztosítva. Ebben az évben pályáztunk a Hétpettyes Óvoda felújítására, hogy
lesz-e plusz forrás, ezt még a mai napig sem tudjuk, mert a felelős vezetők nem tudtak számot
adni róla.
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A 10 milliárd forintos összeg érint minket is, ami a központosított előirányzatok között az eútdíj bevezetése miatt az iparűzési adóból történő levonásnak és ezzel az önkormányzati
források rendelkezésre állásának a hiányát fogja biztosítani. Van még egy 10 milliárd forintos
bővülés, az idén 24.442.000.000 forint a fejezeti tartalék, mely jövőre 38.636,6 millió forint
lesz az állami költségvetésben. A 38 milliárd forintos összegen túl a központosított
előirányzatoknál van még 3 milliárd forint, melyből részesülni fogunk, mert az idei évben
fenntartunk KIK-es oktatási intézményt. Ebben az évben 53,6 millió forintot kaptunk erre a
célra. A költségvetési törvényben szerepel, hogy ezt a támogatást az önkormányzatok a 2013.
évi szinten fogják megkapni. A gyermekétkeztetés előirányzata 51,5 milliárd forint, mely
plusz 7 milliárd forintot jelent. Azok a települési önkormányzatok, melyeknél az adóerőképesség nem haladja meg a 20.000 forintot, azok kaphatnak támogatást. Ebben az évben
kedvezőbb volt, mert 25.000 forintos 1
főre eső adóerő-képességig kaphattak az
önkormányzatok a gyermekétkeztetéshez támogatást, amit mi is megkaptunk 25%-os
mértékben. Jövőre is fogunk kapni pénzt gyermekétkeztetés támogatására, mert az adóerőképességünk ebben az évben kevesebb, mint 20 eFt. Településüzemeltetés vonatkozásában is
van bővülés.
Várjuk az NGM-BM rendeletet és majd meglátjuk, hogy milyen támogatást kaphatunk.
Amely konferenciákon részt vett, ott jelentős hozzászólásokat tett. Kiemelte azt a dolgot,
hogy több területen, ami az Emberi Erőforrások Minisztériumához tartozik nincs
feladatfinanszírozás. A Múzeumot megkaptuk. A múzeumok finanszírozása országosan nincs
rendben. Szóvátette, hogy a kultúra, a múzeumok, a közművelődés területén nincs
feladatfinanszírozás. Ezt elismerte az előadó, az államtitkár, a helyettes államtitkár, a
főosztályvezető is. Szociális –és gyermekvédelmi területen az elmúlt évhez képest az idei évre
javult a helyzet, de jövőre nem várható javulás. Szégyenteljes dolog az, hogy nettó 100.000
forintot el nem érő fizetése van a közszférában dolgozóknak úgy, hogy felsőfokú végzettsége
van és már 30 éve dolgozik. Nem csoda, hogy többen el kívánják hagyni ezt a pályát.
Az orvosi ügyeletet tekintve. 40 forintról 42 forintra emelte az OEP az egy lakosra jutó
finanszírozást. Ez 2013-ban 410.000 forintos növekményt jelentett. Nálunk megmaradt a
probléma. Pásztó és a velük ezt a feladatot ellátó települések mintegy 20 millió forintos
nagyságrendben járulnak hozzá az orvosi ügyelet fenntartásához. A helyettes államtitkár azt
mondta, hogy tárcaközi egyeztetést fognak összehívni és jövő évben valószínűleg javulhat a
finanszírozás. Nagy probléma, hogy az ÖNHIKI támogatási rendszer, illetve a fejezeti tartalék
rendszer az elmúlt évektől teljesen eltérően működik. Eddig éves szinten 3 benyújtási határidő
volt, ebben az évben viszont csak 1 benyújtási határidőt jelöltek meg, szeptember 30-át,
döntés pedig december 20-án várható.
Sok forrást kaptunk az elmúlt években, de ez nem jelenti azt, hogy ne lennének gondjaink.
420 milliárd forintos hitelkonszolidáció lesz 2014. február 28-ig és megszabadulunk minden
hitelünktől. 2014. április 28-án megszabadulunk attól a 137,6 millió forintos OTP LTP-s
hiteltől is, ami a szennyvízberuházás utolsó üteméhez lett felvéve.
Úgy zárjuk a 2013-as évet, hogy minimális összegű hitelállományunk van. Ha a Kormány
döntését az Országgyűlés akceptálja, akkor jövőre egyetlen forint hitele nem lesz Pásztó
Város Önkormányzatának. A következő évi költségvetési koncepciónál mínusz 307 millió
forint szerepel. Bízik abban, hogy a lobbi tevékenységnek köszönhetően az összes többi
település, aki a Többcélú Kistérségi Társulás keretei között Pásztónak tartozik, akiknek
érdekében azért lobbizik, hogy megkapják az ÖNHIKI támogatást, ők meg fogják fizetni
nekünk a tartozást. 2014-2020 között 5,2 milliárd forint nagyságrendű európai uniós
támogatással megvalósuló fejlesztést kezdeményeztünk a megyei tervezést végző team-nél.
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Kéri a képviselő-testületet, hogy a költségvetési koncepció megvitatása után a határozati
javaslatot támogassa.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel, javaslat:
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság a 2014. évi költségvetési
koncepció felülvizsgálatát részletesen megtárgyalta. 5 igen egyhangú szavazattal elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
dr. Nyíri Ferenc: Az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta a koncepciót és 2 igen szavazattal
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a koncepciót megtárgyalta és 3 igen,
1 tartózkodó szavazat mellett elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Sisák Imre: A Városgazdálkodási Kft.-nek a rezsicsökkentés, a hulladéklerakási járulék és
egyéb intézkedések miatt 15.050.000 forint bevételkiesése van. Nem írták még ki a pályázatot
a kompenzációra. Jövőre ez az összeg 26 millió forint lesz. A képviselő-testületnek és a
Városgazdálkodási Kft-nek át kell tekintenie a feladatvállalást, feladatellátást. A
hulladékrekultiváció kapcsán most lesz lezárva a közbeszerzési eljárás. Ez azt jelenti, hogy
jövőre az 519 millió forintos pásztói szeméttelep hulladékrekultiváció megvalósul. Megtörtént
a hiánypótlásunk a hulladékgazdálkodási pályázatunknál. A 2.900.000.000 forintot
meghaladó hulladékgazdálkodási pályázata Salgótarján, Bátonyterenye, Pásztó, Szécsény és
más településeknek támogatást nyert. Jövőre megvalósulhat a szelektív hulladékgyűjtés
komplett formában házhoz menően. Pásztót illetően több 100 millió forintos eszközparkot is
megkaphatnák. Szavazásra bocsátja a 2014. évi költségvetési koncepciót.
A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
229/2013. (XI. 8.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő évi költségvetési törvény
tervezetéből és az ahhoz kapcsolódó, vagy azt megalapozó jogszabályokból, jogszabály
tervezetekből az önkormányzatokat érintő lényeges feltételeket megismerte.
A képviselő-testület a költségvetési törvény tervezetéből az intézmények, valamint a
Polgármesteri Hivatal, és a Városgazdálkodási KFT által elvégzett számításokból megismerte,
hogy az Önkormányzat a 2013. évi adósságátvállalás után, a 2013-tól bevezetett
finanszírozási rendszer korrekciójával jobb pénzügyi pozícióba került.
Az is megállapítható azonban, hogy a 2014. évi számított bevételek elmaradnak a feladatok
jogszabályokban előírt ellátásához szükséges mértéktől.
Tapasztalható, hogy a gazdasági válság hatása az iparűzési adót fizető vállalkozások számát
és elért árbevételét hátrányosan érinti, emiatt az Önkormányzat a korábbi évekétől lényegesen
alacsonyabb iparűzési adó bevétellel számolhat.
Ugyanakkor az Önkormányzat a gazdasági programjában rögzítettek ellenére nem látja
realitását annak, hogy a lakosságot és/vagy a gazdálkodó szerveket adó mérték emelésével,
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vagy újabb adó bevezetésével terhelje.
Mindezeket figyelembe véve és a 2014. évi számítások alapján a 83/2013. /IV30./ határozatát
hatályban tartja.
Dr. Becsó Károly távozik, 6 képviselő van jelen.
XII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó és térsége megnevezésű turisztikai füzet elkészítésére vonatkozó LEADER
pályázat megvalósításáról.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: Az önkormányzat döntésének megfelelően benyújtottuk ezt a LEADER
pályázatot, amely eredményes és nyertes volt. Mindenki a kezében tarthatja a Pásztót és
térségét bemutató turisztikai füzetet, mely több nyelvű kiadvány. 25 település valósította meg
ezt a turisztikai füzetet, Ecseg nem kívánt részt venni benne.
Mészáros Sándor: Kutasó nem LEADER település, Galgaguta a LEADER szervezethez
kapcsolódik. 10.000 példányban készült el. 100%-os nettó támogatással készült a projekt.
Kérdés nem volt.
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.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
230/2013. (XI. 8.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja:
A LEADER Térségen belüli együttműködések támogatása megnevezésű
célterülethez kapcsolódó, Pásztó és térsége megnevezésű turisztikai füzet
elkészítésével kapcsolatos tájékoztatást. A projektet lezártnak tekinti.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Polgármester
XIII. NAPIRENDI PONT
Javaslat Önkormányzat és intézményei villamos-energia beszerzési ajánlatok elbírálására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
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Sisák Imre: Az előterjesztés tartalmazza, hogy hány ajánlatot kértünk be, hogy melyik
szolgáltató tette a legjobb ajánlatot.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel, javaslat:
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 5
igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
231/2013. (XI. 8.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az
önkormányzat és intézményei villamos energia beszerzése elbírálására tett javaslatot és az
alábbi határozatot hozza:
1. 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 beszerzését eredményesnek nyilvánítja, a nyertes ajánlattevő az E.ON
Energiaszolgáltató Kft-t (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.).
2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és az érintett intézmények vezetőit a
nyertes ajánlattevővel a villamos energia vásárlási szerződések megkötésére.
A megkötött szerződésről értesíteni kell a jelenlegi villamos energia szállítót (MVM
Partner Energiakereskedelmi Zrt-t) és az Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt-t.
Határidő: testületi ülést követő 10. nap
Felelős: polgármester
XIV. NAPIRENDI PONT
Javaslat Pásztó Semmelweis út 2. szám alatti Gondozóközpont bútorozási feladatainak
ajánlatkérésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sipos István: A határozati javaslat 1. pontjában a határidő 2013. november 8. Mivel a testületi
ülés a mai napon van, tehát november 8-án, ezért javasolja, hogy a határidő 2013. november
11-re módosuljon. Valamint az ajánlatkérőknek is több időt kell hagyni, így a beadási határidő
2013. november 18-a legyen.
Sisák Imre: Mint előterjesztő befogadja a két módosító javaslatot.
Kérdés Nem volt.
Vélemény, észrevétel, javaslat:
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Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a Sipos István Úr által
elmondottaknak megfelelően 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
232/2013. (XI. 8.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó
Semmelweis út 2. szám alatti Gondozóközpont bútorozási feladatainak ajánlatkérésére
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy
a határozat mellékletét képező árajánlat kérés megküldésével legalább három
vállalkozótól kérjen be ajánlatot:
1. ARTMED Kft.
2. D. PROJEKT Bútor Kft.
3. Kiss- Iskolabútor Kft.

1138 Budapest Viza u. 7/c.
8000 Székesfehérvár, Arany J. u. 19. ½
4130 Derecske Batthyány u.11.

Határidő: 2013. november 11.
Felelős: értelemszerűen
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, hogy a
beérkezett ajánlatokat döntési javaslattal terjessze be a Képviselő-testület következő
ülésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: értelemszerűen
XV. NAPIRENDI PONT
Javaslat Pásztó Többcélú Kistérségi Társulás vagyonfelosztási javaslatának jóváhagyására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: A Pásztói Többcélú Kistérségi Társulás döntésének következtében és a törvényi
kötelezettségnek megfelelően 2013. június 30-án megszűnt. Önkéntes társulást a 26 település
nem kívánt létrehozni. Ez hiba volt, mert volt egy jól működő szociális és gyermekvédelmi
ellátó rendszer a 23 településen, illetve most már csak 22 településen, de ezt nem kívánták
tovább működtetni a kistérség települései. 2013. július 25-én a törzskönyvi nyilvántartásból a
Magyar Államkincstár a Többcélú Kistérségi Társulást kivezette, viszont az egyes
kormányzati szervek véleménye szerint a vagyonfelosztást is meg kellett volna tenni 2013.
június 30-ig. Pásztó Város Önkormányzata mindent megtett annak érdekében, hogy ez így is
történjen. A kistérség települései döntő többségben nem voltak partnerek ebben.
Megpróbáltuk ötvözni a javaslatokat és a legjobb megoldást kiválasztani. Ezért született az a
határozati javaslat, ami azt tartalmazza, hogy a Pásztói Többcélú Kistérségi Társulás irodái és
a korábban pályázaton elnyert két iskolabusz lakosságszám arányosan kerüljön a települések
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tulajdonába. A héhalmi és a pásztói központtal működő két háziorvosi ügyeletnél lévő
eszközök azon háziorvosi ügyeleteknek a kezelésébe legyenek adva, amelyeken ellátják ezen
feladatokat. Amit a Többcélú Kistérségi Társulás pályázaton elnyert az egyes települések
intézményeinek, azok kerüljenek az illetékes helyi önkormányzatok tulajdonába. Ezt a
javaslatot kiküldtük és kértük, hogy október 31- ig mindenki a képviselő-testületi döntést
küldje vissza Pásztó város részére. Ez nem történt meg. Buják elutasítja ezt a javaslatunkat is,
ezzel sem ért egyet. Úgy tűnik, hogy még egy tárgyalást össze fogunk hívni, ezt követően
viszont bírósági útra kell terelni a dolgot, mert más módon nem rendeződhet.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel, javaslat:
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslatot.
dr. Nyíri Ferenc: Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslatot. Szeretné, ha az I. határozati javaslat pontosításra kerülne.
Az a javaslata, hogy az utolsó mondatban az „akadályoztatása esetén ez erre kijelölt személy”
szövegrészt pontosítanák
dr. Tasi Borbála: Javaslata, hogy ez a szövegrész maradjon ki a határozati javaslatból. A
kistérség egyik településnél vita van, mert nincs jegyző. Kérdés, hogy ki tölti be ezt a
funkciót. Miután most már a munkáltatói jogokat a jegyző felett a polgármester gyakorolja,
így nincs akadálya annak, hogy ez a szövegrész kimaradjon mindkét határozati javaslatból.
Sisák Imre: Mint előterjesztő, befogadja a javaslatot. Szavazásra bocsátja az I. határozati
javaslatot.
A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
233/2013. (XI. 8.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó Kistérség Többcélú Társulása,
valamint létrehozására és működtetésére vonatkozó megállapodás megszüntetésével
kapcsolatosan a társulás vagyoni ügyeinek rendezéséről szóló megállapodást e határozat
melléklete szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a pénzügyi ellenjegyzőt a
megállapodás aláírására.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot.
A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
234/2013. (XI. 8.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, Alsótold Község Önkormányzata, Bér
Község Önkormányzata, Bokor Község Önkormányzata, Buják Község Önkormányzata,
Csécse Község Önkormányzata, Cserhátszentiván Község Önkormányzata, Ecseg Község
Önkormányzata, Egyházasdengeleg Község Önkormányzata, Erdőkürt Község
Önkormányzata, Erdőtarcsa Község Önkormányzata, Felsőtold Község Önkormányzata,
Garáb Község Önkormányzata, Héhalom Község Önkormányzata, Jobbágyi Község
Önkormányzata, Kálló Község Önkormányzata, Kisbágyon Község Önkormányzata, Kozárd
Község Önkormányzata, Kutasó Község Önkormányzata, Mátraszőlős Község
Önkormányzata, Palotás Község Önkormányzata, Szarvasgede Község Önkormányzata,
Szirák Község Önkormányzata, Szurdokpüspöki Község Önkormányzata, Tar Község
Önkormányzata, Vanyarc Község Önkormányzata, és Pásztó Városi Önkormányzat között a
Pásztó, Nagymező utca 3. sz. alatt lévő 1819/A/3 hrsz., az 1819/A/4 hrsz. az 1819/A/7 hrsz.,
az 1819/A/8 hrsz. alatt szereplő, közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó megállapodást e
határozat melléklete szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a pénzügyi ellenjegyzőt a
megállapodás aláírására.
XVI. NAPIRENDI PONT
Javaslat önkormányzati adósságmegújító hitel felvételhez kormányengedély megszerzésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: Erről a napirendről már korábban tárgyalt a képviselő-testület. 2012. december
31-én 341.931.000 forint folyószámlahitelünk állt fenn.
Az I. félévben lehetőségünk lett volna arra, hogy kormányengedély nélkül felvegyünk
adósságmegújító hitelt, több éves lejáratú működési célú hitelt, a 341.931.000 forintos
hitelállomány és a 285.991.000 forintos átvállalt hitel nagyságrendje közötti összeget, mely
55.940.000 forint. Ezt nem tettük meg, mert nem indokolta a pénzügyi helyzete az
önkormányzatnak. Tekintettel arra, hogy a 2014. évi költségvetési koncepciónál hiány
mutatkozik, javasolja, hogy a kormányengedélyt kérjük meg 2013. november 16-ig. Azt, hogy
felvesszük-e a hitelt, vagy sem, majd eldönti a képviselő-testület.
Sándor Károly: Kiosztottunk egy kitekintő határozatot, mely kötelező melléklete ennek az
anyagnak. A kormányengedély kérelemhez be kell adni a testületi döntést, a kitekintő
határozatot, amely a hitelfelvételi korlát számítást mutatja.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel, javaslat:
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslatot.
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Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
235/2013. (XI. 8.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az adósság
megújító működési hitel felvételéhez szükséges kormány engedély kérelem lehetőségét és
feltételeit az alábbi határozatot hozza:
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésben
szereplő működési hiány fedezése érdekében, a 2013. december 20-án lejáró
folyószámla hitel kiváltására 55.000 e Ft összegű kétéves lejáratú működési hitel
felvételéhez kormány engedélyt kér.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és címzetes főjegyzőjét,
valamint a gazdasági vezetőt, hogy a működési célú hitelről tárgyalást folytasson,
előszerződést kössön a számlavezető pénzintézettel, majd ennek birtokában a
kormányzati hozzájárulás iránti kérelmet nyújtsa be.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a kitekintő határozatot.
A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
236/2013. (XI. 8.) SZÁMÚ HATÁROZATA
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.
XVIi. NAPIRENDI PONT
Javaslat a civil szervezetek 2013. évi támogatására III.
Előterjesztő: Gömbiczné Kanyó Beatrix civil tanácsnok.
-Javaslat a „Muzsikál az erdő” rendezvénysorozat Pásztó-Mátrakeresztesi programjának
támogatására, a Csohány Kálmánt ábrázoló bronz dombormű elkészítésének támogatására,
Shah Timor tudományos-ismeretterjesztő filmjének támogatására, valamint a Pásztói Sport
Klub támogatására.
Előterjesztő: Gömbiczné Kanyó Beatrix civil tanácsnok.
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Gömbiczné Kanyó Beatrix: Amikor első fordulóban a civil pályázatokat kiírtuk és beérkeztek
a pályázatok, akkor jelezte a forrás kicsinységét. Most III. fordulóban tárgyalunk arról, hogy
civil szervezetek kaphatnak további támogatást. Tegnap megtudta a forrás mértékét is, és
örömmel jelzi a civilek felé, hogy a kérelmüknek eleget tudnak tenni, amennyiben a testület
elfogadja a határozati javaslatot.
Sisák Imre: A tegnapi nap egy komoly véleménynyilvánítás előzte meg a döntést, amivel
egyetért. Jelezte, hogy néhány olyan támogatás igénylésére abban az időpontban, amikor a
civil és sportszervezetek támogatására kiírt pályázat megjelent - mivel még az adott cél nem
volt megfogalmazva - nem kerülhetett sor. Ezért van szükség egy újabb döntésre.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel, javaslat:
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az I. határozati javaslatot 5 igen
szavazattal, a II. határozati javaslatot 4 igen és 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra javasolja
a képviselő-testületnek.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot a civil szervezetek 2013. évi
támogatására
A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
237/2013. (XI. 8.) SZÁMÚ HATÁROZATA

1. A Pásztói Önkéntes Tűzoltó Egyesület 50 eFt-os önkormányzati támogatását
jóváhagyja.
2. 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
Igazgatási Osztályának címezve (3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.)
3. Amennyiben a civil szervezet a 2. pontban megállapított határidőre nem vagy
nem teljes körűen számol el, a 2014. évben nem jogosult támogatásra.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
5. A képviselő-testület az 50 eFt támogatási összeget a 2013. évi költségvetésben
biztosítja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
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Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot a „Muzsikál az erdő” PásztóMátrakeresztesi programjának támogatására, a Csohány Kálmánt ábrázoló bronz dombormű
elkészítésének támogatására, Shah Timor tudományos-ismeretterjeztő filmjének
támogatására, valamint a Pásztói Sport Klub támogatására.
A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 5 igen és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
238/2013. (XI. 8.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Muzsikál az erdő”
rendezvénysorozat Pásztó – Mátrakeresztesi programjának támogatására, a Csohány Kálmánt
ábrázoló bronz dombormű elkészítésének támogatására, Shah Timor tudományosismeretterjesztő filmjének támogatására, valamint a Pásztói Sport Klub támogatására
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1. A „Muzsikál az erdő” rendezvénysorozat Pásztó – Mátrakeresztesi programjának
támogatására 50 eFt-os önkormányzati támogatását jóváhagyja.
2. A Csohány Kálmánt ábrázoló bronz dombormű elkészítésének 120 eFt-os támogatását
jóváhagyja.
3. Shah Timor
jóváhagyja.

tudományos-ismeretterjesztő

filmjének

100

eFt-os

támogatását

4. A Pásztói Sport Klub működési költségei finanszírozásának 200 eFt-os támogatását
jóváhagyja.
5. 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 Igazgatási Osztályának
címezve (3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.)
6. Amennyiben a civil szervezet az 5. pontban megállapított határidőre nem vagy nem
teljes körűen számol el, a 2014. évben nem jogosult támogatásra.
7. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
8. A képviselő-testület a „Muzsikál az erdő” rendezvénysorozat Pásztó – Mátrakeresztesi
programjának jóváhagyott 50 eFt-ot, a Csohány Kálmánt ábrázoló bronz dombormű
elkészítéséhez jóváhagyott 120 eFt-ot, a Shah Timor tudományos-ismeretterjesztő
filmjének elkészítéséhez jóváhagyott 100eFt-ot, a Pásztói Sport Klubnak jóváhagyott
200 eFt támogatási összeget költségvetésben biztosítja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
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XVIII. NAPIRENDI PONT
Javaslat Krämer László Pásztó Városi Önkormányzat saját halottjává nyilvánítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: Krämer László, volt képviselőtársunk a közelmúltban 44 évesen eltávozott az élők
sorából. Alpolgármester úrral és a Hivatal vezetésével konzultált akkor még a testület döntése
nélkül, jelezte a hozzátartozóknak, hogy az önkormányzat saját halottjának tekinti. A család
gondolkodási időt kért, de elfogadták ezt az önkormányzati felajánlást.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel, javaslat:
Édes Attila: Az együttes ülésen mindhárom bizottság elfogadásra javasolta a határozati
javaslatot a képviselő-testületnek.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
239/2013. (XI. 8.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Krämer Lászlót saját halottjának tekinti és
méltó eltemetésének költségét viseli.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: Arra kéri az ülésteremben helyet foglalókat, hogy 1 perces néma csendben
emlékezzenek meg elhunyt képviselőtársukról.
XIX. NAPIRENDI PONT
Javaslat bérleti díj és közüzemi díj fizetéssel kapcsolatos megállapodás módosítására a Pásztói
Sport Klubbal.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: Korábban már döntöttünk erről a kérdésről. A PSK kért egy módosítást ezen
döntés keretében. Kéri a képviselő-testületet, hogy támogassák a határozati javaslatot.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel, javaslat:
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslatot.
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Gömbiczné Kanyó Beatrix távozik, 5 képviselő van jelen.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
240/2013. (XI. 8.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a bérleti díj és közüzemi díj fizetéssel
kapcsolatos megállapodás módosítására tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozza:
1. Pásztó Városi Önkormányzat, mint a Pásztó, Hajós Alfréd út 1. szám alatti (356. hrsz)
sporttelep megnevezésű ingatlan tulajdonosa 2013. október 1-től 12 hónapon keresztül
vállalja a közüzemi költségek megfizetését, melynek ellentételezéseként az ingatlant
használó Pásztói Sport Klub havi 50.000,-Ft bérleti díjat köteles fizetni a 2013. július
1. és 2014. június 30. közötti 12 hónap alatt. Felhatalmazza a polgármestert az ennek
megfelelő megállapodás aláírására.
Határidő: 8 napon belül
Felelős: polgármester
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 210/2013.(IX.26.) számú
határozata hatályát veszti.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
SZÜNET
SZÜNET UTÁN
Sisák Imre: Megállapítja a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből 6
képviselő jelen van.
XX. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés közterületen más tulajdonú létesítmény építéséről.
Előterjesztő: Malomhegyi Lajos főmérnök
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel, javaslat:
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést hosszasan tárgyalta,
sok szempontot figyelembe vett. 2 igen és 2 tartózkodó szavazat mellett nem támogatta a
határozati javaslatot.
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Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 4 igen és 2 tartózkodó szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
241/2013. (XI. 8.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó Fő út 61. sz. alatti SILVER presszó
tulajdonosai épülete előtti közterületen pergola építési kéreleméről adott tájékoztatatást
megismerte.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény, az országos
településrendezési és építési követelmények, a helyi építési szabályzat és a közterület
használatáról szóló önkormányzati rendelet alapján, az önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló közterületre tervezett, épülettel egybeépített pergola építése jogszabályba
ütközik, ezért az közterületen nem állhat.
A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy az önkormányzati tulajdonú közterületen – legyen
annak rendeltetése, út, járda, vagy zöldterület – más tulajdonú és érdekeltségű, vendéglátást
szolgáló építmény csak idényjelleggel állhat előzetesen beszerzett közterület használati
engedély alapján, melynek díját a közterület használat megkezdése előtt meg kell fizetni.
KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK
Barna Tiborné: Idős néni kereste meg, hogy nézze meg azt, hogy reggel 6 órától nem lehet
kijönni a lakásból, mert olyan nagy a füst csütörtöki napon, amikor lehet égetni. Valóban
meggyőződött erről személyesen is. A város a füsttel volt tele. Valószínűleg szükséges lenne
felülbírálnia a Képviselő-testületnek ezen döntését.
Sisák Imre: Az illetékes szakosztály tegye meg az észrevételét a képviselő asszony
észrevételére. A lakosság nagy része nem foglalkozik a tűzgyújtási tilalommal.
Dr. Tasi Borbála: Tapasztaltuk, főleg az utóbbi időben, hogy a rendeletet megsértve tüzelnek,
még azt is, hogy a közmunkások az árok partján olyan időpontban égetnek, amikor nem
csütörtöki nap van. Elképzelhetőnek tartja, hogy heti 2 nap legyen megjelölve.
Gömbiczné Kanyó Beatrix: Elkezdték Hasznoson az értéktár feltérképezését. Egyik értéknek
a Csurgó forrást jelölték meg a jelenlévők. Elsétált arra, és majdnem, illetve lehet, hogy
magánlaksértést követett el. Ott volt a szomszédos tulajdonos, aki jelezte, hogy neki papírja
van arról, hogy az az ő magántulajdona.
Jelezte ezt a Műszaki osztály felé, ahol megígérték, hogy utánajárnak. Szeretne választ kapni
arra, hogy igaz-e az, amit a polgártársa állít.
Megjelent egy cikk a Nógrád megyei hírlapban. Ebben Zentai úr párhuzamot von a
sportcsarnok építéssel kapcsolatos pályázat, illetve a Mátrakapu kalandpark pályázata
tekintetében. Szeretné a tévhitet eloszlatni. Nem ugyanaz a forrás. Mindegyik pályázat ugyan
az Európai Uniós és hazai forrásokból táplálkozik, viszont nem ugyanaz a pályázati kiírás és
nem a Mátrakapu kalandpark miatt nem lesz sportcsarnok.
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Sisák Imre: A Csurgó forrás megtekintésre kell, hogy kerüljön. Meg kell tudni, hogy
önkormányzati vagy magántulajdonú területről van-e szó. Utána meg kell adni a választ. A
Nógrád megyei Hírlapban nem olvasta Zentai úr írását, elkerülte a figyelmét.
Gömbiczné Kanyó Beatrix: Átküldi a cikket.
Sisák Imre: Megerősíti, hogy az egyik projekt az Észak-magyarországi Operatív Programnak
a turisztikai fejlesztésre rendelkezésre álló forrásaira lett benyújtva a Hasznosi Szabadidő
Egyesület és Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete támogatásával, hiszen
önkormányzati tulajdonú területet, a sportpályát is érinti. A pályázat nyertes lett.
Gömbiczné Kanyó Beatrix: 334 millió forintot nyert a pályázat.
Sisák Imre: Sok sikert kíván és a képviselő-testület további támogatását ígéri a Szabadidő
Egyesületnek. Bízik abban, hogy a pásztói iskolacentrumba tervezett sportcsarnok a
tartaléklistáról a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség átcsoportosítását követően a támogatott
projektek közé kerülhet. A 397,6 millió forintos támogatási igényünk álomból valósággá
válhat. Nógrád megyéből Érsekvadkert, Salgótarján és Pásztó nyújtott be pályázatot. Az
érsekvadkerti pályázatot elutasították, mert nem volt megfelelő. Salgótarjánt és Pásztót
tartaléklistára helyezték. Azon lobbizik hogy a MAG Zrt-nél - a közreműködő szervezetnél és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél érjük el, hogy jövő évben legyen átcsoportosítva más
célra fel nem használt európai uniós támogatás. A két pályázati cél egymástól teljesen
elkülönül. A Hasznosi Szabadidő Egyesület pályázata nem gátolta és nem okozhatta ennek a
másik pályázatnak a meghiúsulását. Megköszöni a részvételt, a képviselő-testület ülését
bezárja.
K.m.f.

Sisák Imre
polgármester

Dr.Tasi Borbála
címzetes főjegyző

