JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2013. november 28-i üléséről.
Az ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti tanácskozó terme, 3060 Pásztó
Kölcsey F. u. 35.
Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tibor Józsefné,
Édes Attila, Gömbiczné Kanyó Beatrix, dr. Halász István, dr. Nyíri Ferenc Béla.
Meghívottak: dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző, Sándor Károly aljegyző, Robotka Róbert,
Odlerné Tiszovszki Mária, Kádárkuti Zsolt, dr. Hír János, Antalné Prezenszki Piroska, Sárik
Jánosné, Máté Nándorné IPESZ vezetője, Szabóné Bózsár Éva osztályvezető, Bartus László
osztályvezető, Malomhegyi Lajos főmérnök, Szklenár Katalin műszaki ügyintéző, GyürkySzabó Erika műszaki ügyintéző, Sándor Balázs, Berzák Gyuláné Szervezési Osztály
munkatársai.
Sisák Imre: Köszönti a képviselő-testület megjelent tagjait, megállapítja a
határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből 6 képviselő jelen van.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére azzal a kiegészítéssel, hogy a kiküldött meghívóhoz képest
további napirendek tárgyalása szükséges az alábbiak szerint 10, 11, 12, 13. és 14. pontként:
- Javaslat adósságmegújító hitel felvételéhez szükséges döntések meghozatalára
- Javaslat vagyonbiztosítási szerződés felülvizsgálatára
- Javaslat az elmaradt képviselői és bizottsági tiszteletdíj kifizetésére
- Javaslat a volt Pásztó Kistérség Többcélú Társulás vagyonmegosztására vonatkozó
megállapodás és az ingatlan közös tulajdon megszüntetésére, bírói út igénybevételére
- Javaslat a Pásztó Városi Önkormányzat által alapított posztumusz Közszolgálatért
Díj odaítélésére.
Megkérdezi van-e más javaslat.
Egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja a kiegészített napirendi javaslatot.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a napirendet.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
246/2013. (XI. 28.) 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 az avar és kerti hulladék nyílt téri égetéséről szóló 1/2013.(I.31.)
önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő:Sisák Imre polgármester
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3./

Javaslat az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre
vonatkozó szabályokról szóló rendelet módosítására. (II. fordulós anyag).
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

4./

Javaslat a köztisztaság fenntartására a települési hulladékok kezeléséről szóló
15/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására (I. fordulós anyag).
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

5./

Javaslat a Pásztói
Értéktár létrehozásával
meghatározására.
Előterjesztő: dr. Hír János múzeumigazgató

6./

Javaslat a Pásztói Gondozási Központ tevékenységének felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Odlerné Tiszovszki Mária intézményvezető

7./

Javaslat a 2014. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

8./

Javaslat konténerszállító gépjármű üzemeltetésének átadására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

9./

Javaslat önkormányzati tulajdonú lakás bérletére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

10./

Javaslat adósságmegújító hitel felvételéhez szükséges döntések meghozatalára
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

11./

Javaslat vagyonbiztosítási szerződés felülvizsgálatára
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

12./

Javaslat az elmaradt képviselői és bizottsági tiszteletdíj kifizetésére
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

13./

Javaslat a volt Pásztó Kistérség Többcélú Társulás vagyonmegosztására vonatkozó
megállapodás és az ingatlan közös tulajdon megszüntetésére, bírói út igénybevételére
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

14./

Javaslat a Pásztó Városi Önkormányzat által alapított posztumusz Közszolgálatért
Díj odaítélésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

kapcsolatos

további

Dr. Halász István érkezik, 7 képviselő van jelen.
I. NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt
fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

feladatok
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A két ülés között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztató a jkv-höz mellékelve.
Kérdés nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel:
Dr. Halász István: Többen jelenték felé és saját maga is észlelte, hogy a háziorvosi ügyeletnél
a Nagymező utcában a kanyarban áll az ügyeleti autó. Ez időnként komolyabb forgalmi
akadályt okoz, főleg akkor, ha az iskolásokat szállító busz is arra megy. Biztosan lehetne 1015 m-re is parkolóhelyet találni és megszűnne a balesetveszély is.
Sisák Imre: Kéri az IPESZ vezetőjét, hogy jelezze a háziorvosok felé ezt a problémát és
azonnal intézkedjenek a megoldására.
Becsó Zsolt országgyűlési képviselő érkezik az ülésterembe.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 231/2013. (XI.8.) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
247/2013. (XI. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 231/2013. (XI.8.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 240/2013. (XI.8.) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
248/2013. (XI. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 240/2013. (XI.8.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 241/2013. (XI.8.) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
249/2013. (XI. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 241/2013. (XI.8.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott
tájékoztatást.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
250/2013. (XI. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatást
elfogadta.
Sisák Imre és Becsó Zsolt országgyűlési képviselő távozik az ülésteremből, 6 képviselő van
jelen. Az ülést Volek György alpolgármester vezeti.
II. NAPIRENDI PONT:
Javaslat az avar és kerti hulladék nyílt téri égetéséről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati
rendelet módosítására. /I. fordulós anyag/
Előterjesztő:Sisák Imre polgármester
Szkelnár Katalin: Közérdekű bejelentés kapcsán felülvizsgáltuk a rendeletet, továbbra is egy
napot tartunk célszerűnek meghatározni az égetésre. A Kelet-Nógrád Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtott projekt támogatásban részesült, melynek
befejezési határideje 2015. június 30., melynek során Pásztón komposztáló kerül kialakításra,
így ha több napot engedünk az égetésre, az nem ösztönzi a lakosságot a komposztálásra.
Volek György: Az a kérése a lakosság felé, hogy a rendelkezésükre álló időben tegyék meg
javaslataikat. Voltak problémák a városban, nem tartották be a kijelölt napot az égetésre. A
legnagyobb problémát az okozza, amikor bizonyos személyek kábelt égetnek. Bejelentés
alapján ezt meg lehetne akadályozni.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Volek György szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
251/2013. (XI. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az avar és kerti
hulladék nyílttéri égetéséről szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet módosítására tett
javaslatot és a következő 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. december 10. a honlapon történő közzétételre
Felelős: polgármester
2./

A rendelet-tervezetet véleményezésre megküldi a KözépKörnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek.
Határidő: 2013. december 10.
Felelős: polgármester

Duna-völgyi

3./ A beérkezett vélemények megismerése után, azokat hasznosítva a Képviselő-testület a
javaslatot ismételten megtárgyalja.
Határidő: a képviselő-testület 2014. évi januári ülésére
Felelős: polgármester
III. NAPIRENDIP PONT:
Javaslat az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó
szabályokról szóló rendelet módosítására. (II. fordulós anyag).
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.
Volek György szavazásra bocsátja a rendelet-módosítást.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
25/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó
szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet módosításáról
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/.
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IV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a köztisztaság fenntartására a települési hulladékok kezeléséről szóló
15/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására (I. fordulós anyag).
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Szklenár Katalin: A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás tagönkormányzatai
egyes feladat- és hatáskörüket átruházták a Társulásra. A Társulás elkészítette a
közszolgáltatási szerződésnek megfelelő önkormányzati rendelet-tervezetet, melyet
megküldött önkormányzatunk részére. A közszolgáltatási szerződés és a teleülések
önkormányzati rendeleteinek egyezősége megteremtése érdekében átvezetésre kerültek a
szükséges módosítások. Jeleztük ezzel kapcsolatban a társulásnak, hogy a rendeletet csak
akkor tudjuk elfogadni, ha a koncessziós eljárás lezárul és a salgótarjáni VGÜ Kft. a pásztói
Városgazdálkodási Kft. és a bátonyterenyei Városgazdálkodási Kft. fogja a szolgáltatást
vállalkozóként teljesíteni és a projektben megvalósuló pásztói hulladékudvar és a szelektív
hulladékgyűjtéshez szükséges eszközök is rendelkezésre állnak. A társulási ülésen ezzel
kapcsolatban még tájékoztatást nem kaptunk. Átvezetésre került a rendelet-tervezeten az
ingatlan tulajdonos, mert a hulladéktörvény az ingatlanhasználó fogalmát használja és így
tudtuk megteremteni az egyezőséget.
Kérdés:
Dr. Halász István: Nem nézte meg a jogszabályt, mit jelent konkrétan az „ingatlan használó”,
van-e pontosan definiálva?
Szklenár Katalin: A jogszabály az ingatlan használóján az ingatlan birtokosát,
vagyonkezelőjét, tulajdonosát és a társasházaknál a közös üzemeltetőjét érti.
Vélemény, észrevétel:
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a rendelet-módosítás I. fordulós anyagát.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
252/2013. (XI. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a köztisztaság
fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati
rendelet módosítására tett javaslatot és a következő határozatot hozza:
1./ A Képviselő-testület 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. december 2. a honlapon történő közzétételre
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Felelős: polgármester
2./ A rendelet-tervezetet véleményezésre meg kell küldeni a Közép- Duna-völgyi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek.
Határidő: 2013. december 2.
Felelős: polgármester
3./ A beérkezett vélemények megismerése után, azokat hasznosítva a Képviselő-testület a
javaslatot ismételten megtárgyalja.
Határidő: a képviselő-testület 2013. évi decemberi ülésére
Felelős: polgármester
V. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Pásztói Értéktár létrehozásával kapcsolatos további feladatok meghatározására.
Előterjesztő: dr. Hír János igazgató
dr. Hír János: A bizottsági ülésen elmondta, amit fontosnak tartott.
Kérdés: Nem volt.
Vélemény, észrevétel, javaslat:
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság ülésén az igazgató úr elmondta
az Értéktárral kapcsolatos feladatokat. A formanyomtatványhoz nem kell ragaszkodni. Ami a
városra , falura jellemző, azt be lehet mutatni és nem kell keretbe foglalni. A bizottság 4 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést és a határozati
javaslatot.
Dr. Tasi Borbála: Kéri dr. Hír János igazgató úrtól és Antalné Prezenszki Piroska
igazgatóasszonytól, hogy a jövőben maximális és harmonikus együttműködésben
foglalkozzanak a témakörben. Úgy látja, hogy az utóbbi időben a Művelődéi Ház bizonyos
területeken ezzel az Értéktár témakörrel foglalkozik. Felhívja a figyelmet, hogy Pásztó,
Hasznos, Mátrakeresztes településekre fordítsanak hangsúlyt és ne más illetékességi területen
foglalkozzanak ilyen kérdéskörrel. A szellemi kapacitás Pásztó város javára hasznosuljon.
Gömbiczné Kanyó Beatrix: Meg kell, hogy védje a Művelődési Házat. Az a munka, amit a
Művelődési Ház elvégzett, nagyon figyelemre méltó, a továbbiakban bővíthető, használható
más területen. Ebben a munkában nem csak Mátrakresztes és Hasznos jelent meg, hanem a
kistérség más települései is. Ezek nem rontották annak az esélyét, hogy a Pásztói Értéktár
majd létrejöjjön. Jó érzés volt, hogy a civil szervezet újraéled. Folyamatosan bővül az Értéktár
Mátrakeresztesen. Hasznoson most vasárnap 2 órakor kezdődik a rendezvény, melyre
szeretettel várnak mindenkit. A felajánlások megmutatására kevésnek bizonyult az egy terem.
Most már a második termet próbáljuk megtölteni. Örül ennek a munkának, a lehetőségnek.
Antalné Prezenszki Piroska: Képviselő-testületi döntés volt, hogy az intézmény erősítse
kapcsolatait a kistérséggel és intézményekkel. A testület feladatként határozta meg, hogy a
Művelődési Központ a kultúra és a közművelődés területén jó kapcsolatot építsen ki és
kistérségi szerepkört is ellásson. Ezt teljesítjük, nem elvonva az itteni munkától az energiát és
a figyelmet. Ez a lehetőség, amit most kaptunk települési szinten adta meg az Értéktár
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Programoknak a lehetőséget, Pásztónak így nem. Mátrakeresztest és Hasznost szinte e úgy
lopták be, hogy meg tudják oldani. Ez a program jelentős bevételt hoz majd az intézménynek
és feladata is, hogy a bevételt növelje, ez kb. 600.000-700.000 forint bevételt hoz az
intézménynek.
Dr. Tasi Borbála: A kistérségbe tartozó településekkel való elszámolás tekintetében nem
kevés pénzünkben, energiánkban és szellemi munkánkban kerül az, hogy együttműködésben
vagyunk vagy voltunk a kistérségi önkormányzatokkal. Ebből csak a községi
önkormányzatoknak volt haszna, a városnak egyenlőre számítás alatt lévő forintosításra váró
vesztesége származik. Ezt nem szeretnénk növelni. Felül fogjuk vizsgálni a koncepció
fényében azt is, hogy mit írt elő a testület az intézményvezető javaslatát elfogadva. A testület
azt is előírta a Múzeumnak, hogy a Pásztói Értéktárral kell foglalkozni. Azt szerette volna a
hozzászólásával elérni, hogy egyrészt a financiális kérdésekre rámutatni, hogy ez most már
érzékenyebb terület, a másik az, hogy két intézményünk is foglalkozik a témakörrel, segítsék
egymást, működjenek szorosan együtt. A Pásztói Értéktár az első és ebben ne legyenek
határidős mulasztások. Egyéb gondok is vannak a Múzeumnál, személyi és más határidős
munkák miatt rendelkezésre kell állni.
Volek György: Szép eredmény, amit elértek. Annak érdekében, hogy valóságban is
kiteljesedjen Pásztó területére, Mátrakeresztesre és Hasznosra, az mindenféleképpen a jobb
együttműködést, a még fokozottabb egymásra támaszkodást feltételezi egymás munkájára,
egymás tevékenységének megismerésére, hisz a határozati javaslat 3. pontja is erre
vonatkozik. A 3. pontban szereplő időpontot 2014. februárra kell javítani. Kezdeti indulásnak
nagyon szép munka. Szerette volna, ha az igazgató úr az ülésen is elmondja azt, amit
elmondott a bizottsági ülésen, hogy az ő munkájuk kifejezetten a szakterületükre vonatkozik.
Az Értéktár tág terület. Az igazgató úr elmondta, hogy szeretne szaktekintélyeket felkérni a
feladat elvégzésére, amely feladatokhoz nincs megfelelő szakember.
Gömbiczné Kanyó Beatrix: Civil tanácsnokként is szeretné megköszönni Mátrakeresztes és
Hasznos vonatkozásában, hogy nem túl sűrűn fordul elő olyan helyzet, hogy civil szervezet
kap olyan lehetőséget, hogy a helyi értékeket összegyűjtse és mindezt valamilyen mértékben
meg is finanszírozza a Nógrád Megyei Iroda.
Volek György: Megköszöni az eddig végzett munkát. Bízik abban, hogy az elhangzott
vélemények arra inspirálják az intézmény vezetőit, hogy a továbbiakban közös munkával
próbáljuk ezt az Értéktárat értékké tenni, amire a jövő nemzedéke büszke lehet. Szavazásra
bocsátja a határozati javaslatot.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
253/2013. (XI. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Értéktár létrehozásáról
és további feladtok meghatározásáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határoz:
1.

A Pásztói Múzeum folytassa az értéktár létrehozásával, bővítésével kapcsolatos
munkáját.
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2.

Az önkormányzat honlapján közzé kell tenni az értéktárba történő javaslattételhez
rendszeresített formanyomtatványt, illetve meg kell küldeni a pásztói intézményeknek,
civil szervezeteknek.

3.

A beérkező javaslatokat megfelelő formában a 2014. februári ülésen be kell mutatni a
Képviselő-testületnek.

VI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztói Gondozási Központ tevékenységének felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Odlerné Tiszovszki Mária intézményvezető
Odlerné Tiszovszki Mária: Az előterjesztés nem szakmai beszámoló. Az intézmény
tevékenységének felülvizsgálatáról szól. Az előterjesztésben igyekezett röviden és átfogóan
bemutatni intézményük szolgáltatásait.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel, javaslat:
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság az előterjesztést megtárgyalta
és a 3. oldalon hiányt talált. Jeleztük az igazgató asszonynak, hogy a hasznosi és
mátrakeresztesi városrészben a Városi Önkormányzat Óvodája vonatkozásában az Óvoda szó
hiányzott. A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 4 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést és a határozati javaslatot.
Dr. Tasi Borbála: Ennél az intézménynél is szeretné felhívni a figyelmet a térségben lévő
községekre, úgy mint Tar, Mátraszőlős, Jobbágyi, mert az anyag tartalmazza, hogy mintegy 3
millió forint önkormányzati támogatás szükséges a szolgáltatás biztosításához az állami
támogatás mellé. Pásztó saját maga, hogy ha úgy alakul, hogy a szolgáltatást biztosítja a
Területi Gondozási Központ, és nem úgy alakul, ahogyan a határozati javaslatban van, akkor
el kell gondolkozni azon, hogy a községekkel milyen nexusban lesz az intézmény. A jövőben
mérlegre kell tenni, hogy a pásztói adófizetők pénzéből, a Pásztói Önkormányzat
költségvetéséből a támogatás milyen nagy területre szóródik, netán Pásztó közigazgatási
területén kívülre is. Az itt élők segítését szolgálja.
Odlerné Tiszovszki Mária: A jelzőrendszeres szolgáltatással kapcsolatban elmondja, néhány
évvel ezelőtt az intézménynek érdekében állt a készülékeket kiterjeszteni a szomszédos
településekre is, mert a pásztói igényszámok nem érték el a megadott létszámot, és ezen
létszám alatt nem finanszírozták a szolgáltatást. Az önkormányzat írt egy levelet a Szociális
és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz és jelezte, hogy ilyen összegű támogatás mellett nem
tudja a szolgáltatást biztosítani. A bizottsági ülésen kérte, hogy várjuk meg ezt a levelet a
Főigazgatóságtól és külön előterjesztés keretébe döntsön a képviselő-testület. Ez nem egy
kötelező feladat, ugyanakkor az idős emberek folyamatos felügyeletét segíti.
Dr. Tasi Borbála: Néhány évvel ezelőtt valóban így volt, hogy a finanszírozás is elég volt,
meg a fenntartási időszakot is biztosítani kellett, de soha nem volt úgy, hogy amikor pénzt
kell tenni az ellátásba, akkor azt kizárólag Pásztó tegye meg.
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Volek György: Jogos a felvetés a címzetes főjegyző asszony részéről. Nagyon sok dolgot
kellett a pásztói kasszából kifizetni, ami a kistérségre tartozott volna. Szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
254/2013. (XI. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Gondozási Központ
tevékenységének felülvizsgálatáról szóló előterjesztést azt elfogadja, és az alábbiak szerint
határoz:
1. A 2014. évi költségvetés tervezésénél vizsgálni kell az intézmény feladatellátásához
szükséges önkormányzati forrás mérséklésének lehetőségeit, szükség esetén
szolgáltatás megszüntetésével, mértékének csökkentésével is.
2. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2013. július 1-től állami feladat. Ennek
ismeretében jelezni kell az állami fenntartó képviseletében eljáró Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság felé, hogy az intézményünk akkor tudja ellátni ezt a
feladatot, amennyiben az állam, vagy képviselője biztosítja az ehhez szükséges forrást.
Határidő: szöveg szerint, ill. a 2. pont esetében azonnal
Felelős: intézményvezető, polgármester
VII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a 2014. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására.
Előterjesztő: Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
Dr. Tasi Borbála: Egy kiegészítése lenne, mely nem kiegészítő vagy módosító javaslat, hanem
előterjesztői. Az előterjesztésből kimaradt a Városgazdálkodási Kft. vagyongazdálkodásának
ellenőrzése, valamint a 2012. évi ellenőrzés utóellenőrzése, aminek az elmúlt évben kellett
volna megtörténnie. Az ellenőrzési tervet ezzel együtt fogadja el a képviselő-testület.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel, javaslat:
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság az előterjesztést és a határozati
javaslatot 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a címzetes főjegyző által
elmondottakkal egyetértve elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést és a
határozati javaslatot.
Volek György: A címzetes főjegyző által történt kiegészítéssel szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot.
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A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
255/2013. (XI. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi belsőellenőrzési terv
jóváhagyására készített előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:
A képviselő-testület az előterjesztett 2014. évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztésben
szereplő feladatok meghatározásával elfogadta. /mellékelve/
Határidő: ütemezés szerint, 2014. december 31.
Felelős:
az ellenőrzés végrehajtásáért: a belső ellenőrzési vezető és az ellenőrzésbe bevont
ügyintézők,
a végrehajtás ellenőrzéséért: Dr. Tasi Borbála c. főjegyző.
VIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat konténerszállító gépjármű üzemeltetésének átadására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Volek György: Mindenki értesülhetett róla, hogy az Önkormányzat pályázat útján nyert
konténerszállító autót és hozzá megfelelő konténereket. A közmunkaprogram keretében ennek
az átadása történt meg.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel, javaslat:
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztést és a határozati javaslatot.
Volek György: Mindent megtesznek azért, hogy a tevékenységet minél korszerűbben tudják
elvégezni. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
256/2013. (XI. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a konténerszállító gépjármű
üzemeltetésének átadására tett javaslatot megtárgyalta és a következő határozatot hozza.
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az IVECO gyártmányú IG120E2BASERES típusú tehergépkocsit és a 4 db 5 m³-es 3 mm lemezvastagságú konténert
üzemeltetésre átadja - önkormányzati tulajdonba maradás mellett - a Pásztói
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nek.
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A Képviselő-testület felhatalmazza
dokumentumok aláírására.
Határidő: 2013. december 20.
Felelős: értelemszerűen

a

polgármestert

az

átadással

kapcsolatos

2. A Képviselő-testület hozzájárul a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
üzembentartói jogának bejegyzéséhez a gépjármű forgalmi engedélyébe.
IX. NAPIRENDI PONT
Javaslat önkormányzati tulajdonú lakás bérletére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: Javasolja, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén született
határozatnak megfelelően egészüljön ki a határozati javaslat az előterjesztésben úgy, hogy
megkeresik a Margit Kórházat, hogy a 2012. május 1-jei egészségügyi intézménystruktúra
átalakítása óta eltelt időszakban beszedett bérleti díjjal Pásztó Városi Önkormányzat felé
számoljon el, illetve tájékoztassa az önkormányzatot, hogy felújításra került-e sor az eltelt
időszakban az adott ingatlanon. Az oktatási intézmények állami fenntartásba kerülésével,
valamint az egészségügyi intézmény Margit Kórház állami tulajdonba és állami
feladatkezelésbe kerülésével összefüggésben azok a szakemberek, akik korábban, mint
önkormányzati intézmény alkalmazottai szolgálati lakásban laktak, tőlünk függetlenné váltak.
Ettől függetlenül Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének nem lehet más a célja,
minthogy ezeket a szakembereket az oktatás színvonalas fejlesztése az egészségügyi
ellátásnak, a betegek érdekében történő fejlesztése, illetve ugyanazon színvonalon tartása
érdekében megtartsák. Ezért ezek a szakemberek az önkormányzati tulajdonú szolgálati
lakásokban maradhatnak. Itt ugyanerről a dologról van szó. A Pásztó, Csohány Kálmán u. 4.
szám alatti összkomfortos önkormányzati lakás esetében arra kéri a képviselő-testületet, hogy
az általa kiegészített határozati javaslatot fogadja el.
Kérdés nem volt
Vélemény, észrevétel, javaslat:
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a
polgármester úr által ismertetett 3. határozati ponttal javasolja elfogadásra az előterjesztést és
a határozati javaslatot.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
257/2013. (XI. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta a Margit Kórház vezetése által benyújtott, Dr.
Szabó Irén aneszteziológus által használt önkormányzati ingatlan bérleti jogviszonyának
rendezése iránti kérelmet és az alábbi határozatot hozza:
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1.) A Pásztó, Csohány Kálmán u. 4. szám alatti, 2815/8 hrsz-ú, összkomfortos
önkormányzati lakást a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. vegye át
üzemeltetésre, bővüljön ki a lakások és nem lakás céljára szolgáló bérlemények
üzemeltetésére, kezelésére, bérbeadására kötött üzemeltetési szerződés melléklete a
fenti ingatlannal.
Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója
Határidő: értelemszerűen
2.) A lakásrendelet módosítás hatályba lépését követően várhatóan a kérelmező számára
kedvező döntést hoz az ingatlan bérbeadásáról.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
3. Megkeresi a Margit Kórházat, hogy a 2012. május 1-i egészségügyi intézményi struktúra
átalakítás óta eltelt időszakban beszedett bérleti díjjal Pásztó Városi Önkormányzat felé
számoljon el. Tájékoztassa az önkormányzatot, hogy felújításra került-e sor az eltelt időszakban.
Határidő: 2013. december 20.
Felelős: polgármester
X. NAPIRENDI PONT:
Javaslat adósságmegújító hitel felvételéhez szükséges döntések meghozatalára
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: A Képviselő-testület korábbi ülésein már tárgyalt erről a kérdésről. Az
adósságkonszolidáció után a folyószámla hitelünkből mintegy 55 millió Ft maradt. A
Kormány lehetőséget biztosít arra, hogy egy adósságmegújító hitellel ezt a tartozást
rendezzük. A kormányülés tegnap volt, még hivatalos értesítés nincs arról, hogy Pásztó
számára jóváhagyták-e az adósságmegújító hitel felvételét. A MÁK és a Nemzetgazdasági
Minisztérium is támogatólag küldte tovább a hitelkérelmünket. Nagyon ritka eset az, amikor a
Kormány az NGM javaslatát nem fogadja el.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
258/2013. (XI. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az adósság
megújító hitel felvételéhez szükséges feltételeket és az alábbi határozatot hozta:
1. Pásztó Városi Önkormányzat 55 millió Ft összegű, működési célú 2 éves lejáratú adósság
megújító hitelt vesz fel.
Határidő: 2013. december 20.
Felelős: Polgármester
2. A képviselő-testület az önkormányzatot megillető szabad rendelkezésű iparűzési adó
bevétel és az önkormányzatot megillető, szabad rendelkezésű állami hozzájárulást a hitel
törlesztő részleteinek és kamatainak a hitelszerződésben rögzítetett határidőben való nem
teljesítése esetére engedményezi a szükséges mértékig hitelt folyósító bank javára.
3. Az önkormányzat nyilatkozik, hogy a felveendő hitel a jelenlegi önkormányzati hitelekkel
együtt sem haladja meg a törvényes korlátot a hitel határideje alatt a 236/2013 (XI.8)
határozat szerint.
4. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy jelen hitelügylet az egybeszámítási szabályokat
figyelembe véve nem közbeszerzés köteles.
5. Az önkormányzat nyilatkozik, hogy jelen hitelügylet a stabilitási törvényi előírásnak
megfelel.
6. Az önkormányzat az e határozatban szereplő hitel törlesztő részleteit és kamatait az adott
évi költségvetésben betervezi és az esedékesség szerinti időben megfizeti.
7. A képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy e határozatot, valamint a kormány
engedélyt annak megérkezése után az OTP Bank Nyrt. részére küldje meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: szöveg szerint
8. A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, a címzetes főjegyzőt és a gazdasági
vezetőt a hitelszerződés aláírására.
XI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat vagyonbiztosítási szerződés felülvizsgálatára
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: Az önkormányzat vagyonbiztosításának fordulója 2013. november 30.
Megbíztunk egy alkusz céget, hogy az önkormányzat és intézményei tekintetében
versenyeztesse meg a 2014. évi vagyonbiztosítást. Ez megtörtént és a legkedvezőbb ajánlatot
tevő biztosítóval fogjuk megkötni a szerződést. Jelentősen sikerült visszaszorítani a biztosítási
díjat 2014. évre vonatkozóan és a feltételek pozitív irányban változtak.
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Kérdés
Dr. Halász István: Lehet-e tudni pontosan, hogy mennyi lesz a megtakarítás?
Sisák Imre: Jelenleg az éves vagyonbiztosításunk 2.391 eFt. Az első fordulós tárgyalások után
a legkedvezőbb ajánlat 2.200 eFt körüli. Az Allianz által ajánlott 50 eFt-os önrészt magasnak
találták, ezért arról még tovább fognak tárgyalni és valószínűleg sikerül azt jelentősen
csökkenteni.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
259/2013. (XI. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta
vagyonbiztosítási szerződés felülvizsgálatára tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

a

Az Allianz Hungária Biztosító Zrt-vel megkötött biztosítást Pásztó Városi Önkormányzat
felmondja. Ezt követően az Allianz Hungária Biztosító Zrt-vel a kedvezőbb ajánlatnak
megfelelően újraköti a biztosítási szerződést, azzal a feltétellel, hogy a jelenlegi kondíciók
nem csökkenhetnek (a fizetendő biztosítási díj kivételével), figyelemmel a részletekre is.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
XII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat az elmaradt képviselői és bizottsági tiszteletdíj kifizetésére
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
260/2013. (XI. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte a bizottsági tagok és a
képviselő-testület tagjai 12. havi tiszteletdíj kifizetésének lehetőségeit és feltételeit és az
alábbi határozatot hozza:
1. Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésben
rendkívüli kiadásokra biztosított 2 millió Ft terhére - elismerve a képviselő-testületi és
bizottsági tagok egész éves eredményes munkáját - 900.000 Ft-ot átcsoportosít a
képviselő-testület költségvetési előirányzata javára.
2. A képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a képviselő-testület tagjai és a
bizottsági tagok részére plusz egy havi tiszteletdíjat utaljon ki.
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: Polgármester
3. A képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy e határozat szerinti előirányzatot a
következő költségvetési rendelet módosításon vezesse át.
Határidő: 2013. december 30.
Felelős: Polgármester
XIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a volt Pásztó Kistérség Többcélú Társulás vagyonmegosztására vonatkozó
megállapodás és az ingatlan közös tulajdon megszüntetésére, bírói út igénybevételére
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: A kistérségi társulás 2013. június 30-ával megszűnt. A MÁK a törzskönyvi
nyilvántartásból kivezette. A vagyon megállapodás sajnos nagyon nehézkesen megy, eddig 16
település írta alá. Ez a kör még bővülhet, viszont lesznek olyan önkormányzatok, amelyek
egyáltalán nem fogadják el a vagyonmegosztásra vonatkozó javaslatot. Többszöri tárgyalás
sem vezetett eredményre, ezért a bírói út az egyetlen lehetséges megoldás.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy fogadják el az erről szóló két határozati javaslatot.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
Bíznak abban, hogy minél hamarabb pont kerül az ügy végére. Mindkét határozati javaslatot
elfogadásra javasolják.
Dr. Nyíri Ferenc: Az Ügyrendi Bizottság szintén megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek mindkét határozati javaslatot.
Sisák Imre szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot.
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A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
261/2013. (XI. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a volt Pásztó Kistérség
Többcélú Társulás vagyonmegosztására vonatkozó bírósági út igénybevételére szóló
előterjesztést.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a volt Pásztó Kistérség Többcélú Társulása
vagyonmegosztására vonatkozó megállapodás ügyében a vagyonrendezés érdekében, továbbá
a megállapodást alá nem író települési önkormányzatok döntésének pótlására a bírói út
igénybevételéhez hozzájárul.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bírósági kereset előterjesztésére a megállapodásokat
ellenjegyző Dr. Bárányi Gyula ügyvédet bízza meg.
Határidő: 15 nap
Felelős: polgármester
Sisák Imre szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
262/2013. (XI. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó, Nagymező utca 3 sz. alatt lévő
közös tulajdon megszűntetésére vonatkozóan a bírói út igénybevételéhez hozzájárul.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bírósági kereset előterjesztésére a megállapodást
ellenjegyző Dr. Bárányi Gyula ügyvédet bízza meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
A 14. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a Képviselő-testület.
A zárt ülésről külön jkv. készül.
KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK
Sisák Imre: Vasárnap lesz advent első vasárnapja. Szombaton délután 17 órakor kerül sor az
első adventi gyertya meggyújtására a templom és a katolikus iskola között, és a Zeneiskola
előtt is lesz gyertyagyújtás.
Szintén szombaton délután 16.30 órakor a Múzeumban kerül sor egy verseny
eredményhirdetésére, melyről dr. Hír János ad tájékoztatást.
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Dr. Hír János: A víz világnapja alkalmából egy kiállítás kerül bemutatásra, valamint a hasonló
címmel meghirdetett gyermekrajz pályázat eredményhirdetésére is sor kerül.
Szeretettel vár mindenkit.
Barna Tiborné: A lakók kérdezték, hogy a Pásztói Hírlapban lehetne-e egyházi híreket
közzétenni. Kivel kell ezt megbeszélni? A városi újság mellékleteként megjelenne egy
Egyházi Élet című lap.
Sisák Imre: Ennek nem látja akadályát. Már korábban is azt kérte a történelmi egyházak
vezetőitől, hogyha bármilyen közlendőjük van, a Pásztói Hírlapban tegyék közzé.
Barna Tiborné: A bejárati utak rendben tartása kinek a feladata? A Közútkezelőé, vagy az
önkormányzaté?
Sisák Imre: A Mátra irányából, Mátraszőlős felől, a Cserhát felől és Szurdokpüspöki
irányából bevezető út állami közút, annak rendbetétele a Közútkezelő feladata lenne. A
jelzőtáblák környékét az önkormányzat gondozza, hogy egyáltalán látni lehessen a táblákat.
Egyedül az Irinyi út irányából bevezető út van önkormányzati tulajdonba, melyet
folyamatosan rendben tartunk.
Most van egy olyan igény, hogy a 21-es út túloldalán a buszmegállót ki kellene világítani,
mert rendkívül balesetveszélyes. Meg kellene állapodni az állami közútkezelővel.
Dr. Halász István: A napokban hallotta, hogy a Kormánynak van egy olyan célkitűzése a
jövőre nézve, hogy minden járásban legyen uszoda. Erre a lehetőségre oda kell figyelni és
majd olyan uszodát kellene kialakítani, amely a vízilabda sportra is alkalmas.
Mint ügyvéd, nemrégiben szembesült azzal, hogy a Rendőrségen megszűnt az ügyelet.
Délután 4 óra után valamilyen központi ügyeletre kapcsolják a hívásokat és irányítják az
ügyfeleket. Bizonyára központi elv alapján lett ez megvalósítva, de nem tartja jónak. A
múltkor pl., amikor hívta a pásztói kapitányságot, a bátonyterenyei kapitányságra kapcsolták.
Ez szerinte időveszteség és adott esetben a bűncselekmény elkövetését nehezebb
megakadályozni.
Sisák Imre: Ő is jelezte a Kapitány Úrnak ezt a problémát, aki megerősítette, hogy a 107-es
hívószámon egy központi ügyelet fog ezentúl bejelentkezni. Egyetért dr. Halász úrral,
személy szerint is nagyon rossz dolognak tartja. Véleménye szerint hiába jeleznénk ezt a
problémát a Belügyminisztérium felé, nem lenne eredménye.
A tanuszodai tervekről ő is hallott, viszont ez nem a jövő évben megvalósítandó terv, ennek
utánajárt és a 2014-2020-as Uniós támogatási projekt időszakára tervezik a megvalósítását.
Volek György: A lakosság örül annak, hogy a rendőrséggel szemben az ÉMÁSZ és a TIGÁZ
megnyitotta ügyfélszolgálati irodáját. Sajnos azonban az ügyfelek csak a járdán tudnak
várakozni, nincs egy védett hely, ahová rossz idő esetén bemehetnének. Ezért is lenne fontos,
hogy a városi tv-ben mindig közzé kellene tenni az ügyfélfogadás időpontját, hogy ne kelljen
fölöslegesen várakozniuk.
Gömbiczné Kanyó Beatrix: Nagyon jól bevált módszer volt, hogy a testületi ülésen elhangzott
felvetésekre írásban kaptak választ. A múltkorira még nem kapott választ a Csurgóval
kapcsolatban.
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Sisák Imre: Már aláírta a választ, ezek szerint még nem jutott el Képviselő asszonyhoz.
Gömbiczné Kanyó Beatrix: Sokan keresik meg utcai közvilágítás miatt. Pontos utca és
házszám nélkül nem tud bejelenteni problémát. Úgy lenne jó, ha az, aki észleli, közvetlenül
jelentené a szolgáltatónak.
A Vár utcában a Bogácsi melletti ároknál valamit ki kellene találni, mert a víz egy bucka
miatt nem tud befolyni az árokba. Már mindenkinek szólt ezügyben, de még mindig nincs
javulás.
Sisák Imre: A Főmérnökség haladéktalanul tegye meg a szükséges intézkedéseket. A
közvilágítással kapcsolatos észrevételeket Sipos Istvánnál kell megtenni.
Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
k.m.f.

Sisák Imre
Polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

