JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2013. december 19-én megtartott
üléséről.
Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.
Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tibor Józsefné
képviselő asszony, Édes Attila képviselő úr, dr. Gajdics Gábor képviselő úr, Gömbiczné
Kanyó Beatrix képviselő asszony, dr. Halász István képviselő úr, dr. Nyíri Ferenc képviselő
úr.
Meghívottak: dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző, Sándor Károly aljegyző, Szabóné Bózsár
Éva, Bartus László osztályvezetők, Malomhegyi Lajos főmérnök, Győriné Új Mária
könyvvizsgáló, Robotka Róbert Városgazdálkodási Kft. igazgatója, Czabafy László
Városgazdálkodási Kft., Dr. Hír János, Odlerné Tiszovszki Mária intézményvezető, Antalné
Prezenszki Piroska intézményvezető, Faragó Zoltán Pásztói Hírlap felelős szerkesztője.
Sisák Imre: Köszönti Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testületének tagjait.
Megállapítja a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből 7 képviselő jelen
van. Köszönti munkatársait, kollegáit, intézményvezetőket, a Pásztói Hírlap felelős
szerkesztőjét. 25. napirendi pontként javasolja megtárgyalni a TIOP-1.2.2-09/1-2010-0047
azonosító számú „A Pásztói Múzeum tanulmányi raktárának és múzeumpedagógiai
oktatótermének kialakítása” pályázathoz szükséges fenntartó nyilatkozat kiadására című
javaslatot.
Gömbiczné Kanyó Beatrix érkezik, a képviselő –testület 8 fővel folytatja a munkát.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a napirendre tett javaslatot.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
264/2013. (XII. 19.) 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./

Rendeletalkotás Pásztó Város 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

3./

Javaslat a város 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására.
Előterjesztő:
Sisák
Imre
polgármester
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4./

Javaslat a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési
térítési díjak megállapítására /rendeletalkotás/
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

5./

Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
13/2013.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

6./

Javaslat a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 35/2009. (IX.
30.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

7./

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester, bizottságok

8./

Beszámoló az alpolgármester 2013. évben végzett munkájáról.
Előterjesztő: Volek György alpolgármester

9./

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat számviteli nyilvántartásában lévő
követelések rendezésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

10./ Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-vel
kötött települési hulladék kezelésére vonatkozó vállalkozási szerződés
megszüntetésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
11./

Javaslat a Pásztó, Kölcsey u. 20. II. em. 5.szám alatti önkormányzati
lakás lakhatóvá tételére
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató

12./ Javaslat kezességvállalásra a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú
Nonprofit Kft. 2014. évi folyószámla hiteléhez
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató
13./ Javaslat a Pásztói Általános Iskola intézményvezetői állására beérkezett
pályázatok véleményezésére
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
14./ Javaslat civil szervezetek kiegészítő támogatására.
Előterjesztő: Gömbiczné Kanyó Beatrix civil tanácsnok
15./ Javaslat a Pásztó, 203/2. hrsz-ú ingatlan pályázati úton történő
megvásárlására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
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16./ Javaslat a Pásztó, Csohány K. út 4. szám alatti ingatlan szakember ellátás
címén történő bérbeadására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
17./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2014. évi közfoglalkoztatási tervére
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
18./ Javaslat a 2014. évi ingatlan ékesítésre, mezőgazdasági földek bérleti
díjának megállapítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
19./ Javaslat ipartelepítéshez ingatlan bérletének, értékesítésének előkészítésére
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
20./ Javaslat ingyenesen átruházott inkurrens honvédségi szakanyagok
hasznosítására.
Előterjesztő: Volek György alpolgármester
21./ Javaslat észrevételek megtételére a Nemzeti Közlekedési Stratégia
vitaanyagához
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
22./ Javaslat önkormányzati határozatok felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
23./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. I. félévi
üléstervére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
24./ Javaslat méltányossági kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
25./ Javaslat a TIOP. 1.2.2-09/2010-0047 azonosító számú „A Pásztói Múzeum
tanulmányi raktárának és múzeumpedagógiai oktatótermének kialakítása”
pályázathoz szükséges fenntartói nyilatkozat kiadására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
I. NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt
fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: November 30-án részt vett a Pásztói Múzeumban egy kiállításon, mely a víz, mint
éltető elem jelentőségéről került megtartásra. Szép pályázatok érkeztek be a gyermekek
részéről. Javasolja képviselő társainak, hogy tekintsék meg. Ugyanezen a napon részt vett az
adventi gyertyagyújtáson a Szent Lőrinc plébánia templom melletti területen.
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December 1-jén Hasznoson vett részt a Nemzeti Értéktár rendezvényén.
December 4-én polgármesteri fogadónapot tartott.
December 5-én a Pásztói Kórházért Alapítvány ülésén vett részt.
December 6-án Becsó Zsolt képviselő úrral együtt tartottak sajtótájékoztatót az elnyert
ÖNHIKI ügyében.
December 7- én a Nemzeti Értéktár Pásztói kistérségre kiterjedő 8 településének volt a
rendezvénye a Városi Könyvtárban. Volek György alpolgármester úr vett részt délelőtt a
rendezvényen. Délután érkezett a III. Múzsa Összművészeti Fesztiválra, ahol 22 fellépő volt.
Szintén ezen a napon került sor a 2. adventi gyertyagyújtásra a Szent Lőrinc plébániatemplom
előtti területen.
December 8-án emlékeztünk meg 1956. december 8-án az 1956. október 23-i forradalom és
szabadságharc hőseinek a Szibériába történő szállítását megakadályozó Pásztói Kövicses
patak hídrobbantásnak az évfordulója alkalmából.
December 11-én tárgyalást folytatott az OTP Észak- Kelet Magyarországi igazgatójával a
2014-2020-as fejlesztési célkitűzések, az ahhoz nyújtandó lehetséges banki hitelek, illetve a
banki hitelek kapcsán. Szintén ezen a napon folytattunk tárgyalást a Többcélú Kistérségi
Társulás Önkormányzataival.
December 12-én a Belügyminisztériumban tárgyalt az Önkormányzati Gazdasági Főosztály
főosztályvezető asszonyával a Pásztói Óvoda fejlesztésével kapcsolatban. E napon a Nemzeti
Közlekedési Stratégiának voltak a tárgyalásán a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban Sipos
Istvánnal. A Nemzetgazdasági Minisztériumban is volt a 0124-es területnek a kiemelt
beruházási célterületté nyilvánítása kapcsán, illetve az 55 millió forintos hitelünknek a
kormányengedélyével kapcsolatosan. A Farkasréti temetőben dr. Bende Péter temetésén vett
részt.
December 14-én az adventi koszorún a 3. gyertyát gyújtották meg. A Muzsla Gálán is részt
vett. Vasárnap Hasznos városrészben karácsonyi műsoron vett részt, mely nagyon szépen
sikerült. Ugyanezen a napon a mátrakeresztesi rendezvényen is jelen volt.
Kérdés, vélemény, észrevétel, javaslat nem volt.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a 208/2013.(IX.26.) számú határozat végrehajtásáról szóló
tájékoztatást.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
265/2013. (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 208/2013. (IX.26.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a 209/2013.(IX.26.) számú határozat végrehajtásáról szóló
tájékoztatást.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
266/2013. (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA
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A Képviselő-testület a 209/2013. (IX.26.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a 256/2013.(XI.28.) számú határozat végrehajtásáról szóló
tájékoztatást.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
267/2013. (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 256/2013. (XI.28.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a 257/2013.(XI.28.) számú határozat végrehajtásáról szóló
tájékoztatást.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
268/2013. (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 257/2013. (XI.28.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a 258/2013.(XI.28.) számú határozat végrehajtásáról szóló
tájékoztatást.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
269/2013. (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 258/2013.(XI.28.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a 260/2013.(XI.28.) számú határozat végrehajtásáról szóló
tájékoztatást.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
270/2013. (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 260/2013.(XI.28.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a 261/2013.(XI.28.) számú határozat végrehajtásáról szóló
határozati javaslatot.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
271/2013. (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 261/2013.(XI.28.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló
polgármesteri beszámolót.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
272/2013. (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott
tájékoztatást elfogadta.
II. NAPIRENDI PONT
Rendeletalkotás Pásztó Város 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: Az államháztartásról szóló törvény kötelezővé teszi az átmeneti gazdálkodásról
szóló rendeletnek a megalkotását. Benne szerepel a végleges költségvetési rendelet
elfogadásáig 1 millió forint a csúszásmentesítési feladatok elvégzésére, a Bursa Hungarica
finanszírozására 300.000 forint, a Pásztói Városgazdálkodási Kft. részére a városi piac részére
megújításhoz felvett 39 millió forintos hitelnek az első törlesztő részlet kifizetése, ha
lehetőséget biztosít a Parlament a korábban kiveendő, de ki nem vett szabadságoknak az
ellentételezésére, akkor megtörténne a szabadságoknak a kifizetése.
Kérdés, vélemény, észrevétel, javaslat nem volt.
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezetet.
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezetet.
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dr. Nyíri Ferenc: Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a rendelet-tervezetet.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges.
Név szerinti szavazás: Sisák Imre igen, Barna Tiborné igen, Édes Attila igen, dr. Gajdics
Gábor igen, Gömbiczné Kanyó Beatrix távol, dr. Halász István igen, dr. Nyíri Ferenc igen,
Volek György igen.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
26/2013.(XII. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásról.
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/
III. NAPIRENDI PONT
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 5. sz. módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: A Kormány bejelentette, hogy az önkormányzatok esetében az 5000 lélekszám
alatti településeknél 2012. december 31- ig, az 5000 lélekszáma feletti településeknél 2013.
februárjában végrehajtja a 40-70%-ig terjedő hitelkonszolidációt. Esetünkben 40%-os
hitelkonszolidációt tűztek ki, mely elfogadhatatlan volt számunkra. A Belügyminisztérium
képviselőivel való tárgyalást követően 45%-ra emelkedett ez a hitelkonszolidációs arány,
mely még mindig nem volt elfogadható. Ezért Becsó Zsolt úrral együtt tárgyalást folytattak
Tállai András úrral, és a Nemzetgazdasági Minisztériumban az Önkormányzati Gazdasági
Pénzügyi Főosztályán tartottak egyeztetést. Végeredmény 60% lett. 296.595.143 forintot
engedtek el a hitelünkből. 55 millió forintos nagyságrendű folyószámlahitelünk maradt 2012.
december 31-vel. Ez jelentős javulást eredményezett pénzügyi helyzetünkben. 2013-ban az
ÖNHIKI támogatás elnevezésében változott, önkormányzati fejezeti tartalékká,
24.442.000.000 forintos nagyságrendű összeg állt rendelkezésre az állami költségvetésben.
Benyújtottuk a támogatási igényünket 258.000.000 forintos nagyságrendben. Nem
finanszírozták ebből a mátraszőlősi általános iskolások után fennálló tartozást, 24,9 millió
forintot, viszont sikerült rávenni mátraszőlős önkormányzat vezetését, hogy építsék be.
Mátraszőlős megkapta erre a támogatást. Nem kaptunk pénzt a településüzemeltetésre, park,
köztemető fenntartásra, út, híd járda karbantartásra, a lakossági rezsicsökkentésre és a
hulladék lerakási járulékra. Ezért 258 millió forintból 180 millió forintot kaptunk. Ez a
Pásztónak valaha megítélt legmagasabb összegű fejezeti tartalék támogatás volt. A
szerkezetátalakítási tartalék 20 milliárd forint volt az állami költségvetésben. Ebből év közben
többször is kaptunk támogatást.

Az iparűzési adó esetében jelentkező elvárt bevétel tekintetében csak azok a települések kaphattak
támogatást, , ahol az adóerő-képesség vonatkozásában az 1 főre jutó összege nem haladta meg a
15.000 forintot. Pásztó esetében ez 23.000 forint volt. Az étkeztetés vonatkozásában a sok lobbi
tevékenység hatására ezt a felső határt 25.000 forintban állapították meg. Ha nem is sokat, de egy
25%-os összeget kaptunk, 12,9 millió forintot. Ez is enyhítette évközben a problémáinkat.

A felsorolt támogatásoknak köszönhetően Pásztó város hiánya 0 Ft úgy, hogy 79 millió
691.000 forintot az egyes célterületek között még fel tudott osztani az önkormányzat. A
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költségvetési hiány levezetését részletesen ismerteti /a jkv-höz mellékelve/. A hiányt
csökkentő tételbe még nincs benne a Mátraszőlős önkormányzata által megfizetendő 24 millió
900 eFt, valamint az az 55 millió Ft-os hitel, melyet 2014. február 28-ig a Kormány
kiegyenlít, továbbá a most várható iparűzési adó feltöltés mintegy 10 millió Ft-os összege. Ez
azt jelenti, hogy kb. 80-90 millió Ft-os pozitívummal zárhatjuk az évet.
Holnap mennek a Belügyminisztériumba aláírni a Hétpettyes tagóvoda részére felújításra
megítélt 25 millió Ft-os támogatásról szóló megállapodást.
Elmondja még, hogy 2002. és 2010. között egyetlen forint ÖNHIKI támogatást sem kapott az
önkormányzat. 2011-ben 139 millió 866 eFt-ot, az elmúlt évben 210 millió 659 eFt-ot, az idei
évben pedig 180 millió Ft-ot ítéltek meg Pásztónak ÖNHIKI címén. Ez azt jelenti, hogy
három év alatt több, mint 530 millió Ft ÖNHIKI-t kaptunk. A hitelkonszolidáció is több, mint
296 millió Ft volt. Így összesen 827 millió 120 eFt támogatást kaptunk a Kormánytól.
Kéri az ülésteremben jelenlévőket, hogy ezt közvetítsék a lakosság felé és azt is, hogy jövő
áprilisban szó sem lehet kormányváltásról, mert nem szeretnénk, ha megismétlődne a 20022010. közötti időszak, amikor ugyanilyen támogatási lehetőségek voltak, csak Pásztót leírták.
Kéri Volek György alpolgármester urat, ismertesse a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs
Társulással kapcsolatos határozatot.
Volek György: A Kelet-Nógrádi hulladékrekultivációs program keretén belül 2 milliárd 818
millió 30.711 Ft bruttó összeg állt rendelkezésre. Ez az összeg nem bizonyult elégségesnek,
mivel az ajánlattevők ennél jóval több összeggel tettek ajánlatot. Ezért a Társulás a
Kormányzatnál ráemelési lehetőséget indítványozott, melynek eredményeképpen 637 millió
642 ezer 756 Ft bruttó többletforrást kaptak. Eddig Pásztónak 519 millió Ft jutott, de a
többletforrással valószínűleg Pásztó is kap még arányosan az összegből.
Sisák Imre: Hozzáteszi, hogy nem fog 637 millió Ft-tal növekedni a szükséges forrás, ugyanis
ez az igény akkor lett benyújtva, amikor még nem ismerték a közbeszerzés eredményét. Most
úgy néz ki, mindkét ajánlat érvényes és az alacsonyabb ajánlat mintegy 399 millió Ft-tal
igényel több forrást.
Tájékoztatásul elmondja, hogy a Kormány a napokban döntött a hitelünkről és a Magyar
Közlönyben megjelent, hogy az 55 millió Ft-os adósságmegújító hitelünket engedélyezik.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: Mindhárom bizottság megtárgyalta a költségvetési rendelet módosítására tett
javaslatot és azt egyhangúlag elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
Név szerinti szavazás: Sisák Imre igen,, Volek György igen, Barna Tibor Józsefné igen,
Édes Attila igen, dr. Gajdics Gábor igen, Gömbiczné Kanyó Beatrix igen, dr. Halász István
igen, dr. Nyíri Ferenc igen.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
27/2013./XII. 20./ önkormányzati rendelete a 22/2013. (XI. 29.) rendelettel, a
16/2013. (IX. 27) önkormányzati rendelettel, a 12/2013.VI.24 ) rendelettel,
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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/
Sisák Imre: Még egy határozati javaslatot el kell fogadni a napirend keretén belül,
mely a Városgazdálkodási Kft. 6 millió Ft-os tagi kölcsönéről szól.
Szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
273/2013. (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat megismerte és megtárgyalta a Pásztói Városgazdálkodási Kft.
Hulladékkezeléssel és szállítással kapcsolatos finanszírozási problémáját.
A Képviselő-testület – úgy is, mint a Kft. taggyűlése – megállapítja, hogy a kialakult helyzet a
Kft. tevékenységen kívüli külső tényezők (lerakási illeték, útdíj bevezetése, stb.) okozták és
ezt a Kft. képtelen finanszírozni.
Fentiekre tekintettel az alábbi határozatot hozza:
1.
A Képviselő-testület a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére
6.000.000 Ft tagi kölcsönt biztosít a kieső hulladékszállítási költségek fedezésére
2014. június 30-ig. A tagi kölcsön kamat mértéke megegyezik az adósság megújító
hitel mértékével. (bubor + 2,8)
2.
Amennyiben a hulladékszállítási díj kompenzációt a Kft. 2014. június 30-ig nem
kapja meg, abban az esetben 2014. június 30-i napjával 6.000.000 Ft összegű
törzstőke emelést hajt végre.
3.
A Képviselő-testület megállapítja és kinyilatkoztatja, hogy a hulladék szállítás ár
meghatározása nem felel meg az üzemgazdasági szabályoknak, nem fedezi még a
hulladék szállítással és kezeléssel kapcsolatos ténylegesen felmerülő költségeket
sem, amortizációra pedig nem nyújt fedezetet. A szennyező fizet elvnek meg kell
valósulni.
4.
A Képviselő-testület felkéri a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
igazgatóját, hogy a szemétszállítási díj beszedésére tegyen hatékony
intézkedéseket.
5.
A Képviselő-testület felkéri polgármesterét és a Városgazdálkodási Közhasznú
Nonprofit Kft igazgatóját, hogy az e határozat 1. pontjában levő szerződést kösse
meg.
IV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési
térítési díjak megállapítására /rendeletalkotás/
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2013./XII.20./ önkormányzati rendelete
a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő
élelmezési térítési díjak megállapításáról
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/
Sisák Imre távozik, 7 képviselő van jelen.
Az ülést Volek György alpolgármester vezeti.
V. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
13/2013.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Bartus László: Nem csak a törvényi változások kerültek átvezetésre a rendeleten,
hanem megpróbálták életszerűvé is tenni. A szociális ellátások évek óta a nyugdíj
minimumhoz kötöttek, melynek összege nem változott. Az éves adható átmeneti
segély, gyermekvédelmi támogatás a nyugdíjminimum 60 %-ában volt korlátozva.
Ez éves szinten 17.000 Ft-ot jelent és egy szociálisan rászoruló család számára
valóban minimális segítség. Emiatt megemelték a támogatási limitet. A temetési
segély összegét is 10 eFt-ról 20 eFt-ra emelték.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta a
rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Volek György szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
13/2013. (VI. 24.) rendelet módosításáról
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/
VI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 35/2009. (IX. 30.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
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Kérdés, vélemény nem volt.
Volek György szavazásra bocsátja a rendelet-módosítást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
30/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete
A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló
35/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/.
Volek György: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
274/2013. (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a temetőkről
és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozó
javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 35/2009.(IX.30.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálatát 2014.március 31-ig el kell végezni.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
2. A rendelet felülvizsgálata alatt fel kell ajánlani a temetői övezetbe tartozó szomszédos
2035/19 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának a csere lehetőséget a vele szomszédos, ám a
temetői övezeten kívül eső, így más célra is hasznosítható- beépíthető 2035/18 hrsz-ú
szintén beépítetlen terület megnevezésű önkormányzati ingatlanra. A csere elfogadása
esetén a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az értékben megegyező
ingatlanok csereszerződésének aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
3. A földhivatali nyilvántartás átvezetéséhez alkalmas vázrajz készítésével és az eljárás
megindításával a 2050 hrsz. alatti temetőhöz kell csatolni a 2035/2 hrsz-ú ingatlant, a
felajánlott csere elfogadása esetén kiegészítve a 2035/19 helyrajzi számú beépítetlen terület
megnevezési ingatlannal.
Határidő: 2014. március 31.
Felelős: polgármester
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VII. NAPIRENDI PONT:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester, bizottságok
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: A Bizottságok együttes ülésen az előterjesztést megtárgyalták és
elfogadásra javasolják.
Volek György szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
275/2013. (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat bizottságai és a
polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót
megtárgyalta és elfogadja.
VIII. NAPIRENDI PONT:
Beszámoló az alpolgármester 2013. évben végzett munkájáról.
Előterjesztő: Volek György alpolgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: A Bizottságok az együttes ülésen megtárgyalták a beszámolót és
elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek.
Volek György szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
276/2013. (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester - Volek György
– 2013. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta.
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Sisák Imre érkezik, átveszi az ülés vezetését. 8 képviselő van jelen.
IX. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat számviteli nyilvántartásában lévő
követelések rendezésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Dr. Tasi Borbála: Korábban is azt az álláspontot képviselte, hogy ezek a
követelések jogosak. A számviteli szabályok alapján úgy kell eljárni, ahogyan a
könyvvizsgáló mondja, viszont azt kinyilatkoztatni, hogy a bíróságon ez a dolog
pervesztést jelentene, elhamarkodottnak tartja. A szerződés nem csak írásban jön
létre, hanem ráutaló magatartással is, márpedig itt ilyen esetekről is szó van.
Az a véleménye, hogy a bizottságok által támogatott, a számviteli szabályoknak
megfelelő határozat legyen meg, de ne mondjanak le a polgári jogi értelemben vett
próbaper kezdeményezéséről valamelyik tartozóval szemben.
Győriné Új Mária: Az, hogy számvitelileg nem szerepeltethetők a könyvelésben
ezek a tételek, nem jelenti azt, hogy bármilyen más eljárással ne lehetne a
követelést érvényesíteni. A kettő megfér egymással és támogatja a jegyző
javaslatát.
Sándor Károly: Olyan számviteli változásokra lehet számítani 2014-től, amilyen
még nem volt. Rendkívül komoly átvilágítást és könyvviteli tisztázást kell
végrehajtania minden szervezetnek.
Teljes mértékben egyetért azzal, hogy bármennyire is javult az önkormányzat
helyzete, a jogos követeléseket érvényesíteni kell. Ahhoz viszont, hogy december 31.
előtt a mérlegben szerepeltetni tudjuk a számla alapján érvényesített követelést,
ahhoz újra ki kell küldeni egy számviteli egyeztető levelet. Ezzel megalapozhatjuk
azt, hogy kivezetjük a számviteli nyilvántartásból. Az viszont nem járható út, hogy
a számla is megmaradjon, a nyilvántartásból kivezetjük és bírósági útra tereljük
az ügyet. Ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy pert indít, nevezze meg, hogy
pontosan mely tartozó ellen, vagy egyszerre az összes tartozó önkormányzat ellen
indítja-e a pert. Ez esetben viszont nulla értéken kell nyilvántartásban tartani.
Amennyiben a peres út mellett döntenek, számít a tapasztalt jogász képviselők
segítségére is.
Dr. Tasi Borbála: A bizottsági javaslatot támogassa a Képviselő-testület, egy
másik határozatban pedig mondja ki, hogy próbapert indít azok közül választva,
akik a határozati javaslatban szerepelnek.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: Véleménye szerint is meg kell próbálni a peres úton történő
behajtást, hiszen 61 millió Ft plusz kamatairól van szó. Ilyen nagyságrendű
összegről nem szabad lemondani. A követelés nem érvényesítése akár veszélyes

14
precedenst is teremthet, mivel bárki hivatkozhat arra, hogy az önkormányzat
elengedte a tartozásokat.
Mindent meg kell tenni a tartozások behajtása
érdekében.
Édes Attila: A bizottsági ülésen is felmerült, hogy ekkora nagyságrendű összeget
szabad-e elengedni. Személy szerint támogatja a jegyző javaslatát, mely szerint
indítsanak próbapert.
Sándor Károly: Ha úgy dönt a Képviselő-testület, hogy próbapert indít, azt is el
kell dönteni, hogy ki ellen, vagy mindenki ellen induljon-e. Abban is dönteni
kellene, hogy próbaper esetén mely ügyvédi irodát bízzák meg.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja az I. határozati javaslat „A” alternatíváját.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 2 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett
elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
277/2013. (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA
1.Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az
önkormányzat számviteli nyilvántartásában szereplő – alapvetően az önkormányzati
közoktatási feladat ellátással kapcsolatban a kistérség települései felé érvényesített számlákat,
és az azzal kapcsolatos reagálásokat. Erre, valamint arra való tekintettel, hogy az
önkormányzat az elmúlt évben a számlázott tételekkel kapcsolatban is jelentős kiegészítő
állami támogatásban részesült – az alábbi kiszámlázott tételeket nem érvényesíti, azokat a
nyilvántartásból kivezeti.
Önkormányzat neve Kiszámlázott összeg Számla
(Ft-ban)
száma
Karancskeszi
385.730 SzB12S0000185
Jobbágyi
5.249.280 SzB12S0000170
Tar
11.291.600 SzB12S0000173
Kisbárkány
238.840 SzB12S0000184
Szarvasgede
217.560 SzB12S0000182
Palotás
119.570 SzB12S0000183
Buják
1.592.910 SzB12S0000175
Sámsonháza
2.918.270 SzB12S0000177
Nagybárkány
14.884.580 SzB12S0000178
Mátraverebély
13.658.830 SzB12S0000179
Hollókő
505.300 SzB12S0000180
Bátonyterenye
364.450 SzB12S0000181
Szurdokpüspöki
5.320.740 SzB12S0000172
Csécse
1.179.560 SzB12S0000171
Szirák
2.569.550 SzB12S0000174
Ecseg
337.130 SzB12S0000176
Összesen:
60.833.900
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2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 169/2012. (VIII. 14.) számú
határozatából eredő közoktatási feladatokkal kapcsolatos vevő követelések az egyeztetés és
felülvizsgálat során (el nem ismert vevő tartozás) negatív számla kibocsátással rendezni
szükséges, a belső részletező nyilvántartásokat a tényadatokra kell módosítani.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: polgármester
Sisák Imre szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett
elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
278/2013. (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az
önkormányzat számviteli nyilvántartásában szereplő – alapvetően az önkormányzati szociális
feladat ellátással kapcsolatban a kistérség települései felé érvényesített számlákat, és az azzal
kapcsolatos reagálásokat. Erre, valamint arra való tekintettel, hogy az önkormányzat az elmúlt
évben a számlázott tételekkel kapcsolatban is jelentős kiegészítő állami támogatásban
részesült – az alábbi kiszámlázott tételeket nem érvényesíti, azokat a nyilvántartásból kivezeti.
A szociális feladatokkal kapcsolatos vevő követelések az egyeztetés és felülvizsgálat során (el
nem ismert vevő tartozásokat) a belső részletező nyilvántartásokból törölni kell.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: polgármester
Vevő megnevezése

Számla - éve Számla összege
(Ft-ban)
Felsőtold Község Önkormányzat
2008-2009
109.011
Kutasó Község Önkormányzat
2008-2009
316.034
Szirák Község Önkormányzat
2008-2009
40.590
Garáb Község Önkormányzat
2008-2009
39.816
Ecseg Község Önkormányzat
2008-2009
458.040
Kozárd Község Önkormányzat
2008-2009
83.925
Összesen:
1.047.416
Sisák Imre: Dr. Tasi Borbálának volt egy javaslata a próbaper indításával
kapcsolatban Szavazásra bocsátja.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egy nem szavazat és egy tartózkodás
mellett elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
279/2013. (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület próbapert indít az önkormányzati közoktatási feladat ellátással
kapcsolatban Pásztó Város Önkormányzata felé tartozással rendelkező - a 277/2013. /XII.19./
számú határozatban felsorolt - településekkel szemben.
Felkéri polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy a követelést polgári peres úton
érvényesítse.
Határidő: 2014. január 30.
Felelős: szöveg szerint
X. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-vel
kötött települési hulladék kezelésére vonatkozó vállalkozási szerződés
megszüntetésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: Ezzel a javaslattal eleinte nem értett egyet. A Társulási Szerződés és a
VGÜ Kft. értesítése alapján nem tudunk mást tenni, mint a szolgáltatási
szerződést megszüntetni a Városgazdálkodási Kft-vel, utána pedig folytatja a
tevékenységét úgy, mint eddig is tette.
Kéri a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés
Dr. Tasi Borbála: Kéri Robotka Urat, sorolja fel azon önkormányzatokat, ahonnan
január 1-jétől fogják szállítani a szemetet.
Robotka Róbert: Pásztó, Hasznos és Mátrakeresztesről szállítják a szemetet, illetve
nincs benne a társulásban Kutasó. Ha elfogadják az ajánlatukat, akkor onnan is
szállítanak.
Sisák Imre: Amennyiben az öt cserháti településsel és Szurdokpüspökivel
megkötötte volna Pásztó a szerződést, 3 millió Ft vesztesége keletkezett volna.
Ezt nem engedhetik meg.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a javaslatot
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Dr. Tasi Borbála: Azért kérdezte Igazgató Urat, mert véget kell vetni ezeknek a
támogatásoknak. Követelésről nem lehet lemondani, eleve veszteséges
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tevékenységet pedig nem lehet vállalni. Nem ez az alaprendeltetése a pásztói
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Kft-nek.
Sisák Imre: A FEB ülésen ezzel értett egyet mindenki, az Igazgató úr lefolytatta a
tárgyalásokat, ez az önkormányzat számára teljesen megfelelő.
Sándor Károly: A témával kapcsolatban kért állásfoglalást, ugyanis onnan
közelíti meg a dolgot, hogyha Pásztó önkormányzata a Kelet-Nógrádi
Hulladékgazdálkodási Társulással köt szerződést és nem a Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft. lesz a számlázó, akkor felmerül annak a lehetősége,
hogy a jelenlegi közbeszerzési törvény szerinti in haus beszerzés megvalósítható-e a
továbbiakban. Választ még nem kapott az állásfoglalással kapcsolatban.
A másik dolog pedig az, hogy nincs olyan szakember, aki azt mondaná, hogy
veszteséggel kell működtetni egy tevékenységet. A hulladékszállításból származó
árbevételnek nem csak az üzemanyagra és az útdíjra kell biztosítania a fedezetet,
hanem pl. az amortizációra is.
Sisák Imre: Az önkormányzat csak jogalkalmazó, nem jogalkotó. A Kormány
döntött a rezsicsökkentésről, döntött a hatósági árról és az önkormányzatnak
megszűnt az árképzési jogköre. Egyébként egyetért a Sándor úr által
elmondottakkal, de nincs más lehetőségünk.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
280/2013. (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú
Nonprofit Kft.-vel kötött települési hulladék kezelésére vonatkozó vállalkozási szerződés
megszüntetésére tett javaslatot megismerte és megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület Pásztó Városi Önkormányzat és a Pásztói Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft. között 2006. december 29-én létrejött többször módosított
települési hulladék kezeléséről szóló vállalkozási szerződést a Ptk. 319. § (2) bekezdése
alapján közös megegyezéssel megszünteti 2013. december 31-ével.
Felelős: értelemszerű
Határidő: értelemszerű
XI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztó, Kölcsey u. 20. II. em. 5.szám alatti önkormányzati lakás
lakhatóvá tételére
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató
Sisák Imre: A lakás felújításra kerül és utána bérbe adja az önkormányzat.
Természetesen a volt bérlőt be fogjuk perelni.

18

Kérdés
Dr. Tasi Borbála: Hány kivitelezőtől kértek árajánlatot és ezek írásban
rendelkezésre állnak-e?
Czabaffy László: Kettő kivitelezőtől kértek részletes árajánlatot, többen is
megnézték a lakást, de ők árajánlatot nem adtak, illetve tőlük nem is kértek. A két
legolcsóbb árajánlat rendelkezésre áll.
Dr. Tasi Borbála: Legalább három vállalkozótól kértek-e írásban árajánlatot?
Czabaffy László: Írásban csak két vállalkozótól kértek.
Dr. Tasi Borbála: Újra le kell bonyolítani és három vállalkozótól kell bekérni
árajánlatot a Főmérnökség által jóváhagyott műszaki tartalom szerinti munkák
elvégzésére.
Sisák Imre: A költségvetési rendeletben szerepel, hogy minden 100 eFt-ot
meghaladó felújítási munka esetében legalább három ajánlatot kell bekérni.
Kéri, hogy a december 30-ai rendkívüli Képviselő-testületi ülésre kérjék be a
három árajánlatot és akkor döntsenek róla.
Dr. Halász István: Amikor a bérlemény átvételre került a korábbi bérlőtől, készülte átadás-átvételi jegyzőkönyv? A volt bérlő tisztában van-e azzal, hogy mik lettek
volna az ő kötelezettségei?
Sisák Imre: A lakás állapotáról fotókat készítettek. Az alul lévő lakások több
alkalommal is eláztak, borzalmas állapotok uralkodtak. A bérlőt több alkalommal
is felszólították, mielőtt a pert megindították volna.
Most viszont az előterjesztés lekerül napirendről és december 30-án tárgyalják
újra. Megkérdezi az előterjesztőt, visszavonja-e előterjesztését?
Robotka Róbert: Igen, visszavonja és december 30-án ismét beterjeszti.
XII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat kezességvállalásra a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit
Kft. 2014. évi folyószámla hiteléhez
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató
Sisák Imre: A Bizottsági ülésen elmondták az információkat, anélkül, hogy bármit
is tett volna a Kft., máris 6 millió Ft vesztesége keletkezett a kormányzati döntések
kapcsán. A helyzet kezeléséhez minimum 6 millió Ft folyószámla hitelre van
szüksége, amíg nincs állami ellentételezés. Úgy tudja, negyedévente lesz
kompenzációs pályázat.
Kérdés nem volt.
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Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
281/2013. (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete készfizető kezességet vállal a
Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft az OTP Bank Nyrt-től
felveendő, tíz-millió Ft összegű folyószámlahiteléhez, 2014. január 1.-től, 2014.
december 31-ig.
Sisák Imre: A XIII. napirendi pontot zárt ülésen kell tárgyalnia a Képviselőtestületnek. Szavazásra bocsátja.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
282/2013. (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja a Pásztói Általános Iskola intézményvezetői
pályázatával kapcsolatos napirendet.
ZÁRT ÜLÉS
/A zárt ülésről külön jkv. készül./
XIV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat civil szervezetek kiegészítő támogatására.
Előterjesztő: Gömbiczné Kanyó Beatrix civil tanácsnok
Gömbiczné Kanyó Beatrix: Örül annak, hogy a felsorol civil szervezeteknek tudnak
támogatást nyújtani. Törekedni kell viszont arra, hogy 2014-ben úgy történjen
meg a pályázati kiírás, hogy második forduló is legyen.
Sisák Imre: Egyetért a Képviselő Asszonnyal.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
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Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Dr. Halász István: Maximálisan támogatja a civil szervezetek támogatását,
viszont véleménye szerint kicsit differenciálni kellene, mert a taglétszámok között
jelentős különbségek vannak. Ez a támogatás mértékében nem jelentkezik.
Sisák Imre: A lehetőségekhez mérten próbáljuk a támogatásokat igazságosan
elosztani.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
284/2013. (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete a civil szervezetek kiegészítő támogatásáról
szóló előterjesztést megtárgyalta, az előterjesztésben szereplő indokolásra és pénzügyi
lehetőségre figyelemmel az alábbi határozatot hozza.
A 2012. és 2013. évi támogatások kiegészítéseként az alábbi szervezeteknek további
támogatást nyújt.
1. A Pásztói Shotokan Karate Klub működési költségei finanszírozásának 250 e Ft-os
támogatását jóváhagyja.
2. A Pásztói Szabadidő Sportegyesület működési költségei finanszírozásának 250 eFt-os
támogatását jóváhagyja.
3. A 100 éves Pásztói Sport Klub működési költségei finanszírozásának 200 eFt-os
támogatását jóváhagyja.
4. A Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Klub működési költségei finanszírozásának 100 eFtos támogatását jóváhagyja.
5. A Pásztói Asztalitenisz Club működési költségei finanszírozásának 100 eFt-os
támogatását jóváhagyja.
6. A Pásztói Sakk Egyesület működési költségei finanszírozásának 100 eFt-os
támogatását jóváhagyja.
7. A Pásztói Kézilabda Club működési költségei finanszírozásának 100 eFt-os
támogatását jóváhagyja.
8. A HUFEZE Sport Klub működési költségei finanszírozásának 100 eFt-os támogatását
jóváhagyja.
9. A Pásztói Muzsla Néptánc és Hagyományőrző Egyesület 30 éves jubileuma
alkalmából 200 eFt-os támogatását jóváhagyja.

21

10. 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.)
11. Amennyiben a civil szervezet az 10. pontban megállapított határidőre nem vagy nem
teljes körűen számol el, a 2014. évben nem jogosult támogatásra.
12. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
13. A képviselő-testület a Pásztói Shotokan Karate Klubnak jóváhagyott 250 eFt-ot,
Pásztói Szabadidő Sportegyesületnek jóváhagyott 250 eFt-ot, a Pásztói Sport Klubnak
jóváhagyott 200 eFt-ot, Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Clubnak jóváhagyott 100 e Ftot, a Pásztói Asztalitenisz Clubnak jóváhagyott 100 eFt-ot, a Pásztói Sakk
Egyesületnek jóváhagyott 100 eFt-ot, a Pásztói Kézilabda Clubnak jóváhagyott 100
eFt-ot, a HUFEZE Sport Klubnak jóváhagyott 100 eFt-ot, a Pásztói Muzsla Néptánc
és Hagyományőrző Egyesületnek jóváhagyott 200e Ft támogatási összeget
költségvetésben biztosítja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
XV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztó, 203/2. hrsz-ú ingatlan pályázati úton történő megvásárlására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: Mindenképpen célszerűnek tartja, hogy azt a területet megszerezzük.
Komoly érték kerülne az önkormányzat tulajdonába.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
285/2013. (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján megismerte és
megtárgyalta a Pásztó, 203/2 hrsz-ú ingatlan pályázati úton történő megvásárlására tett
javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1.) Pásztó Városi Önkormányzat pályázati úton megvásárolja a RE-ON Ipari,
Mezőgazdasági és Kereskedelmi Bt. ( székhely: 1086 Budapest, Szerdahelyi u.
13. 1. em. 9; Cg.: 01 06 749901; adószám: 24041898-2-42) tulajdonában lévő
Pásztó, belterület 203/2. hrsz-ú 4768 m2 területű „névtelen tér” megnevezésű
ingatlant 1.651.000 Ft vételáron, melyből 165.000 Ft ajánlati biztosíték
foglalóként már megfizetésre került.
2.) Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: polgármester, vagyongazdálkodási ügyintéző
XVI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztó, Csohány K. út 4. szám alatti ingatlan szakember ellátás
címén történő bérbeadására.
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 döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
286/2013. (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület megismerte és megtárgyalta a Pásztó, Csohány Kálmán u. 4.
szám alatti ingatlan szakember ellátás címen történő bérbeadására tett javaslatot
és az alábbi határozatot hozza:
Dr. Szabó Irén részére szakember ellátás címén bérbe adja a Pásztó, Csohány
K. u. 4. szám alatti, 2815/8 hrsz-ú, összkomfortos, 99 m2 alapterületű
önkormányzati lakást, Dr. Szabó Irént bérlőként kijelöli 2018. december 31-ig.
Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
igazgatója
Határidő: 8 napon belül
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XVII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2014. évi közfoglalkoztatási tervére
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: Óriási élményben volt része. A téli közmunka program keretében a
Művelődési Házban találkozott egy 20 fős település karbantartó csoporttal, akik
egy háromoldalas javaslatot tettek, hogy a városban hol és mit kellene csinálni,
tovább a strandfürdő nyári karbantartását is meg lehetne velük oldani.
Kérdés
Gömbiczné Kanyó Beatrix: Volna-e arra lehetőség a programon belül, hogy pl. egy
magasabban képzett munkanélküli a végzettségének megfelelő szintű képzést
kapjon?
Balogh Zoltán: Sokféle képzésre lett volna lehetőség, ha elegendő idő állt volna
rendelkezésre, de már december 16-tól indultak a képzések. Egyeztetett a
Városgazdálkodási
Kft-vel
is,
ők
leginkább
település
karbantartót,
hulladékszállítót jelöltek meg. Indítottak viszont betegápolói, motorfűrész kezelői
képzést is. Más intézmény is pályázhatott volna 10 fővel, ez a Gondozási
Központnál jól sikerült, a profiljukba illeszkedett. Jövőre is a decentralizált
keretből lehet pályázni az ún. belső foglalkoztatásra, viszont az nem lesz 100 %-os
támogatottságú.
Sisák Imre: Nyilván ahhoz a körhöz kell alakítani a képzést, akik abban részt
vesznek. Az biztos, hogy jövőre is lesz közmunka program, hogy pontosan mikor
indul, még nem tudjuk. Pásztó a költségvetésében 11 millió Ft erejéig biztosítja az
önrészt a közfoglalkoztatásra.
Komoly figyelmet kell arra fordítani, hogy tankötelezettség megszegése miatt
kizárják a közfoglalkoztatásból az illetőt, valamint az sem vehet részt a
közfoglalkoztatásban, aki a lakókörnyezetét nem tartja rendben.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

24

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
287/2013. (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Pásztó
Városi Önkormányzat 2014. évi közfoglalkoztatási tervét és az alábbi határozatot
hozza:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi közfoglalkoztatási
tervének megvalósítását, a 2014. évi költségvetési rendeletében jóváhagyott
pénzügyi keretein belül, az anyagi lehetőségekhez képest, legfeljebb 11.000.000,-Ft
önerő erejéig, biztosítani fogja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a közfoglalkoztatás 2014. évi gyakorlati megvalósítására a Pásztói
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-vel, a megállapodást készítse elő és
írja alá.
Határidő: 2014. január 13.
Felelős: polgármester
XVIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a 2014. évi ingatlan ékesítésre, mezőgazdasági földek bérleti díjának
megállapítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek a határozati javaslatot.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
288/2013. (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján megismerte és
megtárgyalta az ingatlanok értékesítésére és mezőgazdasági földek bérleti díjának
megállapítására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1.)

A Képviselő-testület a közművesített beépítetlen lakótelkek fajlagos vételárának
megállapításához aktualizáltatja a korábbi értékbecslést az alábbi ingatlanok
vonatkozásban:
− Derkovits úti lakótelkek (2946/48, 2946/50, 2946/51 hrsz)
− Mátra úti lakótelkek(838/2, 851 hrsz)

25
−
−
−
−
−
-

Vezér út (897/1, 897/3, 897/10, 897/14, 897/20 hrsz)
Csermely út (900/5, 900/9, 900/14, 900/15, 900/17 hrsz)
Jávor út (866, 867, 873 hrsz)
Új Dankó sor (821 hrsz)
Nyikom u. (932 hrsz.)
Mátraszőlősi úti részben közművesített telkek ( 2946/72, 2946/73, 2946/74,
2946/75, 2946/76, 2946/77, 2946/78 hrsz. ) (2011. februári értékbecslés)

2.) A

Képviselő-testület az értékesítésre kijelölt ingatlanok fajlagos vételárának
megállapításához aktualizáltatja a 2011. februári, illetve a korábbi ingatlan
értékbecslést az alábbi ingatlanok vonatkozásban:
− Cserhát lakónegyed (1973/1/A/23, 1973/29/A/6 hrsz.) -lakások
− Kölcsey F. út (1809/2/A/33, 1809/2/A/34, 1809/2/A/35, 1809/2/A/37 hrsz.) lakások
− Csohány K. út 4. (2815/8 hrsz.) –családi ház telekkel
− Nagymező út 8.II.em.4.(2388/6/A/17 hrsz.) lakás
− Hunyadi út 18.IV. em.10. (2388/10/A/10 hrsz.) lakás
− Hasznos, Alkotmány út 226. (208/A/2 hrszú.) orvosi lakás
− Pásztó 72 hrsz-ú Hársfa úti volt rendelő
− Pásztó 1442/3 hrsz-ú volt gyermekorvosi rendelő
− Hasznos, Alkotmány út 181., 3308/1 hrsz-ú volt hasznos iskola és posta.
− Pásztó, Nagymező út 6-8., 2388/6/A/1 hrsz-ú fogorvosi rendelő
− Pásztó, Cserhát lakónegyed 1973/38 hrsz.

3.)

Az aktualizálását követően a Képviselő-testület határozattal dönt az ingatlanok
értékesítéséről, meghirdetéséről.
Határidő: 2014. januári Képviselő-testületi ülés
Felelős: polgármester, vagyongazdálkodási ügyintéző

4.)

A képviselő-testület a mezőgazdasági ingatlanok bérleti díján nem változtat, azt 2014.
évre 2 Ft/m2/év bérleti díjban határozza meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, vagyongazdálkodási ügyintéző

XIX. NAPIRENDI PONT:
Javaslat ipartelepítéshez ingatlan bérletének, értékesítésének előkészítésére
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
A napirend tárgyalásánál köszönti Kriston Pétert a Mátrai Lovasegylet
képviseletében, aki tanácskozási joggal vesz részt az ülésen.
Sisák Imre: Az elmúlt időszakban több tárgyalást is folytattak egy céggel, akik
komoly ipari beruházást szeretnének végrehajtani egy két hektáros önkormányzati
tulajdonú területen. Ez várhatóan 1 milliárd 200 millió Ft-os beruházás lenne. A
cég napkollektorok gyártásával foglalkozna és napelemeket telepítene energia
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termeléshez. A gyártócsarnok 1000 m2-es lenne. A Földhivatal a területnek a
szántó művelési ágból történő kivonását már engedélyezte.
A Képviselő-testület ülése előtt jutott el hozzá a Mátrai Lovasegylet véleménye. A
bizottsági ülésen több kérdés is felmerült. Elmondta, hogy nem látja akadályát
annak, hogy a terület megközelítését másik helyről biztosítsuk. Ehhez azonban a
Nógrád Megyei Közútkezelő hozzájárulását kell kérni, hiszen állami közút
megközelítéséről van szó. A beruházás megkezdéséig a parkolás nem jelenthet
gondot. Van ott még önkormányzati ingatlan, a Mátrai Lovasegylettel folytatott
tárgyalások kapcsán el tudja képzelni, hogy más területet adjanak bérbe részükre.
A cég Európai Uniós pályázat keretében kívánja megvalósítani a beruházást. A
pályázatot 2014. január 6-ig kell benyújtaniuk. Emiatt kell a Képviselő-testületnek
döntenie a mai ülésen.
A bizottsági ülésen Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző beterjesztett egy harmadik
határozati javaslatot, melyet mint előterjesztő befogadott.
Kéri, ismertesse javaslatát.
Dr. Tasi Borbála: A bizottsági ülésen a határozati javaslatot egy harmadik
ponttal javasolta kiegészíteni a következők szerint: „A Képviselő-testület
ipartelepítési cél megvalósításának elősegítése érdekében felkéri a Mátrai
Lovasegyletet az önkormányzat és az egylet között a 0124-es hrsz-ú ingatlan
haszonbérletére vonatkozó szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére
a pályázat eredményének megállapításáig.”
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: Azt javasolja, hogy amennyiben a december 30-ai testületi
ülésen érvényes pályázat van és arról döntés születik, akkor három munkanapon
belül a szerződés módosítás történjen meg.
Dr. Tasi Borbála: Nem lehet megnevezni bérlőt addig, amíg annak a bizonyos
ingatlannak az adott pillanatban van egy másik bérlője. Éppen azért tette a fenti
javaslatot.
Dr. Halász István: Az új bérlő, amennyiben bérleti ajánlatot nyújt be és nem vételi
ajánlatot, onnantól kezdve lesz bérlő, amikor létrejön a bérleti szerződés.
A pályázat jóváhagyásával még nem jön létre a bérleti jogviszony, csak a szerződés
aláírásával.
Dr. Tasi Borbála: Nem kerülhet a Képviselő-testület olyan helyzetbe, hogy
meghozza a döntést egy érvényes és eredményes pályázatról és azt követően fennáll
az a helyzet, hogy egy másik félhez van kötve. Ugyanakkor pedig a pályázat
eredménye köti az önkormányzatot, hogy kösse meg a bérleti szerződést.
Kriston Péter: Megköszöni az egyesület nevében az önkormányzat eddig nyújtott
támogatását. A területhasznosítás célját ők is támogatják. A megoldandó
problémák egyeztetéssel rendezhetők lesznek. Ha meg tudnak állapodni a
szerződés módosítás szövegében, a december 30-ai testületi ülésre el tud jönni és
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aláírhatják azt, hogy ne akadályozzák a Képviselő-testület döntését a terület
hasznosításáról.
Sisák Imre: Erre a területre korábban komoly befektetői érdeklődés nem volt. A
jelenlegi befektető kifejezetten úgy jött tárgyalni az önkormányzathoz, hogy
kifejezetten a 0124 hrsz-ú területre lenne szüksége. Végezzék el az egyeztetést,
készítsék elő a szerződés módosítást és szüntessék meg a bérletet erre a területre.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a módosítással kiegészített határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
289/2013. (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ipartelepítéshez ingatlan bérletének,
értékesítésének előkészítésére tett javaslatot megismerte megtárgyalta és az alábbi határozatot
hozza.
1. A Képviselő-testület az ipartelepítést elősegíti azzal, hogy az ÉLGÉP alatti ipari-gazdasági
területen a 0124 hrsz alatti önkormányzati ingatlan használatát, illetve megvásárlását
vagyonrendelete alapján megversenyezteti melyhez az 1. melléklet szerinti pályázati
felhívást elfogadja.
2. A 0124 hrsz ingatlan bérbeadására, értékesítésére vonatkozó eljárást haladéktalanul meg
kell indítani, a pályázati felhívást az önkormányzat hirdetőtábláján; a városházán, a
gimnáziumnál és a zeneiskolánál, illetve a honlapon kell közzétenni.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
3. A Képviselő-testület ipartelepítési cél megvalósítása érdekében felkéri a Mátrai
Lovasegyletet az önkormányzat és az Egylet között a 0124. hrsz-ú ingatlan haszonbérletére
vonatkozó szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetésére a pályázat
eredményének megállapításáig.
XX. NAPIRENDI PONT:
Javaslat
ingyenesen
átruházott
inkurrens
hasznosítására.
Előterjesztő: Volek György alpolgármester

honvédségi

szakanyagok

Volek György: A honvédségtől átvett anyagok azzal a céllal kerültek átvételre, hogy
az önkormányzat intézményeihez, civil és sportszervezetekhez kerüljenek további
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hasznosításra. A Nemzeti Vagyonkezelő felé olyan kötelezettségünk áll fenn, hogy
évente az utolsó Képviselő-testületi ülésen számot kell adni az átvett anyagok
hasznosításáról és erről jelentést kell készíteni. A hasznosításra ki nem adott
eszközök /tábori konyha, fényképezőgép/ sajnos működésképtelenek. Ezeket nem
tudták kipróbálni, amikor a honvédségi raktárból elhozták. Az eszközök
nyilvántartott értéke 4.500 Ft mindössze.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
290/2013. (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az Ingyenesen
átruházott inkurrens honvédségi szakanyagok hasznosításáról szóló javaslatot és az alábbi
határozatot hozta:
1.)
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy Pásztó Városi Önkormányzat az Állami
Vagyon Ingyenes Átruházásának szabályai szerint átvett inkurrens szakanyagokat a
megállapodás szerint hasznosítja. Az igényelt eszközök jelentős részét 2012-ben
önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése érdekében adtuk át az átvevő szervezeteknek.
Az átadott eszközök jelentős segítséget nyújtanak az egyes működési és ellátási területeken.
2.)

Az eddig át nem adott ingóságokat leltárba vettük. Felajánlásuk folyamatban van.
Ezek a jövőben szintén az Önkormányzat, valamint igény esetén az önkormányzat
intézményei részére kerülnek hasznosításra önkormányzati feladatok ellátásának
elősegítése érdekében.

Határidő: értelemszerű
Felelős: értelemszerű
3.)
A képviselő- testület felkéri polgármesterét, hogy az átruházott vagyon hasznosításáról
a tárgyévet követő év január 31. napjáig tájékoztassa az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t.
Határidő: értelemszerű
Felelős: értelemszerű
XXI. NAPIRENDI PONT:
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Javaslat észrevételek megtételére a Nemzeti Közlekedési Stratégia
vitaanyagához
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: Sipos Istvánnal vett részt a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban a
Nemzeti
Közlekedési
Stratégia
egyeztetésén.
Az
anyagot
előzetesen
áttanulmányozták, melyben az önkormányzat számára több elfogadhatatlan dolog
is van. Többek között az, hogy a Hatvantól Somoskőújfaluig vezető 81. számú
vasútvonal fejlesztése, korszerűsítése egyáltalán nem szerepel a stratégiában.
Ez teljességgel elfogadhatatlan, mint ahogyan az is, hogy a kerékpárút Pásztó előtt
elkanyarodjon Hollókő felé és ne érintse a várost. Azzal ˙sem értünk egyet, hogy a
2408-as Mátrába vezető út felújítása sincs a tervek között. Az önkormányzati utak
felújítását teljes egészében az önkormányzatoknak utalják.
A Pásztót északi irányba elkerülő út sem szerepel.
Két javaslattal kívánjuk kiegészíteni a stratégiát, melyet Sipos István ismertet.
Sipos István: A stratégiát áttanulmányozta és egyedül Nógrád megyében nem
szerepel egyetlen vasútvonal korszerűsítése sem. Az észrevételek 2.pontjában
javasolja megtenni azt a kiegészítést, mely szerint a Hatvan- Somoskőújfalu
közötti vasútvonal korszerűsítése szerepeljen, figyelembe véve a Szlovák - Magyar
kapcsolatok erősítését és a több szempontból is hátrányos helyzetű térséget.
Sisák Imre: Mint előterjesztő, befogadja a javaslatot.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és az elhangzott kiegészítésekkel elfogadásra javasolja.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
291/2013. (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az észrevételek
megtételére a Nemzeti Közlekedési Stratégia vitaanyagához tett javaslatot és az alábbi
határozatot hozza:
A Képviselő-testület a Nemzeti Közlekedési Stratégia vitaanyagához a határozat mellékletét
képező észrevételeket teszi.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az észrevételeket juttassa el a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központhoz.
Felelős: polgármester
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Határidő: 2013. december 20.
XXII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat önkormányzati határozatok felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Nyíri Ferenc: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
292/2013. (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA
1./

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályban lévő önkormányzati
határozatok felülvizsgálatáról készült előterjesztést megtárgyalta, azt elfogadja és az
alábbi határozatokat továbbra is hatályban tartja:

14/1990. /XI.23./
21/1990. /XII. 11./
22/1990. /XII. 11./

Utcanevek megváltoztatása
M.szőlős község különválása
M.keresztes helyi népszavazás érvénytelensége

13/1991. /I. 28./
95/1991. /IX.24./
114/1991. /IX.24./

Dr. Tasi Borbála jegyzői kinevezése
Hasznosi népszavazás érvénytelen és eredménytelensége
Utcanevek megváltoztatása

51/1992. /VI.2./
60/1992. /VI. 25./

Utcanevek megváltoztatása
Rajeczky Benjamin emlékszobor elhelyezése

14/1993. /II.23./
33/1993./IV.22./
72/1993./VIII.17./
74/1993.//VIII.17./
80/1993. /X.5./
81/1993. /X.5./
82/1993. /X.5./
119/1993. /XII. 21./

Pásztóért Emlékplakett díj adományozása / Veress Éva/
Büge utca régi nevének /Mátyás kir. u./ visszaállítása
Pásztó névhasználat engedélyezése /TÜZÉP/
Városi Tv létrehozása
Utca elnevezése M.keresztesen
Régi utcanév visszaállítása
Pásztói Kórházért Alapítvány létrehozása, alapító okirat elfogadása
Díszpolgári cím és Pásztóért emlékplakett adományozása
/Dr. Valter Ilona, dr. Farkas András/

58/1994./V.31./

Háziorvosi szolgálat vállalkozásban történő üzemeltetése

72/1995. /IV.21./
140/1995./VIII.15./
193/1995./XI.7./

Kör utca nevének visszaállítása
Sándor Károly Aljegyző kinevezése
Hozzájárulás Pásztó név használathoz /TIT/
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1/1996./I.16./
14/1996./II.13./
30/1996./III.12./
59/1996./IV.29./
149/1996./X.1./
178/1996./XII.3./
180/1996./XII.3./

Hasznosi népszavazás érvénytelensége
Pásztóért Emlékplakett Díj adományozása /Pintér Nándor,
Dr. Lengyel István, Dr. Fölker Antal, Bogácsi István
Hozzájárulás Pásztó névhasználathoz / Pásztói Kézilabda Club/
Hozzájárulás Pásztó név használatához /Tájfutó Egyes./
Városgazdálkodási Kft. alapítása
Bartus László áthelyezése
Szerződés Gaál István filmrendezővel

14/1997./II.18./
53/1997./V.30./
59/1997./VI.13./

Városi Tv Pásztó névhasználata
Hozzájárulás M.keresztes névhasználathoz
Pásztói Önkéntes Tűzoltóság megalapítása

30/1999./III.16./
68/1999./IV.27./
125/1999./VIII.17./

Sodrásban Alapítvány Kuratóriumi tagjainak megválaszt.
Településfejlesztési koncepció tervezete
Pásztóért Emlékplakett Díj odaítélése /Muzsla, Rozmaring/

43/2000./II.29./
160/2000./VIII.1./
202/2000./IX.26./
209/2000./IX.26./
241/2000./XII.7./
261/2000./XII.28./

Sodrásban Közhasznú Alapítvány felügyelő szervének kijelölése
Kiss Sándor részére „posztumusz" Pásztóért Emlékplakett
Posztumusz Pásztóért Emlékplakett /Pintér J-né/
Milleniumi Emlékpark létrehozása
Utcanév változtatás /Tar Lőrinc/
Hozzájárulás Pásztó név használatához /Városerdő Erdőbirtokossági Társulat/

39/2001./IV.3./
69/2001./V.3./
129/2001./VII.17./
150/2001. /IX. 11./
151/2001./IX.11./
198/2001./X.30./

Út elnevezése /Kishegy sétány/
Hozzájárulás Pásztó név használatához /Shotokan Karate Klub/
Településszerkezeti terv elfogadása
Pásztó Város közoktatási kokncepciója
Hozzájárulás Pásztó névhasználathoz /Pásztói Öntöde/
Hozzájárulás Pásztó név használatához /Polgárőrség/

38/2002./II.26./
43/2002./III.19./
51/2002./III.19./
93/2002./V.28./
98/2002./V.28./
141/2002.//VII.30./
155/2002./IX.24./

Pásztó név használatának engedélyezése /Szabadidő SE./
Háziorvosokkal kötött megállapodás módosítása
Pásztó név használatának engedélyezése /Gyógyír Patika/
Hozzájárulás Pásztó névhasználathoz/Korona Gyógyszertár/
Dél-Nógrádi Vízmű Kft. törzstőke változás
Mikszáth u.-Szentlélek u.- Gyárliget u. terület rehab.terve
Együttműk. megállapodás Pásztói Polgárőrséggel

27/2003./II.27./
53/2003./III.28./
60/2003./III.28./
109/2003.//V.26./
187/2003./IX.18./
199/2003./IX.18./
200/2003. /IX.18./
201/2003. /IX.18./
202/2003. /IX.18./
203/2003. /IX.18./
204/2003. /IX.18./
231/2003./XI.6./
237/2003./XI.6./
280/2003./XII.11./

Hozzájárulás Pásztó névhasználathoz /Asztalitenisz Klub/
ÁRT módosítás
Testvérvárosi Kapcsolatok Tanácsának létrehozása
Településszerkezeti Terv módosítás /Fő u.-Szentlélek u.- Gyárliget u./
Településszerkezeti Terv módosítása
Pásztó Város Díszpolgára Cím adományozása /Gaál István/
Pásztó Város Díszpolgára Cím adományozása /Vadász György/
„Pásztóért" Emlékplakett adományozása /özv.Csohány Kálmánné/
„Pásztóért" Emlékplakett adományozása /dr. Tari Lujza/
„Pásztóért" Emlékplakett adományozása /id. Szőke László/
„Pásztóért" Emlékplakett adományozása /dr. Kiss Mária/
A város sportkoncepciója
Pásztó névhasználat engedélyezése /Pásztói Sport Klub/
Hozzájárulás Pásztó névhasználathoz /Pásztói Kosárlabda Klub/
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47/2004./IV.19./
96/2004./VI.24./
151/2004./IX.23./
153/2004./X.7./
5/2005./I.31./
6/2005./I.31./
7/2005./I.31./
38/2005. /III.3./
39/2005. /III.3./
40/2005./III.3./
54/2005./III.31./
69/2005./IV.19./
81/2005. /V.2./
106/2005./V.26./
155/2005./VII.26./
177/2005./VIII.19./
210/2005./IX.22./
235/2005./X.13./
236/2005./X.13./
237/2005./X.21./
15/2006. /I.26./
22/2006./I.26./
40/2006./III.14./
41/2006./III.14./
123/2006./VI.2./
157/2006./VI.29./
180/2006./VII.27./
197/2006./VIII.15./
198/2006. /VIII.15./
199/2006. /VIII.15./
200/2006. /VIII.15./
201/2006. /VIII.15./
202/2006. /VIII.15./
203/2006. /VIII.15./
204/2006. /VIII.15./
205/2006. /VIII.15./
206/2006. /VIII.15./
222/2006. /IX.7./
233/2006./IX.7./
254/2006./IX.28./
306/2006. /X.19./
334/2006./XI.28./
335/2006./XI.28./
352/2006./XII.14./

Posztumusz Pásztóért Emlékplakett Díj adományozás
/Molnár Béla/
Többcélú Kistérségi Társulás alapító okirata
Posztumusz Pásztóért Emlékplakett Díj /Dr.Bene Tibor/
Pásztói Többcélú Kistérségi Társulás megállapodás módosítás és kiegészítés
Többcélú Kistérségi Társ. Megállap. és Alapító Okir.
Pásztó Város Sportjáért díj adományozása /Veres Béla, Scheili Eszter, Pásztói
Kézilabda Klub/
Pásztó város szabályozási tervének és építési szabályzatának helyesbítés
elrendelése
Penny Markethez vezető út építésével kapcs. megállap.
S+R Kft. és az önkormányzat közötti megállapodás záradéka
Pásztó Város Sportjáért Díj adományozása /Zentai J./
Fogászati alapellátásokra kötött megállapodás
I.sz. gyermek háziorvosi körzet vállalkozási formában történő működtetése
Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítása
Pásztó Kistérség Többcélú Kist. Társ. megállapodás és alapító okirat
módosítás
Pásztó Pláza névhasználata
Testvérvárosi megállapodás Ruffec városával
TL. Városi Könyvtár és Műv. Közp. vezetőjének megbízása
„Pásztóért" Emlékplakett adományozása /Simon Imre/
„Pásztóért" Emlékplakett adományozása /Molnár István/
„Pásztóért" Emlékplakett adományozása /Kanyó Sándor/
Hasznosi ivóvíztározó és Bercel-Pásztó ivóvíz távvezeték összekötésének
kezdeményezése
Pásztó Város Sportjáért Díj odaítélése /Juhász István, Sánta Zoltán, Lőrik
Csaba/
„Pásztóért" Emlékplakett adományozása /Tóth László/
„Pásztóért" Emlékplakett adományozása /Varga Tiborné/
Hozzájárulás Pásztó név használatához /PIK/
Pásztó Város Sportjáért Díj odaítélése /Karate Klub/
Hozzájárulás Mátra-Bükki üdülőkörzet területrendezési terv elkészítéséhez
Díszpolgári Cím adományozása /dr. Varga Lajos/
„Pásztóért" Emlékplakett adományozása /Dr.Nagy Lajos/
Ágasváry Lajos Díj adományozása /Herczegné Varga Ilona/
Ágasváry Lajos Díj adományozása /Papp László/
Csohány Kálmán Díj adományozása /Leszenszky László/
Csohány Kálmán Díj adományozása /Gerhát Gyuláné/
Keglevich Margit Díj adományozása /dr. Molnár Ilona/
Keglevich Margit Díj adományozása /dr. Harrer Magdolna/
„Közszolgálatért"Díj adományozása /Pásztor Józsefné/
„Közszolgálatért" Díj adományozása /Mikula Zoltánné/
Önkormányzatnál és intézményeinél 2002-2006. között végzett ÁSZ
ellenőrzések
Többcélú Kistérs. Társ. alapító okir. és megáll.mód.
Iskola köz-Hunyadi út közötti területek cseréje
Díszpolgári Cím adományozása /posztumusz Alapi László, Geczkó István/
Belépés Palóc Út Egyesületbe
Vízrendezési és csapadékvíz elvez. témában tartott ÁSZ ellenőrzés
megállapításai
Dél-Nógrádi Vízmű Kft. és Pásztó Város Önkorm. közötti átadásra vonatkozó
megállapodás
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357/2006./XII.14./
363/2006./XII.28./

Önkormányzati és magántulajdonú ingatlanok telekhatár rendezése
Városi területek rehabilitációjáról készült megvalósíthatósági tanulmány
elfogadása

17/2007./I.31./
45/2007./II.22./
60/2007. /III.29./
61/2007. /III.29./

Városi terület rehabilitációs tanulmány és akcióterv
Jelzálogjog bejegyzés önkormányzatot megelőző ranghelyre
A szomszédság és testvérváros politikájának erősítése
A képviselő-testület egyetért a Magyarok Világszövetsége Nemzeti Minimum
programjával
ÁSZ ellenőrzés megállapításaira intézkedés
Pásztó Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata
Csatorna használati díjat meghatározó megállapodás módosítása
Pásztó Város Díszpolgára cím adományozása / dr. Kiss Mária /
Pásztó Város Díszpolgára cím adományozása / dr. Tari Lujza /
ÁSZ vizsgálat tapasztalatai a település rendezési terve és vízrendezési
témában
Hozzájárulás Pásztó névhasználatához / Fallós Kft. // Cserháti települések /
Polgárőrséggel kötött létrejött megállapodás felülvizsgálata és jóváhagy
Hozzájárulás Pásztó névhasználatához / Pásztói Ismeretterjesztő Díj /
Muzsla pusztai víztározó vízjogi engedélyének módosítása
Csatlakozás a kibővített LEADER akciócsoporthoz
Önkormányzati vízmű vagyon tőketartalékból visszarendezése
/ Dél- Nógrádi Vízmű Kft- től /
Vízmű Zrt. részvénycsomagjának önkormányzati tulajdonba adásának
kezdeményezése
Helyi Vidékfejlesztési Közösséghez csatlakozás
Iparterületek kialakítása, munkahelyteremtés
Ágasváry Lajos Díj adományozása / Balogh Tiborné /
Ágasváry Lajos Díj adományozása / Illés Rudolfné /
A városi terület rehabilitációs pályázat helyzete
„Pásztó" név használata / Pásztó Inveszt Kft. /
A város idegenforgalmi helyzete, turizmus
Funkcióbővítő város rehabilitáció
Szennyvízberuházás II. üteme, III. üteme használatba adási szerződés
módosítása
Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata
Pásztói Hulladéklerakó rekultivációja

77/2007./III.29./
94/2007./IV.19./
95/2007./IV.19./
101/2007./IV.19./
102/2007./IV.19./
122/2007./V.30./
129/2007./V.30./
150/2007./VI.27./
152/2007./VI.27./
155/2007./VI.27./
156/2007./VI.27./
157/2007./VI.27./
158/2007./VI.27./
216/2007./VIII.24./
242/2007./IX.27./
252/2007./X.17./
253/2007./X.17./
263/2007./X.25./
275/2007./XI.12./
300/2007./XI.30./
315/2007./XII.28./
319/2007./XII.28./
326/2007./XII.28./
327/2007./XII.28./

2/2008./I.17./
28/2008./I.30./
30/2008./I.30./
56/2008./II.21./
57/2008./II.21./
75/2008./III.31./
77/2008./III.31./
78/2008./III.31./
81/2008. /III.31./
102/2008./IV.18./
103/2008./IV.18./
121/2008./V.14./

Városi Terület rehabilitációja
Pásztó Kistérség Többcélú Társulási megállapodásának 1. számú módosítása
Testvérvárosi kapcsolatra utaló tájékoztató táblák kerüljenek kihelyezése
Pásztó Város Sportjáért Díj odaítélése / Illés Rudolf sportegyesületi elnök /
Pásztó Város Sportjáért Díj odaítélése / PSZSE Green Devils kosárlabda
szakosztály /
A lakossági és közületi víz díjának csökkentése érdekében teendő intézkedés
ÉRV Zrt. részvény önkormányzati tulajdonba adása
Városközponti rehabilitáció helyzetének alakulása
Közoktatási Esélyegyenlőségi Program megismerése
„Pásztó" név használata- Pásztói Íjász Egyesület
Az erdőgazdaságok részvényeinek önkormányzatok törzsvagyonba adására
vonatkozó javaslat
A funkcióbővítő település-rehabilitációval kapcsolatos döntések
meghozatalára tett javaslat
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151/2008./V.29./
153/2008./V.29./
163/2008./V.29./
190/2008./VI.26./
194/2008./VI.26./
197/2008./VI.26./
202/2008./VI.26./
203/2008./VI.26./
204/2008./VI.26./
205/2008./VI.26.
206/2008./VI.26./
207/2008./VI.26./
208/2008./VI.26./
209/2008./VI.26./
210/2008./VI.26./
211/2008./VI.26./
219/2008./VII.14./
275/2008./VIII.28./
297/2008./IX.25./
307/2008./IX.25./
324/2008./X.30./
325/2008./X.30./
328/2008./X.30./
341/2008./XI.19./
356/2008./XI.28./
362/2008./XI.28./
392/2008./XII.30./
393/2008./XII.30./
2/2009. /I.15./
29/2009./I.29./
30/2009./I.29./
46/2009./II.16./
62/2009./II.16./
64/2009./II.27./
67/2009./II.27./
68/2009./II.27./
69/2009./II.27./
98/2009./III.26./
101/2009./III.26./
102/2009./III.26./
103/2009./III.26./
137/2009./V.11./
175/2009./V.28./
195/2009./VI.12./
218/2009./VI.26./
227/2009./VII.8./

A Pásztó Kistérségi központ Városrehabilitációja pályázat benyújtására tett
javaslat
A Pásztói Kistérségi központ Városrehabilitációja pályázathoz szükséges
ingatlan vásárlásokra tett javaslat
Non- profit szervezet létrehozásához szükséges törzstőke befizetése
Címzetes igazgatói cím adományozása
Margit Kórház konyhája által történő óvodai étkeztetés
Együttműködési megállapodás Nógrád M. Önkorm.
„Pásztóért" Emlékplakett Díj adományozása /Bognár Béla/
„Pásztóért" Emlékplakett Díj adományozása /Neumann Lajos/
„Pásztóért" Emlékplakett Díj adományozása /Kiss Gábor/
Ágasváry Lajos Díj adományozása /Vincze Ferenc/
Ágasváry Lajos Díj adományozása /Kósa György/
Csohány Kálmán Díj adományozása /Huberné Bognár Edit/
„Közszolgálatért" Díj adományozása /óvodai Főzőkonyha dolgozói/
„Közszolgálatért" Díj adományozása /Tolnay Béla/
Keglevich Margit Díj adományozása /dr. Éles János/
Keglevich Margit Díj adományozása /Fazekas Erzsébet/
3. számú vegyes fogászati körzet ellátására fogszakorvos megbízása
Hunyadi út gyűjtő úttá építéséhez szükséges területek kisajátításának
megindítására tett javaslat
Elvi hozzájárulás (dr. Füzér Csaba fogorvosi rendelő átköltözéséhez)
Pásztói hulladéklerakó rekultivációja
Hitelfelvételre kiírt közbeszerzési eljárás részvételi jelentkezője
Hitelfelvételhez szükséges ajánlati felhívás
Muzslára felvezető út súlykorlátozása
21-es főközlekedési út négynyomtávúsítása
Hitelfelvétel
Gizzeria város testvérvárosi együttműködésének elindítása városunkkal
1486/1 hrsz- ú ingatlan- munkahelyteremtő beruházás
Címjegyzék módosítása /Tóthegyes utca/
Rendezési terv módosítása
Önkormányzati lakás bérlet, Király Ferenc
Lakótelkek vételárának meghatározása
II. számú házi gyermekorvosi körzet ellátása
A Pásztói Városgazdálkodási Kft. Közhasznú Nonprofit Kft-ként történő
működtetése
Rendezési terv módosítása
Pásztó Város Sportjáért Díj adományozása /Juhász István/
Pásztó Város Sportjáért Díj adományozása /Shotokan Karate Klub/
Pásztó Város Sportjáért Díj adományozása /Pásztói Asztalitenisz SE/
Pásztó névhasználatának engedélyezése (Városmisszió 2009. Pásztó)
23/2009./I.29./ számú határozathoz kapcsolódó intézkedések,
Városgazdálkodási Kft. alapító okirat módosítás és kiegészítés
Társulási megállapodás kiegészítése, hulladékrekultiváció
Megbízás képviseletre (Regionális Eü. Tanácsba)
21-es főközlekedési út négynyomtávúsításának megtervezését érintő döntés
Nógrád megye 4 kistérségét érintő hulladékrekultivációs társulás társulási
megállapodása és alapító okirat kiegészítése
Pályázat benyújtása /Kistérségi Közművelődési- Múzeumi Referens
alkalmazására/
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája óvodavezetői munkakör ellátása
Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja közbeszerzési eljárás ajánlatainak
elbírálása
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248/2009./VII.30./
250/2009./VII.30./
252/2009./VII.30./
253/2009./VII.30./
256/2009./VII.30./
257/2009./VII.30/
258/2009./VII.30./
259/2009./VII.30./
260/2009./VII.30./
261/2009./VII.30./
262/2009./VII.30./
263/2009./VII.30./
290/2009./VIII.31./
291/2009./VIII.31./
292/2009./VIII.31./
293/2009./VIII.31./
308/2009./IX.29./
313/2009./IX.29./
319/2009./IX.29./
320/2009./IX.29./
326/2009./IX.29./
327/2009./IX.29./
328/2009./IX. 29./
329/2009./IX.29./
337/2009./X.19./
352/2009./X.29./
353/2009./X.29./
365/2009./X. 29./
366/2009./X.29./
367/2009./X.29./
371/2009./X.29./
372/2009./X.29./
373/2009./X.29./
386/2009./XI.30./
388/2009./XI.30./
399/2009./XII.7./
416/2009./XII.22./
421/2009./XII.22./
423/2009./XII.22./
428/2009./XII.22./
429/2009./XII.22./
7/2010./I.7./
28/2010./I.28./
29/2010. /I.28./
49/2010./II.15./
52/2010./II.15./
56/2010./II.15./

IV. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátása
ÉMOP-3.1.2/A-2008-0031 jelű „Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja”
Hitelfelvétel
Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. fedezetbiztosítási
lehetőségei
Kitüntető címekről, díjakról döntés
Posztumusz Pásztó Város Díszpolgára Cím /Ágasváry Lajos/
„Pásztóért” Emlékplakett Díj /Bottyán Zoltán/
Posztumusz Ágasváry Lajos Díj /Pokorni Zsuzsanna/
Csohány Kálmán Díj /Tóth Lászlóné/
Keglevich Margit Díj /Szakolczai Györgyné/
Keglevich Margit Díj /Takácsné Salamon Katalin/
„Közszolgálatért” Díj /Ruza László/
Városrendezési Terv mód. Koncepció
Városközp. Rehab. Építészeti és közterületi terveinek elbírálása
Hitelfelvétel – ajánlati felhívás
ZAVIT felszámolásával kapcs. döntés
Városközp. Rehab. Hitelfelvétel
Városrendezési Terv mód. Koncepció
TDM-hez történő csatlakozás
Hozzájárulsá TDM-hez történő csatlakozás érdekében pályázat benyújt.
EU önerő alap támogatás igényl. – Hunyadi út
EU önerő alap támogatás igényl. – városközp. Rehab. Helyi közút
EU. Önerő alap támog. Igényl. - városrehab. Közterület fejl.
Csillag tér – telekhatár rend.
Pásztó város kistérségi központ rehabilitációja
Használatba adás ( Pásztói Szabadidő Sportegyesület, Pásztói Sportklub)
Használati szerződés 1. pontjának módosítása
(Pásztó Város Önkormányzata és a Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club)
Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft fedezetbiztosítási
lehetőségei
Csillag téri körforgalom kialakításához szükséges telekhatár rendezési
szerződés
Szeméttelep rekultivációra benyújtott KEOP pályázat
TDM szervezettel kötendő Középtávú Együttműködési Megállapodás
Kötelezettségvállalás egy helyi TDM szervezetbe való belépésre
Szécsény és Térségének Turisztikai és Közművelődési Egyesületébe való
belépés
ÁSZ ellenőrzés megállapítására intézkedési terv
Nógrád megye négy kistérségének hulladékrekultivációs társulása, társulási
megállapodása
Losonc városával kötendő Együttműködési Megállapodás
Pásztó városközponti rehabilitáció megvalósítóinak kiválasztására tett javaslat
Támogatási igény benyújtása a Dél-Nógrádi Vízmű Kft.-felé
Robotka Róbert megbízása ügyvezető igazgatói feladatok ellátásával
1956-os forradalom helyszíneinek emléktáblával történő ellátása
Június 4.- Trianon emléknapjává nyilvánítása
21-es főközlekedési út négynyomúsítása, Irinyi úti csomópont módosítása
Óvoda fűtéskorszerűsítés – közbesz. elj. eredménye
Robotka Róbert megbízása – 423/2009. /XII.22./ sz. határozat kijavítása
Szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztása
Szennyvízberuházás II. üteme használatba adási szerződés módosítás
Pásztó, Kövicses patak védekezési munkából származó többletkiadás
megtérítése
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59/2010./III.3./
61/2010./III.3./
62/2010./III.3./
66/2010./III.10./
67/2010./III.10./
71/2010./III.25./
104/2010./IV.29./
110/2010./IV.29./
115/2010./IV.29./
121/2010./V.10./
137/2010./V.27./
140/2010./V.27./
143/2010./V.27./
151/2010. /V. 27./
153/2010. /V. 27./
156/2010. /VI. 17./
157/2010. /VI. 17./

158/2010. /VI. 17./
159/2010. /VI. 17./

160/2010. /VI. 17./
161/2010. /VI. 17./
162/2010. /VI. 17./
163/2010. /VI. 17./
176/2010. /VI. 29./
181/2010. /VI. 29./
188/2010. (VII. 7.)
192/2010. (VII. 7.)
193/2010. (VII. 7.)
197/2010. (VII. 23.)

207/2010. (VII. 30.)
208/2010. (VII. 30.)
209/2010. (VII. 30.)
210/2010. (VII. 30.)
211/2010. (VII. 30.)

Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja – közbeszerzési eljárás
400 millió ft folyószámla hitelkeret biztosítására
„A romák lakhatási és társadalmi integrációját elősegítő komplex telepprogram”
Pásztó Város Sportjáért Díj – Ocsovai Gergő
Pásztó Város Sportjáért Díj – Mészáros Sándor
Közművelődési koncepcióban foglalt feladatok végrehajtása
Cserhát ln-i óvoda fűtéskorszerűsítés pótmunkái – tárgyalásos eljárás kiírása
400 millió forint keretösszegű folyószámlahitel – tárgyalásos eljárás
eredménye
Városközponti rehabilitáció megvalósításához szükséges kábelhálózat építése,
ingatlanvásárlás
Pásztó, Cserhát ln.-i Óvoda fűtés korszerűsítés pótmunkáinak kivitelezésére
kiírt hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Vis Maior káreseményekkel kapcsolatos döntések meghozatala
IPESZ vezető kinevezése (Máté Nándorné)
Az önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására vonatkozó szerződés
meghosszabbítása
ÉMOP pályázat: a beruházási terv végösszege növekedése esetén a Képviselőtestület a növekményt saját erőből finanszírozza
ÉRV Zrt tájékoztatója a hasznosi víztározó műszaki állapotáról – kiegészítés
A Kt. Hatályban tartja a 153/2010. /V. 27./ sz. (ÉRV Zrt. táj.) határozatát a
benne foglalt intézkedésekkel
Mker. Kékesi út 106-110. sz. ingatlanok mögötti gabionkas helyreállítására és
2010. június eleji árvízzel kapcs. védekezési munkákra vis maior tartalék
pályázatot nyújt be
A Pm. a támogatás benyújtásához készítsen szakvéleményt és költségvetést
A Pm. készíttesse el a vis maior támogatási igényt
Mker. Kékesi út 72. sz. mögött Kövicses partfal omlás okozta veszélyhelyzet
megszüntetésére vis maior tartalékra támogatási igény benyújtása
Mker. Kékesi út 50-52. sz. mögött Kövicses partfal omlás okozta
veszélyhelyzet megszüntetésére vis maior tartalékra támogatási igény
benyújtása
Hasznos, Dobó út 44. sz. mögötti Kövicses –patak bal partján
gabionkas helyreállítá sára vis maior tartalék támogatási igény benyújtása
Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalán gabionkas helyreállítására vis maior
tartalék támogatási igény benyújtása
Hasznos Dobó út alvízi oldalán károsodott út helyreállítására vis maior
tartalék támogatási igény benyújtása
Mker. Mező Imre út földcsuszamlás okozta veszélyhelyzet megszüntetésére
vis maior tartalék elnyerésére támogatási igény benyújtása
Pásztó városközponti rehabilitáció kivitelezési szerződés módosítása
Polgármesteri Hivatal informatikai stratégiája
Nógrád Volánnal kötendő használati szerződés jóváhagyása
Mátrakeresztes, Kékesi u. 106-110. sz. ingatlanok mögötti Kövicses patak
helyreállítására vonatkozó vis maior támogatási kérelem
2010. júniusi rendkívüli időjárás miatti szükséges védekezési munkából
Mátrakeresztes Kékesi út 106-110. sz. ingatlanok mögött gabionkas
helyreállítására benyújtott vis maior pályázattal kapcs. 192/2010. (VII. 7.) és
193/2010. (VII. 7.) sz. határozatok egységes határozatba foglalása
dr. Hegedűs János – Pásztóért Emlékplakett Díj
Kis Dózsa nevelőtestülete – Pásztóért Emlékplakett Díj
Tóth József – Pásztóért Emlékplakett Díj
Orosz Zoltánné dr. – Közszolgálatért Díj
Herczegné Varga Ilona – Közszolgálatért Díj
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212/2010. (VII. 30.)
213/2010. (VII. 30.)
214/2010. (VII. 30.)
215/2010. (VII. 30.)
216/2010. (VII. 30.)
217/2010. (VII. 30.)
218/2010. (VII. 30.)
219/2010. (VII. 30.)
220/2010. (VII. 30.)
225/2010 (VIII. 27.)
230/2010. (VIII. 27.)
232/2010. (VIII. 27.)
234/2010. (VIII. 27.)
237/2010. (IX. 15.)
239/2010. (IX. 15.)
260/2010. (X. 15.)
261/2010. (X. 15.)
265/2010. (X. 15.)
266/2010. (X. 15.)
267/2010. (X. 15.)
269/2010. (X. 15.)
271/2010. (X. 15.)
278/2010. (X. 22.)
279/2010. (X. 22.)
280/2010. (X. 22.)
281/2010. (X. 22.)
283/2010. (X. 22.)
284/2010. (X. 22.)
285/2010. (X. 22.)
286/2010. (X. 22.)
287/2010. (X. 22.)
288/2010. (X. 22.)
289/2010. (X. 22.)
292/2010. (X. 22.)
295/2010. (XI. 17.)
303/2010. (XI. 17.)
314/2010. (XI. 25.)
327/2010. (XI. 25.)
331/2010. (XI. 25.)
335/2010. (XII. 2.)
341/2010. (XII. 10.)
353/2010. (XII. 15.)

Nagy Antal – Ágasváry Lajos Díj
dr. Káposztás Józsefné – Ágasváry Lajos Díj
Simon Imre – Csohány Kálmán Díj
Szőllősi Miklós – Csohány Kálmán Díj
Szőllősiné Zeke Judit – Keglevic Margit Díj
HVB tagok és póttagok megválasztása
SzSzB tag és póttagok megválasztása
A hatályos rendezési terv végrehajtása keretében a Szőlőhegyi út végi
külterület belterületbe vonása
0121/4 hrsz-ú ingatlanra korábban meghozott határozat módosítása
Antalné Prezenszki Piroska megbízása
Kékesi út 66. sz. mögötti Kövicses partfal helyreállítása – Pusztai Gáborral
szerződés kötése
EU Önerő Alap támogatás igénylése a város-rehabilitációs pályázathoz
Szőlőhegyi út végi belterületbe vonás kiegészítése a 084/4, 084/47 hrsz.
területekkel
TIOP 2.1.3-07/1-2008-0005 sz. pályázat keretében az építési munkálatok
befejezési határidejének 11 napos kötbérmentes csúszásának jóváhagyása
Pásztó városközponti rehabilitáció kivitelezési pótmunkáinak jóváhagyása
Sisák Imre polgármester illetményének megállapítása
Sisák Imre polgármester költségátalányának megállapítása
Dr. Nyíri Ferenc ÜB elnökévé választása
Édes Attila ÜB taggá választása
Kőszegi Pál ÜB külsős taggá választása
Volek György alpolgármesterré választása
Volek György alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Édes Attila Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökévé választása
Barna Tiborné Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjává választása
Gömbiczné Kanyó Beatrix Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjává
választása
Sánta Kálmánné Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság külsős tagjává
választása
Barna Tiborné Intézményirányítási és Szociális Bizottság elnökévé választása
Gömbiczné Kanyó Beatrix Intézményirányítási és Szociális Bizottság tagjává
választása
Dr. Nyíri Ferenc Intézményirányítási és Szociális Bizottság tagjává választása
Brunda Tiborné Intézményirányítási és Szociális Bizottság külsős tagjává
választása
Sárik Jánosné Intézményirányítási és Szociális Bizottság külsős tagjává
választása
Gömbiczné Kanyó Beatrix Településrészek és Civil Kapcsolatok
Tanácsnokává választása
Közbeszerzési Szabályzat
Polgármesteri Hivatal étkezési jegy beszerzésére vonatkozó ajánlattételi
felhívás
Folyószámla hitelkeret 490 millió forintra emelése
Közvilágítás célú villamos energia vételére vonatkozó szerződés megkötése
Városgazdálkodási Kft. FEB tagjainak megválasztása
2877/24 hrsz-ú területhez kerített önkormányzati tulajdonú ingatlanrész ügye
Volek György alpolgármester költségátalánya
Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja kivitelezési pótmunkái
400 millió ft keretösszegű folyószámlahitel 490 millió forintra emelése
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredménye
2011. évi koncepció
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354/2010. (XII. 15.)
355/2010. (XII. 15.)
372/2010. (XII. 28.)

Devizahitel-szerződés 39 millió forint felvételéről – OTP részére
engedményező nyilatkozat kiadása
Illés Rudolf Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjává választása
A Kt. nem értékesíti a 042, 043, 044 hrsz-ú ingatlanokat

46/2011. /II. 15./
48/2011. /II. 28./
49/2011. /II. 28./
68/2011. /III. 24./
69/2011 /III. 24./

Dióhéj Kiadó Kft. megbízása a Pásztói Hírlap felelős kiadói és felelős
szerkesztői feladatainak ellátásával
Pásztói Múzeummal kötött letéti szerződés meghosszabbítása
Pásztó II. és III. ütem szennyvíz-beruházás használatba adási szerződés
felülvizsgálata
Könyvvizsgálói szerződés meghosszabbítása - Önkormányzat
Könyvvizsgálói szerződés meghosszabbítása - Városgazdálkodási Kft
Tóth István pásztói lakos méltányossági kérelmének részbeni támogatása
Pásztó-Hasznos területén vis maior tám. – kivitelezési munkák lebonyolítása
és műszakiellenőrzési feladatok ellátására Útkataszter Bt.-vel vállalkozási
szerződés megkötése
Pásztó településnév használata – Pásztó Túrázója
Takarítógép beszerzése
ÁSZ jelentés – természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására …
Házi gyermekorvosi feladatok ellátása tárgyában kötött megbízási szerződések
Észak-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanácsba Medvácz Lajos pm
delegálása
Önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági ingatlanok bérbeadása
Köicses patak Dobó úti szakasza kiépítéséhez tervező kiválasztása
Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata
Bírósági ülnökök és pedagógus ülnökök megválasztása
Gazdasági program

70/2011. /III. 24./

Pásztó Város címere használatának engedélyezése

71/2011. /III. 24./
72/2011. /III. 24./
75/2011. /III. 24./
77/2011. /III. 24./

Közbeszerzési Terv elfogadása
Folyószámla-hitelkeret szerződés meghosszabbítása
Önkormányzati tulajdonú lakótelkek, lakások, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek értékesítése
1442/3 hrsz-ú Gyermekorvosi rendelő ingatlanra kiírt pályázati felhívás

78/2011. /III. 24./

2388/6/A/1 hrsz-ú fogorvosi rendelő értékesítésre történő meghirdetése

79/2011. /III. 24./
80/2011. /III. 24./

2800 hrsz-ú szántó művelési ágú, belterületi ingatlan értékesítésre történő
meghirdetése
3308/3 hrsz-ú Iskola és posta értékesítésre történő meghirdetése

81/2011. /III. 24./

72 hrsz-ú Hársfa úti rendelő értékesítésre történő meghirdetése

82/2011. /III. 24./

Nyikom Hegyisport és Természetvédő Klub közfeladatok ellátására vonatkozó
együttműködési megállapodása
Kövicses patak hasznosi mederrendezése – ÉMOP-2010-3.2.1/F pályázat
benyújtása
Közművelődési megállapodás a TIT Pásztó Városi Egyesületével
2878 hrsz-ú Kövicses patak területrendezése
Városgazdálkodási Kft. 2010. évi gazdálkodásáról és egyszerűsített éves
beszámolóról szóló előterjesztés elfogadása
Sisák Imre Dél-Nógrádi Vízmű Kft. FEB tagságához hozzájárulás
Városgazdálkodási Kft. 5 millió ft kölcsöne Pásztó Városi Önkormányzattól

18/2011. /I. 27./
23/2011. /I. 27./
24/2011. /I. 27./
25/2011. /I. 27./
26/2011. /I. 27./
27/2011. /I. 27./
28/2011. /I. 27./

29/2011. /I. 27./
41/2011. /II. 15./
42/2011. /II. 15./
44/2011. /II. 15./
45/2011. /II. 15./

85/2011. /III. 31./
104/2011. (IV. 28.)
116/2011. (IV. 28.)
137/2011. (V. 26.)
145/2011. (V. 26.)
148/2011. (VI. 9.)
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149/2011. (VI. 9.)
159/2011. (VI. 29.)
160/2011. (VI. 29.)
163/2011. (VI. 29.)
171/2011. (VI. 29.)
172/2011. (VI. 29.)
177/2011. (VI. 29.)
178/2011. (VI. 29.)Z
179/2011. (VI. 29.)Z
180/2011. (VI. 29.)Z
181/2011. (VI. 29.)Z
182/2011. (VI. 29.)Z
183/2011. (VI. 29.)Z
184/2011. (VI. 29.)Z
187/2011. (VII. 15.)
191/2011. (VIII. 25.)

192/2011. (VIII. 25.)

195/2011. (VIII. 25.)
202/2011. (IX. 8.)
214/2011. (IX. 29.)
215/2011. (IX. 29.)
217/2011. (IX. 29.)
220/2011. (IX. 29.)
228/2011. (X. 12.)
229/2011. (X. 12.)
234/2011. (X. 12.)
242/2011. (X. 26.)
244/2011. (X. 26.)
245/2011. (X. 26.)
246/2011. (X. 26.)
251/2011. (X. 26.)
252/2011. (X. 26.)
255/2011. (X. 26.)
257/2011. (X. 26.)
260/2011. (X. 26.)
266/2011. (XI. 16.)Z
275/2011. (XI. 29.)
276/2011. (XI. 29.)
277/2011. (XI. 29.)
278/2011. (XI. 29.)
280/2011. (XI. 29.)

72/2011. (III. 24.) sz. határozat kiegészítése – folyószámla hitelkeret
meghosszabbítása, kölcsönszerződés módosítás
Pásztó Város Településszerkezeti Terve 10 területének módosítása
Pásztó településnév használatának felülvizsgálata
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája beszámolója
Közoktatási feladatellátással kapcsolatos megállapodások módosítása
Pásztói Múzeum státuszának megtartása – NM. Közgyűlés álláspontjának
felülvizsg.
2878 hrsz-ú Kövicses patak mederrendezése
Pásztóért Emlékplakett Díj – Bodrogi István
Ágasváry Lajos Díj posztumusz – Szivák Ilona
Ágasváry Lajos Díj – Ujvári Ferencné
Csohány Kálmán Díj – Ágoston László
Keglevich Margit Díj – Kovács Lajosné
Pásztó Város Sportjáért Díj – Alapi Sándor
Közszolgálatért Díj – Brunda Tiborné
Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás megalakítását előkészítő
együttműködési megállapodás
Hasznos területén bekövetkezett vis maior káresemények helyreállítására
beérkezett ajánlatok értékelése – Dobó úti híd felvízi oldalán gabionkas
helyreállítása
Hasznos területén bekövetkezett vis maior káresemények helyreállítására
beérkezett ajánlatok értékelése – Dobó út 44. mögötti Kövicses patak bal
partja
Városgazdálkodási Kft. részére 3,7 millió forint kölcsön nyújtása
2815/4 hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlat tétele
Az önkormányzat gazdasági helyzetének alakulásáról szóló tájékoztató és a
2011. évi ktsg.vetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadása
Pásztó Településrendezési Tervmódosítás elfogadása
Kövicses patak Dobó úti szakasza pályázat megvalósításhoz kivitelező
kiválasztása
Pásztó településnév használata iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Önkormányzat és intézményei földgáz és villamos energia beszerzése
2879/14 hrsz-ú szabadidő parkból 3500 m2 leválasztása
Hasznos Dobó út 28. sz. mellett árok kialakítása – Pusztai Gábor megbízása
Hunyadi úti és Nagymező úti lakások egyedi fűtésre történő átállása
Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat működtetési feladatainak átszervezése
Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodás
és megvalósíthatósági tanulmány elfogadása
Pásztói Idősek Klubja főzőkonyhájának bérbeadásához a Kt. nem járul hozzá
Szőke Gábor telekegyesítési, határrendezési kérelme
Pásztó településnév használatának engedélyezése – Pásztó Kollégiumáért
Alapítvány
Önkormányzati határozatok felülvizsgálata
Belső ellenőrzési terv jóváhagyása
PULC részére a pásztói Szabadidő Parkból használatra adott terület bérleti
idejének meghosszabbítása
Az önkormányzat és intézményei földgáz és villamos energia beszerzése
2012. évi koncepció
Járási kormányhivatal önkormányzati ingatlanban történő elhelyezése
Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről szóló együttműködési
megállapodás meghosszabbítása
Cserhátalja Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületbe belépés
A városban lévő emlékművek, szobrok, emléktáblák és keresztek
felülvizsgálata
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281/2011. (XI. 29.)
282/2011. (XI. 29.)
285/2011. (XII. 5.)Z
286/2011. (XII. 5.)
293/2011. (XII. 29.)
294/2011. (XII. 29.)
297/2011. (XII. 29.)
304/2011. (XII. 29.)
305/2011. (XII. 29.)
306/2011. (XII. 29.)
9/2012. (I. 26.)
11/2012. (I. 26.)
12/2012. (I. 26.)
13/2012. (I. 26.)
15/2012. (I. 26.)Z
23/2012. (II. 23.)
24/2012. (II. 23.)
27/2012. (II. 23.)
28/2012. (II. 23.)
31/2012. (II. 23.)
34/2012. (III. 6.)Z
46/2012. (III. 29.)
47/2012. (III. 29.)
48/2012. (III. 29.)
51/2012. (III. 29.)
53/2012. (III. 29.)
59/2012. (III. 29.)
68/2012. (IV. 27.)Z
76/2012. (IV. 27.)
80/2012. (IV. 27.)
82/2012. (IV. 27.)
84/2012. (IV. 27.)
85/2012. (IV. 27.)
89/2012. (IV. 27.)
90/2012. (IV. 27.)
100/2012. (V. 24.)
109/2012. (V. 24.)

110/2012. (V. 24.)

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
részvétel
Dél-Nógrádi Vízmű Kft. részére a használati díjnak megfelelő összeg átadása
Kövicses patak hasznosi mederrendezése – kivitelező kiválasztása
2015. évben megrendezendő tájfutó világbajnokság Mátrakeresztesen
Vízterhelési díj mértéke
Ivóvíz-és csatornaszolgáltatás magas fajlagos ráfordításai kapcsán tám.
igénybevétele
Fejlesztési célú hitelekkel kapcs. döntés
2010. évi vis maior támogatás elszámolása – Hasznos Dobó út 44. mögötti
Kövicses patak bal partja
2010. évi vis maior támogatás elszámolása – Hasznos Dobó úti híd felvízi
oldala
Pásztói Hírlap – megállapodás módosítása
2012. évi Közfoglalkoztatási Terv
Megállapodás Pásztó Városi Önkormányzat és Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között
Váci Egyházmegyei Karitász Segítő Szervezet támogatása
Pásztó, Hajós Alfréd úti sportingatlan ingyenes használatba adása a PSZSE
részére
Kövicses patak hasznosi mederrendezése
Középtávú tervezés az adósságot keletkeztető ügyletekből adódó
kötelezettségekről
Szennyvízberuházás II. üteme használatba adási szerződés módosítás
Közbeszerzési szabályzat módosítása
2012. évi Közbeszerzési Terv
Lakótelkek érvényesítése, mezőgazdasági ingatlanok bérbeadása
Kövicses patak hasznosi mederrendezése kivitelezésére ismételt közbeszerzési
eljárás megindítása
Pásztó Városi Bíróság előtt folyamatban lévő perben (óvoda kazánjai) a
kereseti kérelem további fenntartása
Önkormányzati tűzoltóság alapítása és együttműködési megállapodás
Pásztó, Madách úti óvoda korszerűsítése
Muzsla Néptánc és Hagyományőrző Egyesülettel közművelődési
megállapodás
Fejlesztési célú hitelszerződés módosítása
Közös költség és lakbér tartozás rendezésére tett javaslat
Kövicses patak hasznosi mederrendezése kivitelezőjének kiválasztása
Háziorvosi ügyelet és önkormányzati tűzoltóság működtetését érintő
változások
440 millió forint folyószámla-hitelkeretről nyilatkozat
Városgazdálkodási Kft. behajthatatlan követeléseinek leírása, értékvesztés
elszám.
Önkormányzati lakás bérbeadása Sturmann Jenőné részére
Dr. Fölker Tibor szolgálati lakás bérleti jogviszonya
Magyar Önkormányzatok Szövetségébe történő belépés
Adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségek módosulása
Javaslat a Margit Kórház átadás-átvétellel kapcsolatos intézkedések
megtételére
Városgazdálkodási Kft 2011. évi gazdálkodásról szóló előterjesztés, éves
beszámoló, könyvvizsgálói jelentés, valamint 2012. évi üzleti terv
előterjesztés
Dél-Nógrádi Vízmű Kft. 2011. évi tevékenység és 2012. évi üzleti tervről
szóló tájékoztatás elfogadása
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111/2012. (V. 24.)
112/2012. (V. 24.)
118/2012. (V. 24.)
119/2012. (V. 24.)
120/2012. (V. 24.)
125/2012. (V. 24.)Z
126/2012. (V. 24.)Z
127/2012. (V. 24.)Z
128/2012. (V. 24.)Z
129/2012. (V. 24.)Z
142/2012. (VI.28.)

Javaslat a III. ütemben megvalósult szennyvízcsatorna hálózat használatba
adási szerződésének módosítására
Javaslat a pásztói idény strandfürdő üzemeltetésére
Javaslat a városi játszóterek továbbműködtetésére
Javaslat Kövicses patak hasznosi mederrendezés támogatási szerződés
módosítása
Javaslat a pásztói 0124 hrsz-ú, 0121/4 hrsz-ú, 0121/6 hrsz-ú ingatlanok
haszonbérbe adására a Mátrai Lovasegylet részére.
Ágasváry Lajos Díj – dr. Bálintné Hübner Judit
Ágasváry Lajos Díj – Barna Tiborné
Csohány Kálmán Díj – Kissné Agócs Mária
Pásztó Város Sportjáért Díj – Holló Imréné
„Pásztóért” Emlékplakett Díj – Bernard Le Calloc’h úr
2011. évi költségvetési terv időarányos végrehajtásáról szóló

„Beszámoló a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ
tevékenységéről” című előterjesztés
148/2012. (VI.28.)
IPESZ beszámolója a 2007-2011.az intézmény évi munkájáról
149/2012. (VI.28.)
Kelet- Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodás
150/2012. (VI.28.)
Kövicses patak hasznosi mederrendezéssel érintett területei tulajdonszerzése
153/2012. (VI.28.)
Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése Boldog- Salgótarján
157/2012. (VII.12.)
ÉRV Zrt. ajánlattétele a Dél- Nógrádi Vízmű Kft. üzemeltetésére
160/2012. (VII.12.)
a Településrendezési terv egyszerűsített módosítása
162/2012. (VIII. 14.) Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos döntések
meghozatala – tagfelvétel, Társulási Megállapodás módosítás
164/2012. (VIII. 14.) Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás Társulási Megállapodás 5. sz.
mód.
167/2012. (VIII. 14.) Pásztó, Mátra út 11., 841/2 hrsz-ú bérlakás lakbértartozásának rendezése
168/2012. (VIII. 14.) Pásztó, Kölcsey F. u. 20. II/5. sz. alatti szolgálati lakás bérleti jogviszonyának
felmondása
173/2012. (VIII. 14.) Hajós Alfréd út 1. sz. alatti sportlétesítményre jelzálogjog bejegyzése
LEADER pályázat megvalósításához
174/2012. (VIII. 14.)Z Kegelvich Margit Díj adományozása – Dr. Fekete Gyula
177/2012. (IX. 10.)
Önkormányzati lakás bérbeadása – Cserhát ln. 6. I/4.
178/2012. (IX. 10.)
Önkormányzati lakás bérbeadása – Hunyadi út 12. I/1.
179/2012. (IX. 10.)
Önkormányzati lakás bérbeadása – Hunyadi út 12. II/4.
180/2012. (IX. 10.)
Önkormányzati lakás bérbeadása – Hunyadi út 12. II/3.
181/2012. (IX. 10.)
Önkormányzati lakás bérbeadása – Hunyadi út 6/A. fsz. 2.
182/2012. (IX. 10.)
Önkormányzati lakás bérbeadása – Kölcsey u. 20. II/5.
183/2012. (IX. 10.)
Gondozó Központ korszerűsítési munkái – Pásztó, Semmelweis út 2. –
ÉMOP- 4.1.1/A-12 sz. „A” komponens 1. részcél
197/2012. (IX. 27.)
Működési célú hitel felvétele
198/2012. (IX. 27.)
Központi háziorvosi ügyelettel kapcsolatos pénzügyi végelszámolás
201/2012. (IX. 27.)
Közbeszerzési Terv módosítása
203/2012. (IX. 27.)
Ajándékozási szerződés – Simon Imre műalkotásai
206/2012. (IX. 27.)
Hajléktalanság problémáinak megoldása
210/2012. (IX. 27.)
Hasznosi sportpályánál lévő önkormányzati területek hasznosítása
214/2012. (IX. 27.)
Pásztó Városi Önkormányzat tulajdonában álló köznevelési intézmények
működtetésének lehetősége – szándéknyilatkozat
218/2012. (X. 24.)
Járási Kormányhivatal létrehozásával összefüggő megállapodás elfogadása
227/2012. (X. 25.)
Hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályai
231/2012. (X. 25.)
Köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló vagyon működtetésekorábbi szándéknyilatkozat megerősítése
233/2012. (X. 25.)
Használtruha gyűjtő konténer elhelyezése
235/2012. (X. 25.)Z
Önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása – Brice Lecourt
147/2012. (VI.28.)
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236/2012. (X. 25.)Z
237/2012. (X. 25.)
240/2012. (X. 25.)Z
241/2012. (X. 25.)Z
243/2012. (XI. 8.)
244/2012. (XI. 8.)
245/2012. (XI. 8.)
248/2012. (XI. 14.)
250/2012. (XI. 14.)
261/2012. (XI. 30.)
263/2012. (XI. 30.)

265/2012. (XI. 30.)
266/2012. (XI. 30.)
267/2012. (XI. 30.)
270/2012. (XII. 13.)
271/2012. (XII. 13.)
272/2012. (XII. 13.)

273/2012. (XII. 13.)
281/2012. (XII. 27.)
282/2012. (XII. 27.)
286/2012. (XII. 27.)
287/2012. (XII. 27.)
288/2012. (XII. 27.)
289/2012. (XII. 27.)
290/2012. (XII. 27.)
291/2012. (XII. 27.)
295/2012. (XII. 27.)
296/2012. (XII. 27.)
297/2012. (XII. 27.)
298/2012. (XII. 27.)
299/2012. (XII. 27.)
300/2012. (XII. 27.)
302/2012. (XII. 27.)Z
303/2012. (XII. 27.)Z
304/2012. (XII. 27.)Z
308/2012. (XII. 27.)Z

Önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása – Volek-Nagy Krisztina
A „Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Salgótarján-Boldog
települések közötti szakaszon” c. pályázattal kapcs. tárgyalások folytatása
Madách úti óvoda épület korszerűsítési munkáinak elvégzésére beérkezett
ajánlatok elbírálása
Andó Ferencné pásztói lakos méltányossági kérelmének nem támogatása
Gárdonyi tagiskola fejlesztési pályázatának előkészítése
Középtávú tervezés az adósságot keletkeztető ügyletekből adódó
kötelezettségekről módosítása
2013. évi Belső Ellenőrzési Terv jóváhagyása
Középtávú tervezés az adósságot keletkeztető ügyletekből adódó
kötelezettségekről módosítása
Pásztói Múzeum kihelyezett intézményként való működtetése
Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája beszámolója
Központi Háziorvosi Ügyelettel kapcs. végelszámolásról való döntés
meghozatala a kistérségi önkormányzatokkal történt egyeztetés után
lehetséges
Általános iskolai nevelési feladatok egyházi intézményben történő ellátása
2013. évi költségvetési koncepció
Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról döntés: Pásztónak nem áll
érdekében közös hivatal működtetése
Folyószámlahitel meghosszabbítása 2013. 06. 30-ig (440 millió forint)
Általános Iskola fenntartói jogának átadás-átvétele
Az önkormányzat saját tulajdonában álló köznevelési intézmény feladatainak
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséhez megállapított
hozzájárulás megfizetése
NM. Katasztrófavéd. Igazgatóság részére Pásztó, Kölcsey F. u. 37. sz. ingatlan
használati jogának átadása
Pásztói víziközmű vagyon átadása
Munkabérhitel felvétele – 30 millió Ft.
Többcélú társulás keretében ellátott feladatok felülvizsgálata
Társulásban ellátott feladatok – óvoda, központi háziorvosi ügyelet
Társulásban ellátott feladat – polgári-védelmi hatósági igazgatási társulás
megszünt.
Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi szolgáltatókkal kötött szerződések
felülvizsgálata
Pásztó rovásírásos helységnév táblák elhelyezése
Zárt ülés elrendelése
56/2 és 57 hrsz-ú ingatlan megvásárlása
Horváth László részére szociális alapon bérbe adott önk. ingatlan bérleti
szerződése
Oláh Tamás részére szociális alapon bérbe adott önk. ingatlan bérleti
szerződése
Rácz Aladárné részére szociális alapon bérbe adott önk. ingatlan bérleti
szerződése
2013. évben telkek értékesítése, mezőgazdasági földek bérleti díjának
megállapítása
Nm. Katasztrófavéd. Ig. részére ingatlan használati jogának átadására
vonatkozó megállapodás módosítása
Huszarek István méltányossági kérelmének támogatása
Sárközi Kálmán méltányossági kérelmét a Kt. nem támogatja
Barancsik Emese méltányossági kérelmét a Kt. nem támogatja
Pásztói Múzeum fenntartói jogának és átadás-átvételének megállapodás
tervezete
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310/2012. (XII. 27.)Z Dr. Hír János Pásztói Múzeum intézményvezetői feladatainak ellátásával
megbízása

2./

A képviselő-testület az 1. pontban nem szereplő határozatait hatályon kívül helyezi.

3./

A képviselő-testület utasítja az egyes határozatokban megjelölt felelősöket, hogy a
végrehajtásról gondoskodjanak és szükség esetén a teljesítés helyzetéről tegyenek
jelentést a képviselő-testületnek.
Határidő: eredeti határozatok szerint
Felelős: eredeti határozatok szerint

4./

A képviselő-testület kétévente, illetve az ülésterv szerint az előző időszak határozatait
felülvizsgálja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, címzetes főjegyző

XXIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. I. félévi
üléstervére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: A bizottsági ülésen Gömbiczné Kanyó Beatrix javasolt két kiegészítést,
melyet mint előterjesztő, befogadott. Javaslata az volt, hogy a januári ülésen
tárgyalják meg a város 2014. évi rendezvénytervét, a februári ülésen pedig a civil
szervezetek részére a 2014. évi támogatási pályázat kerüljön kiírásra.
Kérdés, vélemény, észrevétel nem volt.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a kiegészített üléstervvel.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
293/2013. (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő- testülete a 2014. I. félévi üléstervét a
melléklet szerint elfogadta.
Sisák Imre: A XXIV. napirendi pont tárgyalása a törvény erejénél fogva zárt
ülésen történik.
ZÁRT ÜLÉS
/A zárt ülésről külön jkv. készül/
XXV. NAPIRENDI PONT:
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Javaslat a TIOP. 1.2.2-09/2010-0047 azonosító számú „A Pásztói Múzeum
tanulmányi raktárának és múzeumpedagógiai oktatótermének kialakítása”
pályázathoz szükséges fenntartói nyilatkozat kiadására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasoja.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
295/2013. (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a a TIOP-1.2.2-09/1-2010-0047
azonosító számú „A Pásztói Múzeum tanulmányi raktárának és múzeumpedagógiai
oktatótermének kialakítása” pályázathoz szükséges fenntartó nyilatkozat kiadásáról szóló
előterjesztést, azt elfogadja, és az alábbi nyilatkozatot adja ki:
Fenntartói Nyilatkozat
A Pásztói Múzeum az Új Széchenyi Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyújtott TIOP-1.2.2-09/1-2010-0047 azonosító számú. „A Pásztói
Múzeum tanulmányi raktárának és múzeumpedagógiai oktatótermének kialakítása”
pályázatához Pásztó Városi Önkormányzat a következőket nyilatkozza:
A pályázat keretében támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a
projekt befejezését követő 5. év végéig fenntartja és üzemelteti.
Felhatalmazza polgármesterét a nyilatkozat aláírására.
Határidő: 2013.december 23.
Felelős: polgármester
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KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK
Dr. Gajdics Gábor: A vasútállomásnál van egy régi épület, amely korábban
raktárként funkcionált. Nagyon rossz állapotban van, a tetejét is megbontotta a
szél, fiatalok is járnak oda éjszaka is. Jó lenne tudni, kinek a tulajdona, illetve föl
kellene a tulajdonost szólítani, hogy szüntesse meg a balesetveszélyes állapotokat.
Sisák Imre: A MÁV-ot már fölszólítottuk, közölték, hogy nem az ő tulajdonuk.
Tovább folytatjuk a tulajdonos keresését az ingatlan nyilvántartáson keresztül.
Ha megvan a tulajdonos, ismét föl kell szólítani, hogy amennyiben nem bontja el
az ingatlant, kezdeményezni fogjuk az épület életveszélyessé nyilvánítását.
A közérdekű bejelentésre kéri a választ megküldeni.
Barna Tiborné: Az egyházi iskola sarkánál nem ég a villany, a telefonfülke
mellett. A Penny környékén róka jár, jó lenne valahogy befogni.
Sisák Imre: Az nem az önkormányzat hatásköre, Dr. Bálint Tiborhoz be kell
jelenteni.
Dr. Halász István: Többen is jelezték felé, hogy mivel Pásztónak csak egy
testvérvárosi kapcsolata van, az is eléggé távol, jó lenne egy testvér település a
történelmi Magyarország területéről is. A jövő évben mindenképpen utána kellene
járni ennek a lehetőségnek.
Másik bejelentése, hogy a Galamb utca-Szentlélek utca kereszteződése
életveszélyes, mert a táblák, illetve felfestett útjelek hiánya miatt nem tudják, hogy
kinek van elsőbbsége. Kéri ennek megoldását.
Sisák Imre: Egyetért. A jövő évi költségvetésben egyértelműen szerepeljen a Baross
Gábor-Hunyadi utca kereszteződésénél egy nagy közlekedési tükör elhelyezése,
mert az is balesetveszélyes.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy december 22-én a Szent Lőrinc
Plébániatemplomban adventi zenei áhitat lesz, melyre mindenki meghív és vár.
December 30-án rendkívüli Képviselő-testületi ülés lesz, amelyen átadják a
posztumusz „Közszolgálatért” Díjat Krämer László hozzátartozóinak.
Mindenkinek áldott, boldog karácsonyi ünnepeket kíván.
Megköszöni a munkát, az ülést bezárja.
k.m.f.
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