JEGYZŐKÖNYV

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. január 30-án
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 Gömbiczné Kanyó Beatrix, Dr. Nyíri Ferenc, dr. Becsó Károly, Dr.
Gajdics Gábor, Édes Attila, képviselők
Meghívottak: dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző, Sándor Károly aljegyző,
Győriné Új Mária könyvvizsgáló, Robotka Róbert VG. Kft. igazgatója, Máté
Nándorné, Sárik Jánosné, Antalné Prezenszki Piroska, Odlerné Tiszovszki
Mária, dr. Hír János intézményvezetők, Szabóné Bózsár Éva osztályvezető,
Malomhegyi Lajos főmérnök Bartus László osztályvezető, érdeklődő
állampolgárok.
Sisák Imre polgármester később érkezik, távollétében Volek György alpolgármester
vezeti az ülést.
Volek György: köszönti a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet, mivel
a 9 megválasztott képviselőből 5 fő jelen van. Dr. Halász István jelezte
távolmaradását.
Három további napirendi pont tárgyalására tesz javaslatot az alábbiak szerint,
melyeket 15, 16. és 17. napirendként javasolj megtárgyalni. .
15./

Javaslat a Pásztó Városi Önkormányzat és a Pásztói Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között hatályban lévő megállapodás felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Jusztin Istvánné RNÖ elnöke

16./

Javaslat a Pásztó-Hasznos 3267 hrsz-ú és 3818. hrsz-ú vételre felajánlott ingatlanok
megvásárlásának elbírálására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

17./

Javaslat posztumusz Keglevich Margit Díj adományozására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

Az 5. és 6 napirendi pontot cseréljék meg, addigra a Polgármester Úr meg fog érkezni.
Megkérdezi van-e más javaslat.
Egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendi
javaslatot.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
3/2014. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1./

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekről
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

2./

Javaslat a városi önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló
20/2006. /VII.28./ önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

3./

Javaslat az avar és kerti hulladék nyílt téri égetéséről szóló 1/2013. /I.31./
önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztó: Sisák Imre polgármester

4./

Javaslat a közterület használatának szabályairól és a közterületen történő szeszes ital
fogyasztás tilalmáról szóló 24/2009(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

5./

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

6./

Pásztó Város 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete I. forduló
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

7./

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2014. évi adósság átvállalásához szükséges
döntések meghozatalára
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

8./

Javaslat a város 2014-2020-as évekre vonatkozó fejlesztési projektjeire
Előterjesztő: Sisák Imre Polgármester

9./

Javaslat víziközmű bérleti-üzemeltetési díj elszámolásával kapcsolatos megállapodás
elfogadására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

10./

Tájékoztató a X. Szőlő és Borünnep és XXX. Szüreti felvonulás Leader és Európai
Uniós pályázatairól
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

11./

Javaslat Pásztó város 2014. évi rendezvény tervére.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
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12./

Javaslat dr. Lengyel István temetési költségeinek részbeni átvállalására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

13./

Javaslat intézményi alapító okirat javítására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

14./

Javaslat méltányossági kérelem elbírálására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

15./

Javaslat a Pásztó-Hasznos 3267 hrsz-ú és 3818. hrsz-ú vételre felajánlott ingatlanok
megvásárlásának elbírálására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

16./

Javaslat a Pásztó Városi Önkormányzat és a Pásztói Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között hatályban lévő megállapodás felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Jusztin Istvánné RNÖ elnöke

17./

Javaslat posztumusz Keglevich Margit Díj adományozására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

17.00 órától
KÖZMEGHALLGATÁS
I. NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekről
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.
Volek György szavazásra bocsátja a határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
4/2014. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 115/2013. (V. 29.) sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Volek György szavazásra bocsátja a határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5/2014. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 126/2013. (VI.10.) sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Volek György szavazásra bocsátja a határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
62014. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 203/2013. (IX.26) sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Volek György szavazásra bocsátja a határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
7/2014. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 245/2013. (XI. 22.) sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Volek György szavazásra bocsátja a határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8/2014. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 277/2013. (XII.19.) és 278/2013. (XII.19.) sz. határozat
végrehajtásáról adott tájékoztatást elfogadta.
Volek György szavazásra bocsátja a határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
9/2014. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 280/2013. (XII. 19.) sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Volek György szavazásra bocsátja a határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
10/2014. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A Képviselő-testület a 283/2013. (XII. 19.) sz. határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást elfogadta.
Volek György szavazásra bocsátja a határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
11/2014. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 285/2013. (XII. 19.) sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Volek György szavazásra bocsátja a határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
12/2014. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 287/2013. (XII. 19.) sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Volek György szavazásra bocsátja a határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
13/2014. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 288/2013. (XII. 19.) sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Volek György szavazásra bocsátja a határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
14/2014. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 289/2013. (XII. 19.) sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Volek György szavazásra bocsátja a határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
15/2014. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 297/2013. (XII. 30.) sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Volek György szavazásra bocsátja a határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
16/2014. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A Képviselő-testület a 298/2013. (XII. 30.) sz. határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást elfogadta.
Volek György szavazásra bocsátja a határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
17/2014. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 299/2013. (XII. 30.) sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Volek György szavazásra bocsátja a határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
18/2014. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 301/2013. (XII. 30.) és 302/2013. (XII. 30.) sz. határozat
végrehajtásáról adott tájékoztatást elfogadta.
Volek György szavazásra bocsátja a határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
19/2014. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 303/2013. (XII. 30.) sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Volek György szavazásra bocsátja a határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
20/2014. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 2/2014. (I. 2.) sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Volek György szavazásra bocsátja a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott
tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
21/2014. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a két ülés közt történt fontosabb eseményekről adott
tájékoztatást elfogadta.
II. NAPIRENDIP PONT:
Javaslat a városi önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 20/2006.
/VII.28./ önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Volek György: A rendelet-tervezet kiegészítését javasolják azzal, hogy nyíljon lehetőség a jól
tanuló és jól sportoló diákok elismerésére. A díjat Babják Bertoldról nevezzék el, aki sajnos 9
évesen elhunyt és a Pásztói Általános Iskola diákja volt. Ezzel megfelelő módon állítanának
emléket neki.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: Szép gesztusnak tartják, hogy ez a díj létrejöhetett a 6 és 20 év közötti diákok
teljesítményének elismerésére. Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság támogatja ezt.
Az Ágasváry Lajos díjjal kapcsolatban pedig szintén támogatják, hogy ne legyen személyhez
kötve a díj elkészítése.
Gömbiczné Kanyó Beatrix: A rendelet-tervezet 14. §-ában a Babják Bertold Díjjal
kapcsolatos első bekezdéshez egy változtatásra tesz javaslatot. Kerüljön bele az, hogy „az
adott tanévet megelőző év végén”, mivel a díj az év végi jó tanulmányi eredményhez is
kötődik. A vagy szó helyett pedig és szerepeljen.
Dr. Nyíri Ferenc: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és a kiegészítésekkel együtt
elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Dr. Tasi Borbála: A feltételeknek együtt kell fennállni ahhoz, hogy a jó tanuló, jó sportoló
díjra alkalmas legyen a diák. Az előző javaslathoz megjegyzése, hogy véleménye szerint nem
úgy kellene fogalmazni, hogy a tanévet megelőző év végén, hanem az előző tanév végén.
Szerinte úgy kellene megfogalmazni, hogy a díj odaítélését megelőző lezárt tanév végén.
Édes Attila: Ő is ezt javasolta a bizottsági ülésen. A Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolják.
Barna Tiborné: Bizottsági ülésen az is elhangzott, hogy a Babják Bertold Díj esetében meddig
lehet a javaslatot megtenni. A bizottsági ülésen azzal értettek egyet, hogy ebben az évben
április 30-ig lehessen a javaslatot megtenni.
Dr. Tasi Borbála: Az alaprendeletnek van egy olyan rendelkezése, hogy meddig lehet a
különböző díjakra a javaslatokat megtenni. Ezt a szövegrészt folytatnák azzal, hogy a Babják
Bertold Díj esetében április 30-ig lehet javaslatot tenni.
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Volek György
szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet
kiegészítésekkel.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.

az

elhangzott

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete
a városi önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló
20/2006. (VII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/.
III. NAPIRENDI PONT:
Javaslat az avar és kerti hulladék nyílt téri égetéséről szóló 1/2013. /I.31./ önkormányzati
rendelet módosítására.
Előterjesztó: Sisák Imre polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: Testületi ülésen többször is szóba került az avar és kerti hulladék égetése
körüli probléma. Úgy gondolta, hogy majd a társadalmi egyeztetés során több lakossági
észrevétel, javaslat fog érkezni. Meglepődve tapasztalta, hogy egyetlen észrevétel és javaslat
nem érkezett.
Volek György: Csak akkor szólnak, ha valakinek személyes problémája van. Egyébként a
hirdetményeket nem nagyon kísérik figyelemmel.
Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló
1/2013. (I.31) önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/
IV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a közterület használatának szabályairól és a közterületen történő szeszes ital
fogyasztás tilalmáról szóló 24/2009(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
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Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és
elfogadásra javasolja. A módosításra jogszabály változás miatt volt szükség.
Volek György szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2014.(I. 31.) önkormányzati rendelete
a közterület használatának szabályairól és a közterületen történő szeszes ita
fogyasztás tilalmáról szóló 24/2009.(IX.30.)önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/
V. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 35/2009. (IX. 30.) önkormányzatI
rendelet módosítására (I. forduló).
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a
határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Volek György szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
22/2014. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a temetőkről és
a temetési tevékenységről szóló rendeletre tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1.)

A rendelet-tervezetet 30 napra társadalmi egyeztetésre bocsátja.
A társadalmi egyeztetés keretében az állampolgárok, a nem állami és nem
önkormányzati szervek, szervezetek (véleményezésre jogosultak) véleményt
nyilváníthatnak:
a.) az önkormányzat honlapján a rendelet-tervezet véleményezésére kialakított oldalon
megadott elektronikus levélcímen,
b.) hagyományos módon írásban, papíralapon.
Határidő: 2014. március 1.
Felelős: polgármester
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2.)

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

SZÜNET
SZÜNET UTÁN
Sisák Imre polgármester, Dr. Gajdics Gábor és dr. Becsó Károly képviselők érkeznek, 8
képviselő folytatja a munkát.
Sisák Imre: Megállapítja a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből 8 fő
jelen van.
VI. NAPIRENDI PONT:
Pásztó Város 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete I. forduló
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: A költségvetési koncepciót tavaly két alkalommal is megtárgyalta a Képviselőtestület. Első alkalommal áprilisban, majd az év végén ismét. Akkor a koncepció kiadási
főösszege 1 milliárd 404 millió Ft volt. A hiány 307 millió 628 eFt volt. Azóta egy sor
változás következett be a 2014. évi állami költségvetés elfogadása kapcsán. Többek között
jelentősen megemelték a gyermekétkeztetésre fordítandó önkormányzatok részére
rendelkezésre álló forrásokat. Ez is változtatott költségvetésünkön. Már most azt láthatjuk,
hogy a kiadási főösszeg 1 milliárd 702 millió Ft-ot is meghaladja és a 300 millió Ft-ot
meghaladó hiány az I. forduló tárgyalásakor 255 millió 79 eFt-ra csökkent. Ez az összeg a
zárszámadásra jelentősen csökken, mivel a pénzmaradvány megállapítására akkor kerül sor.
Tudják azt is, hogy a költségvetés működési és fejlesztési hiánya 2013. december 31-én nulla
Ft volt. Ez köszönhető az önkormányzat felelős gazdálkodásának, illetve a megfelelő lobbi
tevékenységnek, továbbá annak is, hogy jelentős mértékű, 180 millió Ft ÖNHIKI támogatást
nyertünk el 2013-ban. Ezen kívül Mátraszőlőstől is megkaptuk a jogos 24,9 millió Ft-os
tartozást. A jelenleg fennálló költségvetési hiányt a zárszámadáskor, illetve a benyújtandó
ÖNHIKI pályázati támogatásokból le fogjuk dolgozni. A 2013. évi költségvetést jelentős,
több 10 milliós szufficittel fogjuk zárni.
Az önkormányzat kedvező helyzetét az elmúlt évben nem csak az ÖNHIKI támogatás
befolyásolta, hanem a felelős intézményi és önkormányzati gazdálkodás is. Ezen kívül a 2013.
évi tervezetthez képest több helyi adóbevételt sikerült realizálni. A pénzügyi helyzetet szintén
pozitívan befolyásolta a kormány által végrehajtott hitelkonszolidáció. Ezt Pásztó esetében 60
%-ban ismerték el. Az idén februárban ismét 158 millió Ft tőketartozást és kamatait engedi el
a Kormány az önkormányzatnak. Ez a környező városokhoz képest bagatell összeg. Az elmúlt
év végén sikerült egy 55 millió Ft-os hitelt felvenni, melyből a folyószámla hitelünket
finanszíroztuk. Ezt az 55 millió Ft-ot is elengedi a Kormány.
A 2014. évet tehát szinte teljesen tiszta lappal kezdhetjük. Igen komoly fejlesztési feladatokat
szeretnénk végrehajtani. Holnap kerül átadásra a Gondozóház, mely 59 millió Ft-os Európai
Uniós beruházásból valósult meg és kb. 2 millió Ft önkormányzati önrészre van még szükség
a teljes befejezéséhez. Nincs lezárva még a sportcsarnok kérdése sem, a tárgyalások
folyamatban vannak az illetékes szervekkel. Az elmúlt évben elkülönítésre került 6 millió Ft
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út- és járdaépítés céljára. Ez az összeg a tervezések fedezetét biztosítja. A 2014. évi
költségvetésben mintegy 70 millió Ft-ot terveznek erre a célra elkülöníteni. Várhatóan még az
idén megkezdődhet a hulladéklerakó telep rekultivációja, melyre Pásztónak 808 millió Ft áll
rendelkezésére. A Hulladékgazdálkodási Társulás pályázata is eredményes volt. Ez azt jelenti,
hogy 2014-ben elindulhat a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos pályázat megvalósítása
szintén több száz milliós értékben, a volt állatvásár területének egy 6000 m2-es részén. Ezen
túlmenően intézményi fejlesztésekre is sor kerül. Teljes egészében megújul a Hétpettyes
tagóvoda, átépítésre kerül a hasznosi és mátrakeresztesi ravatalozó és reményei szerint a
hasznosi Művelődési Ház is. A katolikus általános iskolában, a Kis Dózsa épületében még
ebben az évben szeretnének étkezőt és melegítő konyhát kialakítani, valamint a harmadik
csoport beindításához szükséges fejlesztéseket is szeretnék elvégezni a katolikus óvodában.
Most teszi lehetővé a költségvetés, hogy az intézményeknél dolgozónként legalább 30 eFt
értékű Erzsébet utalványt tudjanak biztosítani. Az önkormányzat érintett több, részben vagy
egészben önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezet vonatkozásában is. A Dél-Nógrádi
Vízmű Kft. gazdálkodása stabil. A saját hatáskörben végrehajtott vízdíj csökkentés és a
kormányzat által végrehajtott rezsidíj csökkentés eredményeképpen a lakossági víz- és
csatorna szolgáltatás 18 %-kal kerül kevesebbe. A Városgazdálkodási Kft. is végrehajtotta a
szemétszállítási díj csökkentését, emiatt és a 3000 Ft-os hulladéklerakási díj miatt 15 millió
Ft-os bevétel kiesése keletkezett. A kormányzat lehetőséget biztosít a kieső bevételek miatti
kompenzációs igény benyújtására.
Bízik abban, hogy a 2014. évre kitűzött célok teljesülni fognak. Ehhez kéri a Képviselőtestület támogatását.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság részletesen megtárgyalta a
2014. évi költségvetés I. fordulós anyagát és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Dr. Nyíri Ferenc: Az Ügyrendi Bizottság szintén megtárgyalta az előterjesztést és mindkét
határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja mindkét határozati javaslatot.
Sisák Imre szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
23/2014. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város 2014. évi költségvetés I. fordulós
számítását megismerte, megtárgyalta.
Ennek alapján az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat a 2013. évi és a 2014. év eleji
kormányzati intézkedések hatására (önkormányzati hitelek állam általi átvállalása,
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kiegészítő állami támogatások) lényegesen jobb pénzügyi pozícióba került, mint a korábbi
években.
Az I. fordulóban számított hiány az adósságrendezésre vonatkozó jelenlegi ismeretek,
valamint meglévő pénzeszközök figyelembe vételével 255.079 e Ft.
Emiatt a 2014. évi költségvetési előterjesztéshez az előkészítők részére az alábbiakat
határozza meg:
2. A város működőképességének megőrzése, a benyújtott pályázati projektek többletköltség
nélküli megvalósítása, a forrás egyezőséges költségvetés érdekében 2014. évi
költségvetési javaslatban a számított kiadás összege nem lehet több a rendelkezésre álló
bevételektől.
3. A Képviselő-testület elkötelezett, hogy mindenáron megőrzi Pásztó város
működőképességét. A képviselő testület elrendeli, hogy minden jogos önkormányzati
követelés behajtására, beszedésére hatékony és eredményre vezető intézkedést kell tenni.
E körben értendők az önkormányzatoknál lévő kintlévőségek, amelyek behajtását bírósági
úton (és sikerdíjas formában) el kell érni.
4. A képviselő testület elvárja intézményvezetőitől, és a polgármesteri hivatal vezetőjétől,
hogy a költségvetési törvény és a város költségvetési helyzetére figyelemmel lényeges és
tartós költségmegtakarítást jelentő, de a kötelező feltételeket biztosító javaslatot
készítsenek a végleges költségvetéshez.
A költségvetési rendelet-tervezet készítésénél irányadónak kell tekinteni az új
önkormányzati törvényben rögzített kötelező feladatokat, az önkormányzatok
adósságrendezési eljárásáról szóló módosított 1996. évi XXV. törvényben rögzített
feladatokat.
Továbbá az alábbiakat határozza meg:
a) minden intézmény és a polgármesteri hivatal készítsen a bizottsági vélemények alapján
változó, de finanszírozható költségvetési javaslatot.
b) a városfenntartási feladatoknál és az önkormányzat egyéb feladatainál, fejlesztési,
felújítási céljainál készítsen költséghatékonysági elemzést.
5. A Képviselő-testület felkéri a címzetes főjegyzőt, polgármesteri hivatal
szakosztályvezetőit, intézményvezetőket, hogy az előterjesztésben megfogalmazott hiányt
csökkentő javaslatok és az I. forduló vitájában elhangzottak figyelembevételével a
költségvetést a szakbizottságok elnökeinek bevonásával egyeztessék, dolgozzák át úgy,
hogy a törvényi feltételeknek és a képviselő-testület döntéseinek megfeleljen.
6. A képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiek szerint átdolgozott elfogadásra
javasolt költségvetést legkésőbb 2014. február 5- ig képviselő-testületi ülésre terjessze be.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
24/2014. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására
kiírt pályázat benyújtására
a.) Pásztó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendelete 2. számú melléklete
tartalmazza a 2014. évi engedélyezett létszámkeret meghatározását.
b.) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret
betartása
érdekében
a
felmentéssel,
végkielégítéssel
együtt
járó
létszámcsökkentések fedezete egy részének biztosítása érdekében az ehhez
kapcsolódó állami támogatás igénylésére pályázatot nyújt be.
a.) A képviselő-testület a 2014. évi létszám és feladat racionalizálással kapcsolatos
intézkedései során a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ
létszámkeretének további csökkentését határozza el az alábbiak szerint:
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2013. évi módosított előirányzata szerint:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2014. 01.01. eredeti előirányzata szerint:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése 2014. március 1-től
A létszámcsökkentéssel megszűnő munkakörök
könyvtáros
művelődésszervező

fő
12
12
2

Engedélyezett létszám a létszámcsökkentés után
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1
1

b.) Az önkormányzati szintű létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott
döntések egyidejűleg az álláshelyek megszüntetését is jelentik és legalább 5 évig
nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt
indokolttá teszik.
c.) Pásztó Város Önkormányzata költségvetési szerveinél a meglévő üres
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az
önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállalókmunkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli –
foglalkoztatására nincs lehetőség.
3. A képviselő-testület utasítja polgármesterét és az intézmény vezetőjét, hogy a
létszámcsökkentés miatt a központi költségvetési hozzájárulásra a pályázatot
készítse el és – a kiírás feltételrendszerének függvényében a legközelebbi
benyújtási határidőben az önkormányzat nevében a polgármester nyújtsa be.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Sisák Imre polgármester
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VII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2014. évi adósság átvállalásához szükséges
döntések meghozatalára
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: Ezt a határozatot kell eljuttatni a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz annak
érdekében, hogy 2014. február 28-ig ténylegesen megköthető legyen a hitelkonszolidációval
kapcsolatos megállapodás. Összesen 158 millió Ft tőketartzást és kamatait vállalja át az állam
Pásztó város önkormányzatától.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
25/2014. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 2014. évi
költségvetési törvény 67. § (1-2) bekezdés szerinti adósságátvállalás Pásztóra vonatkozó
feltételeit és az OTP Bank Nyrt-vel egyeztetett kimutatások szerint az alábbi határozatot
hozza:
1. A képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi
CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-aiban
foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt
feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe
kívánja venni.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én nem
rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott
adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált.
3. A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással
érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt
bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét,
legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését
követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára.
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A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot
terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról.
A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert és
jegyzőt, hogy:
a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és
intézkedéseket;
b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési
törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa;
c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat
megkösse.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos
intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. február 28.
VIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a város 2014-2020-as évekre vonatkozó fejlesztési projektjeire
Előterjesztő: Sisák Imre Polgármester
Sisák Imre: Kiosztásra került egy összefoglaló táblázat a projekt javaslatokról. 2014-ben új
Európai Uniós költségvetési időszak kezdődik. Ez Magyarország számára mintegy 2000
milliárd Ft-os uniós forrás felhasználását teszi lehetővé különböző pályázatokon keresztül. A
kormányzat alapvető célként határozta meg, hogy ezen összeg legalább 60 %-át
gazdaságélénkítésre kell fordítani. A megyéknek és a városoknak is külön forrás áll majd
rendelkezésre. Nógrád megye esetében ez 20 milliárd Ft, Pásztó és térsége esetében pedig 2,2
milliárd Ft-ról van szó.
A projektgyűjtés eredményeképpen első körben 5,5 milliárd Ft összegben határozható meg a
megvalósítandó projektek értéke, viszont kiegészítésre került további két projekttel, mégpedig
a hasznosi általános iskola turisztikai célra történő hasznosításával, illetve a Muzslára vezető
út kiépítésével és a borkultúrához kapcsolódó beruházással.
Elsődleges cél a munkahelyteremtés és új vállalkozások Pásztóra telepítése, a másik a
turisztikai tevékenység fejlesztése. Nagy hangsúlyt fog kapni a megújuló energiaforrások
hasznosítása, valamint az önkormányzati intézmények felújítása is. Rendkívül fontosnak tartja
továbbá a szociális városrehabilitációt, illetve a megye kiemelt célja egy 60 hektáros
területen a 21-es út mellett ipari park kialakítása. Szerepel a tervek között a mátrakeresztesi
erdei iskola ökoturisztikai fejlesztése és a Romkert környezetének a rekonstrukciója is.
Bízik abban, hogy a mátrakeresztesi záportározó most már biztosan megépül, mivel az
illetékes államtitkárság által javasolt kiemelt projekt.
Kérdés nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel
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Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Mészáros Sándor: Próbáltak egy komplex javaslatot összeállítani az eddigi ismeretek
függvényében. A háttér rendkívül labilis és változó. A rendelkezésre álló anyagok szinte
havonta, kéthavonta módosulnak, az egyeztetések folyamatosan történnek. A Pásztói strand
esetében a kistérségekre vonatkozó 12-es elemet kivették, így a KEHOP-ban tudjuk
szerepeltetni és a későbbi információk alapján fogjuk átdolgozni, amennyiben szükséges lesz.
A Palóc Út Flaszter Egyesület is kérte a projektgyűjtést. Egy rendkívül nagy fejlesztés van
betervezve több milliárd Ft nagyságrendben a volt Cserhát Csárda körüli területen turisztikai
céllal, illetve kalandpark létesítésével.
Sisák Imre: A strand fejlesztésének mindenképpen szerepelnie kell a támogatott projektek
között és ezért mindent meg fog tenni. A rendelkezésre álló 2,2 milliárd Ft-ból 500 millió Ftnak jutnia kell erre a célra.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
26/2014. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja:
Nógrád Megye Önkormányzatának és a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. részére rögzített 16 városi programot, abban 24 projektet tartalmazó
terveket, amelyek a 2014-2020 tervezési időszakra vonatkoznak.
Felhatalmazza Polgármesterét, hogy a tervek Nógrád Megyei Terület-és
településfejlesztési Operatív Programba (TOP) történő minél nagyobb arányú
beépítésére tegyen lépéseket.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Polgármester
IX. NAPIRENDI PONT:
Javaslat víziközmű bérleti-üzemeltetési díj elszámolásával kapcsolatos megállapodás
elfogadására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
27/2014. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű bérleti-üzemeltetési díj
elszámolásával kapcsolatos megállapodás elfogadására tett javaslatot megismerte,
megtárgyalta és a következő határozatot hozza:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a bérleti-használati díj elszámolásának
módját és a fejlesztési feladatok elvégzését szabályozó Megállapodást a határozat melléklete
szerint elfogadja:
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a Megállapodás
aláírására.
Határidő: 2014. január 31.
Felelős: értelemszerű
X. NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a X. Szőlő és Borünnep és XXX. Szüreti felvonulás Leader és Európai Uniós
pályázatairól
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: Két pályázatot nyújtottunk be e célra. A Palóc Út Klaszter által benyújtott
pályázatot elutasították, a Leader pályázat volt eredményes és így mintegy 1 millió Ft-os
támogatást nyertünk a Szőlő és Borünnep megrendezéséhez.
Kéri a Képviselő-testület felhatalmazását egy újabb pályázat benyújtására.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Mészáros Sándor: Próbált információt szerezni az elutasított pályázattal kapcsolatban. Kérte,
hogy vizsgálják meg, mi volt a pályázat hibája. Lehetőség szerint be kellene vonni a
környező településeket is a pályázatba. A beadási határidőt meghosszabbították, még nem
lehet tudni, meddig. A magunk részéről minden projektelemet leegyeztettünk a francia és
szlovák partnerrel.
Dr. Gajdics Gábor: Az előterjesztésben az van leírva, hogy az önkormányzat előfinanszírozza.
Ez konkrétan pénzügyileg mit jelent?
Sisák Imre: Nyertes pályázat esetén az önkormányzat megelőlegezi a program költségeit és a
benyújtott számlák alapján lehet lehívni az elnyert támogatási összeget.
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
28/2014. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja:
1. A LEADER Térségi rendezvények támogatása megnevezésű célterületre
elnyert nettó 937.244 Ft vissza nem térítendő külső forrás X. Szőlő és
Borünnep és XXX. Szüreti felvonulás 2014. évi megrendezésére való
felhasználását. Vállalja a pályázat előfinanszírozását és az ehhez szükséges
253.056 Ft ÁFA megfizetését.
2. Felhatalmazza Polgármesterét, hogy a X. Szőlő és Borünnep és XXX. Szüreti
felvonulás 2014. évi megrendezésére vonatkozó vesztes, de jól előkészített
tervéhez pályázati lehetőséget kutasson fel és a bemutatott rendezvény és
pénzügyi tervnek megfelelően nettó 1,5 M Ft nagyságrendben pályázzon.
Vállalja a projekt szükséges előfinanszírozását és az ÁFA-t.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Polgármester
XI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó város 2014. évi rendezvény tervére.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
Bartus László: A város hosszú éveken keresztül a városi rendezvényekhez éves szinten 1
millió Ft-ot tudott biztosítani. Ebből lehetetlen volt a feladatot megoldani, ezért évközben
többször is emelni kellett az összegen.
Most van abban a helyzetben az önkormányzat, hogy megközelítőleg a valós összeggel tudott
tervezni. Kéri, hogy fogadják el a határozati javaslatot.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: Örül annak, hogy sikerült összeállítani ezt a rendezvénytervet, annak pedig
méginkább, hogy a források is rendelkezésre állnak.
Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
29/2014. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A képviselő-testület megismerte a város 2014. évi rendezvénytervét és annak
forrásigényéről szóló előterjesztést.
A mellékletben szerepeltetett összegek szerint a 2014. évi városi rendezvények
lebonyolításához az 5350 eFt-ot költségvetésében biztosítja és azt a szervező Teleki
László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetésében szerepelteti.
XII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat dr. Lengyel István temetési költségeinek részbeni átvállalására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
A Képviselő-testület egy perces néma felállással adózik dr. Lengyel István belgyógyász
főorvos emlékének.
Sisák Imre: Dr. Lengyel István, aki Pásztón volt belgyógyász főorvos évtizedeken keresztül,
életének 85 évében, 2014. január 8-án hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt.
1996-ban Pásztóért Emlékplakett elismerésben részesült. 1991-ben pedig a Nógrád Megyei
Közgyűlés a Perliczy János Díjat ítélte oda neki. 2013. október 12-én a SOTE gyémánt
diplomát adományozott Főorvos Úr részére.
Javasolja, hogy a temetés költségeihez 250 eFt-tal járuljon hozzá a Képviselő-testület.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
30/2014. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Lengyel István belgyógyász főorvos
méltó eltemetésének költségéből saját költségvetése terhére 250.000 forintot átvállal.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Sisák Imre polgármester
XIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat intézményi alapító okirat javítására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
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Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság elfogadásra javasolja a
kijavított alapító okiratot.
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
31/2014. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája
2013. novembern 8-án elfogadott alapító okiratának javítását a MÁK hiánypótlási
felhívásának megfelelően tudomásul veszi.
Felelős: polgármester
Határidő: szövegszerűen
Zárt ülés
/A zárt ülésről külön jkv. készül./
XV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztó Városi Önkormányzat és a Pásztói Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között hatályban lévő megállapodás felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Jusztin Istvánné RNÖ elnöke
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság és a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság együttes ülésen megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra
javasolja.
Dr. Nyíri Ferenc: Az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta és 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
33/2014. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pásztó Városi
Önkormányzat és a Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejövő
megállapodás tervezetét és azt jóváhagyja. Ezzel egyidejűleg a korábban megkötött
megállapodás hatályát veszti.
A Képviselő-testület felkéri Polgármesterét a megállapodás aláírására.
XVI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztó-Hasznos 3267 hrsz-ú és 3818. hrsz-ú vételre felajánlott ingatlanok
megvásárlásának elbírálására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: a Főmérnökség véleménye szerint Hasznos területén rendelkezünk önkormányzati
ingatlanokkal, így a felajánlott ingatlanokat nem kívánjuk megvásárolni.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a
határozati javaslatot 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
34/2014. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta a Pásztó-Hasznos, 3267 hrsz-ú és 3818 hrsz-ú
vételre felajánlott ingatlanok megvásárlásának elbírálásáról szóló javaslatot és az alábbi
határozatot hozza:
Pásztó Városi Önkormányzat nem kívánja megvásárolni a kérelemben megjelölt
ingatlanokat, tekintettel arra, hogy az Önkormányzatnak ilyen célra van saját
hasznosítatlan ingatlana és a felkínált ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülése nem
szolgálna településrendezési célokat Erről a kérelmezőt tájékoztatni kell.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, vagyonkezelő
ZÁRT ÜLÉS
/A zárt ülésről külön jkv. készül/
KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK
Édes Attila: Többen is jelezték, hogy a 21-es úton a Budapest felé vezető oldalon a
buszmegálló nagyon sötét. Próbáljanak meg valamilyen megoldást találni, hogy ki legyen
világítva.
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Sisák Imre: Az önkormányzat már évekkel ezelőtt kezdeményezte a Nógrád Megyei
Közútkezelő Kft-nél ennek a problémának a megoldását. Semmit nem tettek sem a fedett
buszmegálló kialakítására, sem a kivilágítás megoldására.
Az önkormányzat saját költségén megterveztette és meg is építtette a buszmegállót. A
Salgótarján felé vezető oldalon a világítást is megoldották, elkészült a járda és a lépcső is.
A múlt évben ismét kezdeményeztük a Közútkezelőnél a buszmegálló kivilágítását és az volt
a válasz, hogy a 21-es út négynyomúsításával ez a probléma meg fog oldódni. Most újra
kezdeményeztük ezt a dolgot, de válasz még nem érkezett. Írásban fogjuk tájékoztatni
Képviselő Urat az ügyben történt intézkedésekről.
Barna Tiborné: Van-e arra lehetőség, hogy a társasházak lakóit kötelezzék arra, hogy a házuk
előtt lévő járdáról takarítsák el a havat. Ugyanígy vonatkozzon ez az üzletek tulajdonosaira is.
Régebben az önkormányzat büntetést szabott ki azokra, akik nem takarították el az ingatlanuk
elől a havat. Ilyen esetekben ha mód van rá, szólítsák fel az ingatlan tulajdonosokat a
csúszásmentesítésre, valamint kéri a Városgazdálkodási Kft. igazgatóját is, hogy fokozottan
figyeljenek oda a járdák csúszásmentesítésére, a balesetveszély elhárítására.
A Pupák közben állandóan sok a szemét. Nem tudja, hogy a Spart és a Pennyt lehet-e
kötelezni arra, hogy tartsák rendbe azt a területet. A közmunkások időnként összegyűjtik a
szemetet, de az állandóan újratermelődik.
Többen kérdezték tőle, hogy lesz-e Pásztón bölcsőde. Nagy igény lenne rá, szeretnének az
anyukák visszamenni dolgozni.
Sisák Imre: A Pásztón működő önkormányzati és Magyar Szentek Katolikus Óvoda a
gyermeket 2,5 éves korától felveszi, amennyiben szobatiszta. A Családi Napközi is
gyermeklétszám hiány miatt szűnt meg. Ő szeretné látni azokat a tömegeket, akik igényelnék
a bölcsődét. Az önkormányzat egyébként, mivel 10 ezer lélekszám alatti település, nem
köteles bölcsődét fenntartani. A bölcsőde finanszírozása az egyik legdrágább dolog. Amikor
bezárt a bölcsőde, 12 gyermek volt összesen. Sem hozzá, sem a hivatal szakosztályához nem
érkezett ilyen irányú kérelem.
Nem gondolja azt, hogy az önkormányzatnak és a közmunkásoknak a Spar és a Penny helyett
takarítani kellene. Az emberek gondolkodásának kellene megváltozni, a környezettudatos
magatartásnak kellene érvényesülni ahhoz, hogy ne dobálják szét a szemetet.
Több alkalommal ki lett takarítva a Palóc csárda melletti terület, illegális hulladéklerakó
helynek használta a lakosság. Rövid időn belül ugyanúgy tele volt és van szeméttel.
A csúszásmentesítéssel kapcsolatban a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
igazgatója el tudná mondani, hogy polgármesterként mennyire nem elégedett a Kft. ezirányú
tevékenységével. Amikor éjszaka esik a hó, nem reggel negyd hétkor kell elkezdeni a
takarítást, hanem pl. hajnali 5 órakor, amikor még sem a gyalogosok, sem az autók nem
tapossák le. Ezt a munkásoknak is tudomásul kellene venni és akkor kell dolgozni, amikor
munka van. Egyébként pedig folyamatosan sózni kell, ez rendelkezésre áll a Kft-nél.
Az ingatlantulajdonosoknak pedig kötelességük, hogy a házuk előtt eltakarítsák a havat. Erre
folyamatosan felhívják a figyelmüket a városi tv-n, Pásztói Hírlapon keresztül is.
Volek György: Állampolgári bejelentés volt a fogadónapján, hogy az önkormányzattal
szemben lévő parkban a padok nagyon rossz állapotban vannak. A padok ülőrésze teljesen
tönkrement, kiállnak a szögek, csavarok. A városban lévő összes padot fel kellene újítani, a
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rongálásokat kijavítani. A városkapu szintén nagyon rossz állapotban van, főleg a földben
lévő része.
Sisák Imre: A városban kihelyezett padok felújítása a jó idő beköszöntével meg fog történni,
remélhetőleg a közfoglalkoztatás keretében meg tudjuk ezt oldani.
Volek György: Szintén állampolgári bejelentés volt, hogy a régi áruháznál van kitéve egy
nagy televízió, amely igen hangosan szól, zavarja a szemben lévő lakókat. Kora reggeltől
késő estig működtetik a tv-t.
Dr. Gajdics Gábor: A múltkori testületi ülésen kérdezett a vasútállomás melletti területről.
Azóta nem kapott semmiféle választ. Tötént-e valami azóta az ügyben?
Sisák Imre: Kiderült, hogy a vasútállomásnál lévő romos épület a MÁV a tulajdona, ezért
felszólítottuk a MÁV-ot, hogy haladéktalanul gondoskodjon a balesetveszélyes állapot
megszüntetéséről és tájékoztassa önkormányzatunkat, milyen intézkedést tettek. A
legcélszerűbb az lenne, ha elbontatnák az ott lévő épületeket, volt szolgálati lakásokat.
Gömbiczné Kanyó Beatrix: Hamarosan jön a jó idő, addigra a játszótereket rendbe kellene
tenni, illetve Hasznoson nincs egyetlen játszótér sem a kisgyermekek részére.
A másik probléma, hogy a Cserteri útról lekanyarodó járművek teljesen „vakon” hajtanak rá
az Alkotmány útra, nagyon balesetveszélyes. Véleménye szerint egy tükör kihelyezésével ez
orvosolható lenne. Kéri ebben az önkormányzat intézkedését.
Sisák Imre: Kéri a Főmérnökséget, hogy keressék meg a Nógrád Megyei Közútkezelő Kht-t
és jelezzék feléjük az említett problémát azzal, hogy tegyék meg a megfelelő intézkedést.
Örömmel osztja meg, hogy a 2014. évi költségvetésben rendelkezésre fog állni az az összeg,
melyből a Baross Gábor út és Hunyadi utca kereszteződésénél egy nagy ovális tükröt fognak
kihelyezni a balesetveszély elhárítása érdekében.
A Képviselő-testület ülése közmeghallgatással folytatódik.
***
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KÖZMEGHALLGATÁS
Sisák Imre: köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. A 2011. évi CLXXXIX. tv. 54. §-a
és az önkormányzat SZMSZ-ében foglalt rendelkezések alapján a képviselő-testület évente
legalább egyszer közmeghallgatást tart. Az SZMSZ értelmében ennek a közmeghallgatásnak
az adott év költségvetési rendeletének az elfogadását megelőzően kell sorra kerülnie. A
képviselő-testület a mai napon tárgyalta a költségvetési rendelettervezetet első fordulóban,
majd a törvényi előírásoknak megfelelően február 5-ig a végeleges változat is be lesz
terjesztve a testület elé.
A város rendezési tervének teljes felülvizsgálatára is sor kerül 2014-ben, így legalább még
egyszer lesz ebben az évben közmeghallgatás a rendezési terv elfogadása előtt.
Rövid tájékoztatást ad az elmúlt év történéseiről. Minden testületi ülés nyilvános – kevés, a
jogszabályokban meghatározott kivételtől eltekintve -, a városi televízió ezeket az üléseket
rögzíti és tudósít róla, a Pásztói Hírlapban szintén adnak tájékoztatást és a város honlapján
minden előterjesztés – a zárt ülésen tárgyalandókat leszámítva – megtekinthető. Az
átláthatóság és az információk szabad áramlása mindezt megkívánja.
Pásztón 2013. január 1-jén újra indították a járási hivatalokat. Az elhelyezéshez Pásztó Városi
Önkormányzat biztosítja a feltételeket. 17 álláshelyet adtak át. Az irodabútorok és technikai
eszközök jelentős részét is az önkormányzat biztosította. Természetes volt, hogy a Pásztói
Járási Hivatalban zökkenőmentes volt az év kezdése, hiszen az ország egyik legjobb
okmányirodájában ugyanazok az ügyintézők dolgoznak továbbra is, akik azt megelőzően is
kitűnően végezték munkájukat. Ugyanez igaz a gyámhivatalra és a szabálysértési ügyintézőre
is.
A közoktatási területen is új helyzet állt elő. Az általános iskola állami fenntartásba került, bár
az épület továbbra is önkormányzati tulajdon. Az iskolák működtetése azonban nem kizárólag
állami feladat, hiszen az önkormányzatnak is hozzá kell járulnia a működtetéshez évente
145,5 millió forinttal. A gépjárműadó 60%-át, 36 millió forintot kell az államnak megfizetni.
És bár az oktatás állami feladat, az étkeztetés, ideértve az általános és középiskolát,
kollégiumot, óvodát, gyógypedagógiát, 30 millió forintba kerül évente. A pásztói gyermekek
testi-lelki fejlődésére szánt pénzt nem sajnálja, de az érthetetlen, hogy a nem pásztói
gyermekek után az oktatás kiegészítést miért Pásztótól kérik. Egyik település sem fizet azért,
hogy az ott lakó gyerekek Pásztóra járnak valamelyik oktatási intézménybe.
Jelentős változás volt, ami a közbiztonság szempontjából fontos, hogy 2013. január 1-jén új,
hivatásos állami tűzoltóság kezdte meg működését. Igaz, hogy az önkormányzati tűzoltóság
legalább ugyanolyan jól végezte a dolgát, de a finanszírozása nehezebb volt és nagyobb terhet
rótt a városra. Az önkormányzat ingyen kíván biztosítani egy közművesített telket új tűzoltó
laktanya felépítéséhez azért, hogy ne egy fél rajos, hanem egy egész rajos egység végezze a
lakosság tűzvédelmét. Korábban 18 települést láttak el, most az ellátandó terület Galyatetőtől
Hollókőig a pásztói hivatásos tűzoltókhoz tartozik.
Pásztó életében nagyon fontos az egészségügyi ellátás. 2012. május 1-jén állami tulajdonba
került a kórház, egy 3,5 milliárd forintos vagyontömeg és 130 millió forint készpénzt adtak át
az állam részére.
Hallott olyan véleményeket, hogy a pásztói kórháznak semmi értelme nincs, teljesen
felesleges dolog, értelmetlen fenntartani. A kórház jelentős fejlődésen ment keresztül. Arról
már nem tehetnek, hogy fel kellett számolni a gyermekosztályt, mivel a gyermekorvosi
képzésre alig van jelentkező. Arról sem tehetnek, hogy 2007-ben az MSZP-SZDSZ
kormányzat bezáratta a pásztói sebészetet, a szülészet-nőgyógyászatot és a 71 belgyógyászati
ágyból 20-at elvitt. Erre válaszként építettek egy 1200 m2-es szakrendelőt, ahol sokkal jobb
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színvonalú ellátás folyik, mint korábban. Elérték, hogy nem szüntették meg a labort. Ez már
önmagában nagy eredmény, nem kell Salgótarjánba rohangálni oda-vissza. Bár a sebészet
megszűnt, de az egynapos sebészettel sokkal tágabb lehetőségeket teremtettek a korábbinál.
Sajnos az egynapos sebészet nem azt jelenti, hogy 24 órás sebészeti ügyelet van, bár mindent
megtett azért, hogy így legyen. A 20 elvitt belgyógyászati ágy helyett kaptak 20 rehabilitációs
ágyat, így finanszírozási kiesés nem volt tapasztalható. A Margit Kórház azóta is szufficites.
Saját erőből a krónikus osztályon létrehoztak 20 ágyat, hogy a szív- és érrendszeri betegeknek
ne kelljen Salgótarjánba menniük. 2012. október 8-án beindult Pásztón a 24 órás
belgyógyászati ambulancia. A háziorvosi ügyelet küldheti Pásztóra is a beteget. Bele kell
abba gondolni, hogyha mindezek nem lennének, akkor mi lenne. Magyarországon 10 ezer
lélekszám alatti településen ilyen színvonalú kórház nagyon kevés van. Az egész ország
területéről küldik ide a betegeket műtét előtti és utáni rehabilitációra.
A Gondozóház felújítására közel 59 millió forint összegű támogatást nyertünk el. Odaköltözik
a háziorvosi szolgálat, a háziorvosi ügyelet, a fogorvosi szakrendelés.
2002-2010. között Pásztó Városi Önkormányzattól 617 millió forintot vontak el és egy
forintot sem kaptunk. Ilyen körülmények között mégis megvalósítottak 9 milliárd forint
beruházást. A legalacsonyabb hitelállománnyal rendelkezett Pásztó a környező városokat
figyelembe véve. 487 millió forintos hitelállományunk volt összesen. Összehasonlítva más,
nagyobb lélekszámú települések hitelállományával, Pásztó az arányokat tekintve jól teljesített
és felelős gazdálkodást folytatott. Tavaly Pásztót az adóerő-képessége alapján a hitelállomány
40%-ának elengedésére kalibrálták be. Hathatós lobbi tevékenységnek köszönhetően ez
felment 60%-ra. Több, mint 296 millió forintot engedtek el. Lehet azt mondani, hogy idén
úgyis elengedik az egészet. Igen, de súlyos milliókat kellett volna kamatköltségként
megfizetni. Február 28-án 158 millió forintos hitelállományt fognak elengedni.
A szennyvíz-beruházás III. üteméhez kapcsolódóan, mely vonatkozásban 2014. április 28-án
jár le az OTP Lakástakarék-pénztári kérdéskör, a Víziközmű Társulat megszűnésével az
önkormányzat 137 millió forint tartozást örökölt meg az OTP felé. Ebből már több, mint 50
millió forintot törlesztettünk, ez 3 hónapot számítva több millió forint kamatkiadás
megtakarítás lesz. Csak az OTP-n múlik, hogy 118 millió forint lejárt tartozást mikorra
dolgoznak fel, hogy az önkormányzat előre be tudjon törleszteni és ismételten csökkenjenek a
kamatterhek.
2002-2010. között Pásztó egyetlen forint ÖNHIKI támogatást sem kapott. Ennek ellenére az
önkormányzattal szemben nem indult adósságkezelési eljárás, tartotta a több milliárdos
költségvetését, nem voltak 100 milliós kifizetetlen számlák. 2011-ben azonban 139 millió
forint ÖNHIKI támogatást nyert el Pásztó. 2012-ben 210,6 millió forint ÖNHIKI támogatást
nyertek el, majd 2013-ban 180 millió forint támogatást. Sokan felemlegették, hogy Pásztó
azért nem kapott támogatást 2010. előtt, mert nem végezte jól a dolgát. Azonban 2010-ben az
ÁSZ egy átfogó, négyéves pénzügyi ellenőrzést folytatott le és a pénzügyi tevékenységet 4esre értékelte és a legjobbra a vizsgált városok közül. Ha az ÖNHIKI támogatásokhoz
hozzáveszik a 296 millió forintos hitelkonszolidációt is, az 827 millió forintot jelent.
Működési, fejlesztési hiánya nincs az önkormányzatnak, a hitelek nullán lesznek. Múlt évben
teljesen felújították a Százszorszép Óvodát, aztán elkezdtek utat és járdát építeni, persze nem
olyan mértékben ahogy azt szerették volna. 2008. óta erre a célra nem volt pályázat. Tavaly
két környezetvédelmi célú projektnek a kidolgozásában vettek részt. Egyik a hulladékrekultivációs pályázat volt. Salgótarján, Bátonyterenye és Pásztó mellett még több, mint 10
település fogott össze a már lezárt hulladéklerakó helyek rekultivációjára. Erre az elmúlt
évben közösen elnyertek 2 milliárd 801 millió forintot. A pásztói szeméttelep rekultivációjára
519 millió forint állt rendelkezésre. A tervezés elhúzódása miatt a közbeszerzési eljárás végén
a legkedvezőbb ajánlat is több százmillió forinttal haladta meg a rendelkezésre álló forrásokat,
ezért újabb európai uniós támogatásért folyamodtak. Ezt a kormány elismerte és újabb 600

27
millió forinttal növelte meg a hulladékrekultivációs összeget. Alpolgármester úr részt vett a
Hulladékrekultivációs Tanács ülésén, ahol a közbeszerzési eljárás eredményét is kihirdették,
így a pásztói szeméttelep rekultivációjára nem 519, hanem több, mint 807 millió forint áll
rendelkezésre. Másik jelentős környezetvédelmi célra szintén Pásztó, Salgótarján,
Bátonyterenye, Szécsény és még jó néhány település hulladékgazdálkodási pályázatot nyújtott
be. A második fordulón 2,9 milliárd forintot meghaladó nyertes összeggel, ami azt jelenti,
hogy 2014-2015-ben teljes szelektív hulladékgyűjtés kiépítésére kerül sor Pásztón. 2015-ben
minden háztartásból külön kerül elszállításra a műanyag, üveg, fém stb. Komposztálótelep
kerül kialakításra, ami azt jelenti, hogy minden pásztói család naponta 1 m3 komposztálandó
anyagot vihet be ingyen a 6000 m2-es hulladékgyűjtő udvarba, ami a jelenlegi állatvásár
területén kerül kialakításra. Ez több százmillió forintos fejlesztést jelent Pásztón. Az idei
évben tervezik a Hétpettyes tagóvoda felújítását. Nógrád megyében az elmúlt évben Pásztó
volt az egyetlen település, amely elnyerte a BM pályázatot. 25 millió forintot kaptak erre a
célra, melyhez az önkormányzat további 6.250.000 forintot biztosít önrészként, de többet is
fognak, mert van, amit a pályázat nem támogatott, így kb. 35 millió forintos beruházás valósul
meg a Hétpettyes Tagóvodában. Polgármesterként is fontosnak tartja, hogy beindult Pásztón a
Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Iskola.
Az idei esztendőben több, mint 6 millió forint nagyságrendben kerül sor utak, járdák
tervezésére. Néhány ezek közül, ami biztosan meg fog valósulni: Kölcsey F. utca járda és
vízelvezetés, Hasznos Vár utca teljes befejezése, Béke utca teljes vízvezeték cseréje,
aszfaltozása, Béke úti járda, Ady Endre úti járda teljes aszfaltozása, a Bástya utca teljes
aszfaltozása, a 21-es felé az Irinyi utca felé a vasúti átjáró járda mindkét oldalon való teljes
aszfaltozása.
Tovább folytatódik a Start közfoglalkoztatás, ennek keretében a városban elhelyezett összes
pad megújul,
a vízfolyások, parkok karbantartása folyamatos lesz Hasznoson,
Mátrakeresztesen, Pásztón tovább folytatódik a Kövicses patak teljes takarítása, az előző
évekhez hasonlóan idén is megtörténik, az illegális szemétlerakó helyek felszámolása. szintén
fontos kérdés. Hasznoson, Mátrakeresztesen új ravatalozót építenek. Pásztón a köztemető
kerítésének teljes felújítása megtörténik. Nagyon sok rendezvényt fognak megtartani Pásztón,
ahogy azt a képviselő-testület jóváhagyta. Többek között itt kerül megrendezésre szeptember
27-én a Nógrád Megyei Vadásznap. Mint ahogy az elmúlt évben, idén is lesz szeptember 28án Szent Mihály Napi Őrtűz gyújtás, 30. Szüreti felvonulás, Szőlő és Borünnep. Hasznoson a
Hasznosi Szabadidő Egyesülettel közösen megrendezik a Magdolna-napi búcsút és
Rétesfesztivált, Mátrakeresztesen Nagyboldogasszony-napi rendezvényt tartanak.
Az önkormányzat képviselő-testülete készül a 2014-2020-as időszak Európai Uniós
támogatási lehetőségeinek kihasználására.
Nem önkormányzati feladat, de a város kezdeményezésére valósul meg Mátrakeresztesen a
záportározó megépítése, ami több, mint egymilliárd forintos beruházás. Ez nem pásztói
önkormányzati területen van, ezért egyértelműen állami beruházás kell, hogy legyen. Szintén
nem pásztói önkormányzati cél a 21-es főközlekedési út négynyomúsítása, de 2015-2016-ban
a pásztói két előzési szakasz több, mint 10 milliárd forintos beruházás eredményeként meg
fog valósulni. 2014 tavaszán megindul a két előzési sáv építése egészen Szurdokpüspökiig,
gyakorlatilag négynyomúvá válik a 21-es főközlekedési út.
Pásztó több, mint 5,3 milliárd forintos Uniós támogatás elnyerését tervezi. 65 hektáros ipari
park létrehozását is tervezzük a 21-es főközlekedési út mellett. A pásztói strand fejlesztését
tervezzük több százmillió forintos nagyságrendben, a pásztói iskolacentrumban tanuszoda és
sportcsarnok építését több, mint egymilliárd forintos nagyságrendben, szociális
városrehabilitációt a cigány kisebbség lakta területen, ökoturisztikai centrum létrehozását
tervezzük a mátrakeresztesi erdei iskolánál, a hasznosi volt iskolánál bakancsos turizmusnak
turisztikai szálláshelyet és egyéb más ellátást tervezünk megvalósítani.
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A teljesség igénye nélkül ennyit kívánt elmondani az elmúlt és az idei évről. Reméli, hogy az
idei évben is hitel- és hiánymentes lesz a város és milliárdos fejlesztés fog megtörténni 2014ben. Ehhez kéri a lakosság felhatalmazását.
Várja a megjelent állampolgárok észrevételeit, hozzászólásait.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint egy állampolgár
három alkalommal szólhat, az első alkalommal 10 perces, második és harmadik alkalommal
5-5 perces hozzászólást tehet.
Csépe Jánosné: Kifogásolja, hogy a városközpontban sehol sincs nyilvános WC. Tudja, hogy
sokan bejárnak a Polgármesteri Hivatal épületébe, de ez nem megoldás. Igaz, hogy van a
piacon és a Múzeumnál is, viszont ezt egy idegen idelátogató nem tudhatja. Vagy az
eredetileg nyilvános WC-nek szánt építményt kellene megnyitni, vagy egy mobil WC-t
kellene letenni.
Pásztón sok a kutyatulajdonos. Nincs egy olyan hely, ahol lenne kutyafuttató. Jó volna, ha
ennek az igénynek eleget tudna tenni az önkormányzat.
Köztisztasági problémák vannak a patakparton.
Mostanában már nem látja a polgárőröket, sem a gyalogos rendőr járőröket.
A városi rendezvényeket jobban lehetne reklámozni. A sportrendezvényeket, a Zsigmondnapot másképpen kellene propagálni és más lehetne a kivitelezés is, újabb ötletekkel kellene
gazdagítani, fel kellene dobni.
Az egészségügyi ellátás kielégítő Pásztón. Jó, hogy megépült az új épület is, de hiába nagy a
légtér, maguk az ellátó, vagy vizsgáló helyiségek kicsik. Ezt leginkább a nőgyógyászaton
tapasztalta. Nincsenek kellően elszeparálva a várakozó és a vizsgált betegek. Sajnálatos
módon elvitték Pásztóról a sebészetet, vagy a gyerekosztályt és, bár lett helyette rehabilitációs
hely, ebből a pásztóiak keveset érzékelnek. Csak azt látják, hogy sok idegen jön. Nehéz
bejutni a rehabilitációra. Ugyanakkor az ügyeleten minősíthetetlenül beszéltek vele.
A kultúrház és a könyvtár épülete kívülről szép, de belső felújításra is rászorul, például az
illemhely.
A Galamb utca, mióta ott lakik, csak toldozva, foltozva volt. Az utca kátyús, gödrös, nehézkes
a közlekedés, főleg kerékpárral.
Sisák Imre: a nyilvános WC-vel kapcsolatban valóban probléma van. A volt nyilvános WC
épülete magántulajdonban van és az építési engedélyben kötelezték a tulajdonost nyilvános
WC üzemeltetésére. Az építési engedély 2 évig hatályos, amit aztán újabb 2 évre
meghosszabbíthatnak újra és újra. A tulajdonos ezzel a módszerrel él és ezért nem kért még
használatbavételi engedélyt. A használatbavételi engedély kiadásakor az engedélyben
kötelezni kell a tulajdonost az eredeti építési engedélyben foglaltak végrehajtására, vagyis
nyilvános WC üzemeltetésére. Áthidaló megoldásként a városi piacon üzembe helyeztek egy
nyilvános WC-t. Azt nem tudják biztosítani, hogy az önkormányzat még egy nyilvános WC-t
megépítsen a városban. Átmeneti megoldásként kivitelezhető, hogy a város vásárol egy mobil
WC-t.
Pásztón már nem csak kutyafuttató, hanem kutyaképzés is működik. Az önkormányzat
biztosított lehetőséget és területet az ezzel foglalkozó személyeknek. Akinek kutyája van és a
kutyájával kíván foglalkozni, Pásztón ezt megteheti a Kishegyi Szabadidő Parkban.
A polgárőrök tevékenységéről őket kellene megkérdezni. A rendőrség beszámolóját a
márciusi testületi ülésen tárgyalják majd, de el szokták mondani, hogy a gyalogos
járőrszolgálat bővítését kérik. Sajnos létszámhiánnyal küzd a Pásztói Rendőrkapitányság.
A rehabilitációval kapcsolatos lakossági álláspont az, hogy jó, hogy van, de jönnek ide mások
is. Nem kifogásolni kellene, hogy máshonnan is ide jönnek, mert akkor kifogásolható lenne az
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is, hogy a pásztóiak meg Budapestre mennek. Az tapasztalható, hogy a szentmisén legalább
fél tucat idegen van jelen, mert a rehabilitációról átmennek az emberek. Ezek az emberek
bemennek a helyi ajándékboltba, a cukrászdába, ezzel Pásztó ismertségét és elismertségét is
növelik.
A rendelőben azért lett megépítve az előtérben lévő várakozó helyiség mellett az elkülönített
nőgyógyászati váró, hogy ne lehessen belátni. A helyiségek nagyságát, hogy hány
négyzetméternek kell lennie a várónak, vagy vizsgálónak, az ÁNTSZ pontosan meghatározza
az építéshatóság és a tervező részére.
A háziorvosi ügyelet nem állami, hanem önkormányzati szolgálat. Az IPESZ vezetőjéhez
lehet fordulni panasszal. Olyan orvos vehet részt az ellátásban, akinek engedélye van az
ÁNTSZ-től és szerződést kötött az IPESZ-szel. Az ügyeleti beosztás folyamatosan
figyelemmel kísérhető, tudni lehet, ki, mikor ügyelt. Ha változás lenne, azt kötelesek jelezni
az IPESZ-nek.
A városi rendezvények kapcsán sokszor elhangzik, hogy Pásztón nem történik semmi. Ő
személy szerint alig győzi. Szégyenteljes, hogy a Muzsla Néptáncegyüttes 30 éves gáláján
csak félház volt. Holnap avatják Csohány Kálmán grafikusművész domborművét a Mikszáth
Kálmán Líceumban. Vajon hányan lesznek ott? A Csohány Galériában megemlékezés lesz
Csohány Kálmán születésének 89. évfordulója alkalmából, méltatlanul kevesen lesznek ott is.
A Gondozóház átadására is sor kerül, 60 millió forintos beruházást valósítottak meg, de
valószínűleg keveseket fog érdekelni. A rendezvények reklámozásával kapcsolatban az RTL
Klub tett ajánlatot, hogy minden nap kétszer 20 másodpercben leadják a turisztikai
híradójukban másfél-két millió forintért. Erre a turisztikai híradóra senki sem kíváncsi. Nem
áldoztak rá pénzt. Viszont a Pásztói Hírlapban, ami ingyen jut el 3800 háztartásba, az összes
rendezvényt reklámozzák, hirdetik. A Váci Egyházmegyei találkozón csupán 6000-en voltak.
Nagyon kevés pásztói, hasznosi, mátrakeresztesi lakos volt köztük. Az ott lévők azonban
rácsodálkoztak, hogy milyen gyönyörű Pásztó. Nem magyarázni kell, hanem részt venni a
rendezvényeken. Számos helyen, országosan, ingyenesen teszik közzé internetes
hírportálokon, hogy milyen rendezvényekre kerül sor.
A kultúrház és a Galamb utca felújításához még nem jutottak oda. A forrásokhoz kell
hozzáigazítani a megvalósítandó feladatokat. Jelenleg ezekre nincs kiírva pályázat, de Pásztó
lakóutcáinak a felújítására a 2014-2020. közötti pályázati időszakban sor fog kerülni. Mindezt
pályázati pénz nélkül, saját forrásból.
Hatranics József: a Vasút utcában nagy gyalogos- és buszforgalom bonyolódik, de nincsen
szemetes. Nagy mennyiségű szemét keletkezik mind a piac-, mind az iskolai napokon.
A buszforgalmat el lehetne-e vezetni a vámudvar felé?
Változott a földtörvény. Az önkormányzatok a zártkerti ingatlanok tulajdonosait
megkereshetik és, ha az nem műveli a földet, akkor úgymond kölcsönveheti tőle és szociális
földalapként hasznosíthatja. Van-e olyan terve az önkormányzatnak, hogy közmunka
keretében szociális szövetkezetet hoz létre?
Szó volt annak idején egy kerékpárút kiépítéséről. Nem hallani róla semmit.
A régi rendelőintézet előtt áll egy nyárfa. Nem lenne muszáj kivágni, de le kellene vágni
belőle, mert balesetveszélyes a buszmegállóban várakozókra nézve.
Szintén a régi rendelőnél, közlekedésrendészetileg nincs megfelelően biztosítva a gyalogos
közlekedés. Sokan szállnak fel és le az autóbuszokról, zebra pedig nincs.
Sisák Imre: a Vasút utca és a vasúti közpark meg kell, hogy újuljon. Katona Kálmán egykori
közlekedési miniszter jelentette ki Pásztón, hogy az önkormányzat kezdeményezésére meg
fog újulni a vasútállomás. Ez már történelem, a miniszter ment, a vasútállomás úgy maradt,
amit egyébként Pásztó műemléki épületnek nyilváníttatott. A buszmegálló melletti parkot
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széppé varázsolták, beültették száz rózsával. A száz rózsa egy hétig tartott, beültettek újabb
száz szálat. Azokat is ellopták. A szemétgyűjtő edényeket széttörik, tönkreteszik. A volt
Volán állomást csövesek, hajléktalanok, kábítószeresek használták, de most már
konszolidáltabb a helyzet, hogy bérbe adták az ingatlant. Ettől függetlenül folyamatosan
figyelmezteti a Városgazdálkodási Kft.-t, hogy takarítsák a területet, nyírják a füvet.
A Vasút utca nem önkormányzati tulajdonú út, hanem állami. A Nógrád Megyei Közútkezelő
Kht.-hoz az elmúlt néhány évben számos levelet írt. A legfrissebb információ tőlük, hogy
talán ebben az évben beveszik abba a programba, ami az út teljes felújítását eredményezhetné.
Azon a helyzeten javítani kell, kultúrálttá kell tenni.
Az önkormányzat a volt szakrendelő épületét ingyen ajánlotta fel az államnak, hogy a pásztói
mentőállomás odaköltözhessen. A TIOP 2.2.6-os pályázatból 100 millió forintot kapott volna
az Országos Mentőszolgálat. Azt mondták, miután megtekintették az épületet, hogy nekik a
Mikszáth Kálmán utca megfelel, nem kérik a 100 millió forintot sem. Ez a buszmegálló
áthelyezésével járt volna, a mentőnek biztosították volna a kijárást a szakrendelő melletti
területen és lenne egy szép épületük. Kéri, hogy a tavaszi közlekedésbiztonsági bejárásnál
vizsgálják meg, hogyan lehetne egy zebrát létesíteni.
A nem önkormányzati tulajdonban lévő földterületeknek az ellenőrzése, hogy művelik-e,
parlagfű-mentesítik-e, a járási hivatal, illetve a Növény- és Talajvédelmi Állomásnak a
feladatköre. Az önkormányzatnak lehetősége volt arra, hogy állami tulajdonban lévő tartalék
földterületeket önkormányzati tulajdonba kérjenek. Ebben a körzetben ilyen föld nem volt.
Arról nem tud, hogy zártkerti ingatlanokat magántulajdonosoktól el lehetne venni.
Hatranics József: kölcsönvételről lenne szó és önkormányzati hasznosításról. Az új
földtörvény biztosít erre lehetőséget az önkormányzatoknak.
Sisák Imre: az új földtörvényt megvizsgálhatják. Mindazonáltal nincsenek túl jó tapasztalatai
a szociális szövetkezet létrehozásáról. Járt olyan településen, ahová elvitték a kacsát, csirkét
felnevelni, de az esetek 80-90%-ában meg is ették azokat.
A zagyvai kerékpárút meghiúsulásáért az a cég felelős, amely egy Mosonmagyaróvár
környéki úthálózatnál már korábban megvalósított kerékpárút tervét vette át, átírták Pásztóra
és beletervezték, hogy a 2408. sz. útvonal két oldalán lerekesztenek egy-egy kerékpársávot.
Az az út autós közlekedésre is alig alkalmas, nem kerékpáros közlekedésre. Az egész
szélhámosság volt. Hatvan és Salgótarján között nem 1,3 milliárd, hanem 6-7 milliárd forintra
lenne szükség a kerékpárút megépítéséhez. A Nemzeti Közlekedési Stratégia kapcsán
foglalkoztak ezzel a kérdéssel, jártak a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban és a Nemzeti
Közlekedési Stratégiában az szerepel, hogy a kerékpárút elkanyarodik a szécsényi elágazónál,
nem fog bejönni Pásztóra. Pásztót, a nemzeti kegyhelyet, Bátonyterenyét kihagyja, Hollókó
után Karancsság felé fordul az út és úgy megy Salgótarjánba. Testületi döntés született, hogy
kezdeményezik a kerékpárút pásztói szakaszának kiépítését is és a 2408. sz. útvonal teljes
felújítását. A pásztói északi elkerülő út megépítését is kezdeményezték a 21-es út
négynyomúsításával.
Sándor István: folytatná a szociális közmunkához és a szociális szövetkezethez kapcsolódó
gondolatsort. Ez nem olyan, mint a közmunkaprogram, munkahelyeket teremtene. Jó ötletnek
tartja, érdemes rajta elgondolkodni.
A záportározóval kapcsolatban kívánja elmondani, hogy a Csörgő-patak és környéke
turisztikai vonzerővel bír. Olyan érték, amit nem szabad feláldozni egy záportározóért. A
záportározó több hátrányt jelent a lakosságra, mint előnyt. Ezt az ötletet el kell vetni, mert
veszélyes. A keresztesiek sem támogatják, tiltakozni fognak ellene. Veszélyt jelent a hasznosi
víztározóra is.
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Sisák Imre: a szociális szövetkezetekkel összefüggésben ismer olyan települést, ahol szociális
szövetkezet működik és jól működik. Kisebb faluközösségekben jól működhet, ott más a
miliő, mint Pásztón. Meg kell vizsgálni a megvalósítás lehetőségét és meg kell keresni azt a
réteget, amelyik esetlegesen művelni is szeretné a földet. Bár a magyar föld nem eladó, de ha
körülnézünk, rengeteg föld hever parlagon.
Pásztó polgármestereként kétszer tapasztalt meg olyan helyzetet, amit nehezen lehetett
feldolgozni. Szerencsések azok, akik akkor nem hagyták el otthonaikat és nem érte őket
súlyosabb katasztrófa, de még szerencsésebbek azok, akik mindebből semmit sem érzékeltek.
A hasznosi gát átszakadásának megakadályozására semmilyen ráhatásuk nem volt. Ötven
centiméter kellett volna a víznek, hogy átlépje a gátat és további csapadékot jósoltak.
A hasznosi víztározótól Hasznosig 10 perc alatt ér el 10 méter vízoszlop. 20 perc után
Pásztóra ér, itt még 3 méter magas a vízoszlop és hoz mindent magával Hasznosról.
A Mátra-Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, az Egererdő Zrt., az Észak-Magyarországi és
Közép-Duna Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi És Vízügyi Felügyelőség, a
minisztérium és az önkormányzat egyetértettek azzal, hogy az egyetlen alkalmas hely a
Békás-tó feletti terület. Ebben nincs mindig 900 ezer köbméter víz. A záportározó azt a célt
szolgálja, hogyha nagy mennyiségű csapadék hullik le, akkor 900 ezer köbméter víz
tárolására alkalmas, a záportározón van egy zsilip. A gát felfogja ezt a mennyiségű vizet és 24
óra alatt vezeti le. A hasznosi víztározón is van egy zsilip, ami másodpercenként 20 köbméter
víz átengedésére képes.
Biztosan lesznek viták. Polgármesterként az a kötelessége, hogy gondoskodjék az emberi élet
biztonságáról. Nem találkozott olyan véleménnyel, miszerint záportározó nem kell. A 20142020. közötti tervek között szerepel a záportározó megépítése.
Sándor István: feltesszük a kérdést, hogy mikor van nagyobb biztonságban Pásztó, ha van
záportározó, vagy, ha nincs? A probléma az, ha nagyobb mennyiségű csapadék hullik és
amitől lecsúszik a hegyoldal, a sziklák pedig elviszik a záportározót és a víztartalma a
víztározót. A víz akkor okoz problémát, ha nagy tömegben van.
Sisák Imre: 1979-80-ban megépítették a hasznosi víztározót. Ha már így van, akkor nem
lenne jobb egy előtározó is, amit szintén terveztek megépíteni 1979-ben? Ezt a tározót védeni
kell, mert, ha megindul 4 millió köbméter víz, akkor nem biztos, hogy megmenekülnek.
Ebből azért jó lenne megfogni 1 millió köbmétert. Igaz, hogy a terület természetvédelem alatt
áll, de az emberi élet még fontosabb. Bár károsítanák a környezetet is, a gát alapvetően a
hasznosi víztározóból kinyert törmelékből és agyagból épülne meg. Ezzel a víztározó
kapacitása is megnőne.
Bottyán Zoltán: az imént elhangzottakat csak akkor lehet lelkiismeretesen és szenvedéllyel
elérni, ha van, ami összeköti az embereket. 1945. után a magyar állam a magyar nemzet
ellenségévé vált, és mindazt elvette, ami összekötötte az embereket, a Magyarok
Világszövetsége helyi csoportjának is programjává vált: visszaszerezni, amit elvettek és
kitöröltek magyarságunkból és a fenti problémákat is másképp éljük meg.
Január 6-i keltezéssel kapott egy levelet, melyet civil szerveknek címeztek, bár a Magyarok
Világszövetsége nem civil, hanem sokkal inkább nemzeti szervezet, hogy tegyék meg
javaslataikat a pásztói eseménynaptár vonatkozásában. Külön öröm számára, hogy ez döntő
befolyással lesz a civil szervezetek támogatására. Sajnos csak 5 napja volt véleményezni.
Bármikor kész arra, hogy érdemben beszéljék meg a rendezvénynaptárat, mert véleménye
szerint foghíjas. Következők a javaslatai: február 10-12. tájékán meg kellene emlékezni a doni
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katasztrófa nógrádi áldozatairól, illetve a párizsi békéről. Ekkor dőlt el ugyanis, hogy a
magyar állam a magyar nemzet összetartozás tudatát nacionalizmusnak bélyegezte.
A Zsigmond-nap kapcsán tartana egy előadást Zsigmondról, a királyról és császárról és a
Szent Koronáról, mit jelentett az, hogy Zsigmond királynak meg kellett hajolnia a Szent
Korona előtt.
Javasolja, hogy legyen Hősök Napja. A Magyarok Világszövetsége nevében szeretne egy
felhívást közzé tenni, hogy az iskolák, családok mire emlékeznek az I. világháborúból. Mire
emlékeznek, mit csináltak a pásztóiak az I. világháborúban? A 2014-es évet államilag is az I.
világháború emlékezetének éveként hirdették meg. Annál is inkább meg kell erről emlékezni,
mert a magyarokat vádolják az I. világháború kirobbantásáért, ami nem igaz.
Június 4. Trianon emléknapja, a képviselő-testület is megszavazta, hogy városi ünnep legyen,
nem szabad megfeledkezni róla.
Június 27-e sehol sem szerepel. Szorosan kötődnek a magyar történelem olyan jeles
alakjához, mint Szent László és a Szent László – mitológia. Szent László emléke elsősorban
az elszakított területeken él, ezért lenne különös jelentősége és jelentene további figyelmet
Pásztó számára.
Július elején jó lenne megidézni az I. világháború kitörését, tudatosítani, hogy az egyetlen
állam Magyarország és annak miniszterelnöke, Tisza István volt, aki ezzel szembeszállt.
Ezt követné egy olyan rendezvény, amit a Magyarok Világszövetsége kiemelt
rendezvényének szánnak: szeretnék a magyar összetartozás fogadalmi helyét felavatni
Pásztón, a Kishegyen egy kőből készült turul és egy három méter magas, fából ácsolt kettős
kereszt avatásával.
Sisák Imre: a civil tanácsnoknak az is feladata, hogy próbálja összegyűjteni a
rendezvényekhez szükséges javaslatokat. Ezt továbbfejlesztve, megkeresték a civil szerveket.
Nincs akadálya annak, hogy a Zsigmond-nap keretében, ami egy 5 napos rendezvénysorozat,
legyen egy tudományos előadás.
Június 4-e kiemelten fontos Pásztó Városi Önkormányzat számára. Az első település voltak,
akik ezt a megemlékezést megszavazták.
A magyar kormány az I. világháború kerek évfordulójára megfelelő módon kíván emlékezni
és beemelni a lakosság tudatába. Lesznek pályázatok rendezvény tartására, de pályáznak arra
is, hogy Hasznoson az I. világháborús emlékművet felújítsák. Lényeges, hogy megismerjük
történelmünket. Szeretné hangsúlyozni, hogy nem ismeri a magyar történelmet az, aki azt
mondja, hogy Horthy Miklós felelős 600 ezer zsidó elhurcolásáért.
A kommunizmus elleni világnapon is emlékezni fognak arra, hogy a kommunizmusnak 100
millió áldozata volt, de természetesen minden nép, nemzet vagy kisebbség ellen irányuló
genocídiumot elítél. Nincs akadálya annak, hogy bármely civil, vagy nemzeti értékeket
hordozó szervezet részt vegyen a rendezvényeken.
Gömbiczné Kanyó Beatrix: köszöni Bottyán Zoltánnak és az általa vezetett szervezetnek a
pozitív reagálást. Az a szándék vezette, hogy a város éves rendezvénytervét a működő civil
szervek, alapítványok segítségével, a profiljuknak megfelelő kiegészítésekkel, ötletekkel
támogassák. A rendezvényterv még képlékeny, várják a további javaslatokat, az mind emeli a
programok színvonalát.
Egy tiszteletteljes kérésnek kíván eleget tenni. Illés Rudolf nem tud jelen lenni a
közmeghallgatáson, de megkérte, hogy ossza meg a jelenlévőkkel a gondolatait.
Illés Rudolf Gömbiczné Kanyó Beatrix által ismertetett közérdekű kérdései, bejelentései a
jkv.-höz mellékelve.
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Sisák Imre: semmi akadálya egy civil fórumnak, ahol kibeszélhetik magukat a civil
szervezetek. A sportszervezetek részére is lehet hasonlót szervezni.
Neki egy lehetősége van a Cserhátalja Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület alelnökeként a
sportszervezetek helyzetének javítására: közel 100 millió forintos keretet különíttetett el
sportszervezetek és a kulturális örökségvédelem érdekében. Ebből közel 20 millió forintot
nyert el a Pásztói Szabadidő Sportegyesület, ebből újítják fel a birkózótermet. 5 millió forintot
nyert el a Pásztói Sport Klub és 10 milliót a Nyikom Hegyisport Egyesület, illetve a hasznosi
római katolikus templom felújítására 4,3 millió forintot kaptak. A Pásztói Utánpótlás
Labdarúgó Club szintén elnyert 20 millió forint támogatást.
Az Illés Rudolf által írt levélben említett ingatlan kapcsán már számos probléma vetődött fel a
parlagfű vonatkozásában is.
A Magyarok Világszövetsége kezdeményezésével egyetért. A kettős kereszt kapcsolódik a
magyarság tudathoz, a keresztény élethez, Szent István Magyarország keresztény hitre
térítésében végzett tevékenységéhez. A turulmadár számára azt jelképezi, hogy Magyarország
egy kalitkájából kiszabadult madár, amely az egész világnak meg fogja mutatni a
megújuláshoz vezető utat. Támogatja a megvalósítást.
Csépe Jánosné: a Muzsla Néptáncegyüttes műsorait, rendezvényeit komolyabban kelleni
megszervezni, kivitelezni. Lehetne valamilyen tehetségkutatóval egybe kötni.
A Nógrád Megyei Hírlapban Pásztóról nem esik szó, csak Salgótarjánról és
Balassagyarmatról. Pásztóról is lenne bőven írnivaló.
Sisák Imre: kezdeményezni fogják a Nógrád Megyei Hírlap felé.
Csépe Jánosné: mi lesz a tejüzem helyén?
A kórház előtti parkoló nincs bővítve, holott úgy tudja, hogy az önkormányzat a mellette lévő
ingatlant megvásárolta.
A pásztói gyógyvizet is lehetne hasznosítani oly módon, hogy azt bevonják a
rendezvénysorozatba.
Központi kérdéskör a munkahelyteremtés.
Számos épületet lehetne Pásztó hasznosítani, ilyen az MHSZ épülete, vagy a gyermekorvosi
rendelő. A Szentlélek utcai sarkot is lehetne hasznosítani. A Cserhát Csárda ott megy tönkre.
A Kishegyi Szabadidőparkban szintén vannak lehetőségek.
Sisák Imre: a Kishegyi Szabadidőparkban működik a kutyafuttatás és kutyakiképzés. A
LEADER-ben és az MLSZ pályázatán a Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club két nyertes
pályázattal rendelkezik: sportöltöző és füves pálya. Itt van a Magyarok Világszövetsége
elképzelése is.
A Cserhát Csárda kapcsán a Béke MgTsz., majd a pásztói ÁFÉSZ, ezt követően a Nógrád
Megyei Vendéglátóipari Vállalat, illetve Zöldi úr tudott volna választ adni. Kérdés, hogy a
felszámoló miért nem annak a vállalkozónak adta a csárdát, aki paradicsomot valósított volna
ott meg.
Az MHSZ kérdése örök talány marad. Az utolsó pásztói zsidó rabbi háza, kortörténeti
jelentőségű épület, mint a pásztói vasútállomás, fel kell újítani.
A gyógyvízzel kapcsolatban több százmilliós fejlesztést kívánnak végrehajtani.
A Szentlélek utca sarkán lévő magántulajdonban lévő ingatlannal az önkormányzat nem tud
mit kezdeni.
A tejüzemről Csányi Sándort, a Sole-Mizo cégcsoport tulajdonosát kell megkérdezni. A
vállalkozás annak idején Magyarországon maradt, csak átkerült Szegedre és Bácsbokodra.
Ezzel megszűnt Pásztón 500 ember munkahelye. Csányi Sándor azért bontotta le az épületet,

34

mert nem akar az őrzéséért fizetni és nem akar építményadót fizetni. A politika nem tudja a
gazdaságot irányítani.
Valószínűleg beindul egy másfél milliárd forintos beruházás. De nem szabad elfelejteni, hogy
a Kézmű Kft. telephelyén 70 új munkahelyet teremtettek, vagy ott a Dension, a Sic-Hungary,
vagy az Elektro-Mond Kft. Kevésbé látványos, mint egy ipari park, az igaz, viszont Pásztón
egészségipar van.
Végre azonban a megyei vezetés is támogatja, hogy a 21-es mellett a legnagyobb ipari parkot
hozzák létre Nógrád megyében. Éppen ezért fontos a kétszintű csomópont kiépítése is.
A gyermekorvosi rendelő meg van hirdetve értékesítésre.
Gratulál a Pásztói Sakkegyesület jelenlévő vezetőjének a múlt heti szép sikerekhez.
Köszöni az észrevételeket, javaslatokat, hozzászólásokat, az ülést bezárja.
K.m.f.
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