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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27-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 Tiborné,  
Gömbiczné Kanyó Beatrix, Dr. Nyíri Ferenc,  Édes Attila, képviselők 
 
Meghívottak: dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző, Sándor Károly aljegyző,  
Robotka Róbert VG. Kft. igazgatója, Máté Nándorné,  Sárik Jánosné,  Antalné Prezenszki 
Piroska, dr. Hír János, Szabó Marianna, Sándor Gáborné, Szabóné Bózsár Éva osztályvezető, 
Malomhegyi Lajos főmérnök Bartus László osztályvezető, Berzák Gyuláné, Sándor Balázs, 
Szervezési Osztály munkatársai.  
 
Sisák Imre: Köszönti az ülésteremben megjelenteket. Külön köszönti dr. Lengyel István 
főorvos úr hozzátartozóit.  
A mai Képviselő-testületi ülés rendhagyó módon kezdődik. Mint ismeretes, dr. Lengyel 
István belgyógyász főorvos úr, a város köztiszteletben álló polgára sajnos elhunyt. Temetése 
2014. január 24-én volt, családja kérésére szűk körben, melyen személyesen részt vett.  
Kéri a jelenlévőket, hogy egyperces néma gyásszal adózzanak dr. Lengyel István emlékének.  
 
Úgy gondolja, kevés olyan ember van a környéken, aki ne találkozott volna dr. Lengyel 
Istvánnal több évtizedes orvosi praxisa alatt. 1954-től nyugdíjazásáig, 1991-ig  a pásztói 
kórházban végezte gyógyító munkáját.  
Pásztó város önkormányzata a hosszú éveken át kifejtett gyógyító tevékenysége 
elismeréseként dr. Lengyel Istvánt posztumusz Keglevich Margit Díjban részesítette. 
 
Felkéri Tariné Tóth Csillát, ismertesse dr. Lengyel István életútját.  
 
Tariné Tóth Csilla ismerteti dr. Lengyel István életútját. /A jkv-höz mellékelve/. 
Felkéri a hozzátartozókat, vegyék át a díjat Pásztó város polgármesterétől. 
 
Sisák Imre polgármester átadja dr. Lengyel István hozzátartozóinak a posztumusz Keglevich 
Margit Díjat. Részvétét és együttérzését fejezi ki a Képviselő-testület és a saját nevében.  
 
Sisák Imre: El kell mondani, hogy méltatlan volt az a módszer, ahogyan 1991-ben, 
nyugdíjazását követően egy ereje teljében lévő orvost eltávolították a kórházból és nem 
hagyták gyógyító tevékenységet folytatni. Szerencsére  volt olyan intézmény, amely 
befogadta és nem hagyta veszni azt a szakmai tudást, melyet Ő képviselt.  
Őszinte és egyenes ember volt, ezt személyesen többször is megtapasztalta. Szemtől szembe 
vállalta véleményét és nézeteit. Miután beteg lett és nehezen mozgott, akkor is vette a 
fáradságot és telefonon megköszönte a meghívásokat és jelezte, hogy nem tud részt venni a 
rendezvényeken.  Személyének elvesztése a város vesztesége is mind szakmai, mind emberi 
értékeit tekintve.   
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Dr. Lengyel Istvánné: Nem készült arra, hogy bármit is mondjon, mivel nem tudja, hogy 
elhunyt férje mit  mondana. Ezért csak köszönetet mond a Képviselő-testületnek és 
Polgármester Úrnak az elismerésért.  
 
Lengyel István:  Szintén köszönetet mond azért a nemes gesztusért, melyet édesapja felé 
tanúsítottak  A család nevében megköszöni a méltó megemlékezést, amely példaértékű. Ezt 
soha nem fogják elfelejteni.  
 
Sisák Imre: A családdal egyeztetve a Pásztói Hírlap következő számában be fogják mutatni 
dr. Lengyel István életútját.  
Megköszöni,  hogy elfogadták a meghívást és átvették a kitüntető díjat. 
 
Dr. Lengyel Istvánné és családja távozik az ülésteremből. 
 
Sisák Imre: Megállapítja a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből 6 fő 
jelen van. Dr. Becsó Károly és dr. Gajdics Gábor jelezték távolmaradásukat.  
Javaslatot tesz az ülés napirendjére az alábbi kiegészítésekkel. További napirendek 
megtárgyalása szükséges 
Negyedik napirendi pontként tárgyalja meg a Képviselő-testület a Javaslat az Önkormányzat 
és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes  kérdéseiről szóló 4/2011. /II. 16/. 
/önkormányzati rendelet módosítására c. előterjesztést, majd  14, 15. és 16. napirendként az 
alábbiakat: 
 

- Javaslat a költségvetési szervek alapító okiratait érintő változások tudomásul  
      vételére. 

  
  -   Javaslat bankszámla szerződés módosítására 
  

- Javaslat TÁMOP-3,2,4,A-11/1-2012-0020 sz. pályázat önkormányzati  
megelőlegezett kifizetéséhez. 

  
Sisák Imre szavazásra bocsátja a napirendet. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
45/2014. (II. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt 
 fontosabb  eseményekről. 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
2./ Javaslat az önkormányzati bérlakások lakbér és közös költség tartozásainak 

átvállalásról  szóló  önkormányzati rendelet megalkotására. 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 



 3

3./ Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
 13/2013. /VI.24./ önkormányzati rendelet módosítására. 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
4./ Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes 
 kérdéseiről szóló 4/2011. /II. 16./ önkormányzati rendelet módosítására. 
 Előterjesztő: dr. Nyíri Ferenc Ügyrendi Bizottság elnöke 
 
5./ Javaslat 2014.évi Közbeszerzési Terv megalkotására. 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
6./ Javaslat a Közbeszerzési Szabályzat módosítására. 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
7./ Javaslat a pásztói hulladékgazdálkodási program megvalósításához szükséges 

földhasználati  jogot alapító szerződés megkötésére. 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
8./ Javaslat önkormányzati lakás bérbeadására. 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
9./ Javaslat Pásztó Cserhát Lnd-i óvoda korszerűsítési feladatainak  elvégzésére 

vonatkozó  közbeszerzési eljárás megindítására 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
10./ Javaslat Pásztó város területén útépítési-felújítási tervezési árajánlatok elbírálására 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester  
 
11./ Javaslat Hasznos I. világháborús hősi emlékmű felújítására vonatkozó pályázat 
 benyújtására 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
12./ Javaslat a szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására 

Előterjesztő: Dr. Tasi Borbála Címzetes főjegyző 
 

13./ Javaslat a civil és sport szervezetek 2014. évi támogatására vonatkozó pályázat 
kiírására 

 Előterjesztő: Gömbiczné Kanyó Beatrix civil tanácsnok 
 
14./  Javaslat a költségvetési szervek alapító okiratait érintő változások tudomásul vételére. 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
15./ Javaslat bankszámla szerződés módosítására 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
16./ Javaslat TÁMOP-3,2,4,A-11/1-2012-0020 sz. pályázat önkormányzati megelőlegezett 
 kifizetéséhez. 
 Előterjesztő:Antalné Prezenszki Piroska Műv. Központ igazgatója 
 
 



 4

I. NAPIRENDI PONT: 
 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt 
fontosabb eseményekről. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: E napirend tárgyalása előtt bemutatkozik a Pásztói Általános Iskola új igazgatója,. 
akit meghívott a Képviselő-testület ülésére. 
 
Szántó Marianna:  Megköszöni a meghívást. A Pásztói Általános Iskola igazgatói posztját 
2014. február 1. óta tölti be.  Mintegy 25 éve dolgozik pedagógusként és két intézményben 
vezetői beosztásban is tevékenykedett. Az  egyik Szécsényben a Pedagógiai Szakszolgálat 
volt, a másik Gyöngyöstarjánban az Általános Művelődési Központ, ahol az  iskola 
intézményegységét is vezette. A jogszabályi változások következtében a Pedagógiai 
Szakszolgálatok jelentősen átalakultak, emiatt megszűnt a vezetői beosztása 2013. szeptember 
1-jétől. Ezt követően olvasta a Pásztói Általános Iskola igazgatói állására meghirdetett 
pályázati kiírást. Eljött a városba, megnézte az intézményt, próbált minél több emberrel 
beszélni. Az intézmény szimpatikus volt számára, bár látta, hogy nem lesz egyszerű a feladat. 
Egy  nap gondolkodás után úgy döntött, hogy beadja pályázatát.  
Nagyon sok régi ismerősével találkozott az intézményben és a városban is. Jelenleg 
Gyöngyösön lakik, onnan jár naponta dolgozni. Korábban Hatvanban élt. Pedagógus 
családból származik, két testvére közül az egyik szintén pedagógus,  aki Kanadában 
egyetemen tanít és genetikus. Három gyermeke van és még nem tudja, hogy valamelyikük 
választja-e majd a pedagógus pályát.   
Az iskola ugyan állami fenntartásba került, viszont nagyon fontosnak tartja az iskola és az 
önkormányzat jó kapcsolatát. A cél közös, az, hogy a város előre haladjon mind a felnőtt 
lakosságot, mind a gyermekeket tekintve. Ehhez kéri a Képviselő-testület támogatását.  
 
Sisák Imre: Gratulál a kinevezéséhez, sok sikert és kitartást kíván e szerteágazó feladat 
végzéséhez.  Bízik abban, hogy jó kapcsolat alakul ki az iskola vezetése és az önkormányzat 
között az elkövetkezendő időben.  
 
A napirendek tárgyalása következik. A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló 
tájékoztatót a képviselők megkapták. /A jkv-höz mellékelve/. 
Néhány eseményt kiemel. Örömteli a Gondozó Központ átadása, viszont van még néhány 
megoldásra váró dolog.  Remélhetőleg egy hét múlva már birtokunkban lehet a 
használatbavételi engedély  és megkezdődhet a beköltözés  is.  
Többen részt vettek a jelenlévők közül a Berczik Ábel által tartott előadáson. Úgy gondolja, 
hogy a szakmailag hozzáértők és nem hozzáértők is igen sok hasznos információval lettek 
gazdagabbak.  
Szóvá teszi viszont, hogy a Képviselő-testület tagjai közül igen kevesen vettek részt a két 
1956-os kivégzett, Alapi László és Geczkó István életéről készült 25 perces dokumentum film 
ősbemutatóján.  Ettől függetlenül olyan sokan voltak, hogy kicsinek bizonyult a terem a Gaál 
István Kistérségi Központban. Azon dolgozik, hogy május 6-án, amikor a kivégzésük történt, 
a Magyar Televízió bemutassa a kisfilmet.  
 
Kérdés, vélemény nem volt. 
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Sisák Imre szavazásra bocsátja a 25/2014. /I.30./ sz. határozat végrehajtásáról adott 
tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényt.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
46/2014. (II. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület a 25/2014. /I.30./ számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 27/2014. /I.30./ sz. határozat végrehajtásáról adott 
tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényt.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
47/2014. (II. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület a 27/2014. /I.30./ számú  határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 39/2014. /II. 5./ sz. határozat végrehajtásáról adott 
tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényt.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
48/2014. (II. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület a 39/2014. /II. 5./ sz. határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 279/2013. /XII.19./ sz. határozat végrehajtásáról adott 
tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényt.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
49/2014. (II. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület a  279/2013. /XII.19./ sz. határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 150/2013. /VI.21./ sz. határozat végrehajtásáról adott 
tájékoztatást.  
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A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényt.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
50/2014. (II. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület a 150/2013. /VI.21./ sz. határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott 
tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
51/2014. (II. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott  tájékoztatást 
elfogadta. 
 
II. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat az önkormányzati bérlakások lakbér és közös költség tartozásainak átvállalásról  
szóló  önkormányzati rendelet megalkotására. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: Az elmúlt évben a fejezeti tartalékból 180 millió Ft-ot nyert el az önkormányzat. 
Benyújtottuk igényünket az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatban, illetve közös költség 
tekintetében meglévő kintlévőségekre is.  Elnyertünk összességében közel 5 millió Ft-ot. 
Ennek az összegnek a rászorultakhoz történő eljuttatása jelen rendelet elfogadásával válik 
lehetővé. Március 2-án zárul le az a határidő, amikor a kötelezettségünket teljesíteni kell az 
igényelt forrásokból. A 2. § tekintetében az A. alternatíva elfogadását javasolja.  
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény, észrevétel 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet 
és a Városgazdálkodási Kft. elyzetének javítása érdekében elfogadásra javasolják., szintén az 
„A” alternatívával.  
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek az „A” alternatívával. 
A bizottsági ülésen a Jegyző Asszony javaslatára egy határozati javaslatot terjeszt elő azzal, 
hogy a Városgazdálkodási Kft. Vezetője 2014. március 15-ig az érintett személyekkel 
megállapodást kössön annak érdekében, hogy a támogatottak vállalják, hogy az 
elkövetkezendő időszakban sem lakbér, sem közös költség tartozást nem halmoznak föl. 
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Sisák Imre szavazásra bocsátja a 2. § „A” alternatíváját. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzati bérlakások lakbér és közös költség tartozásainak átvállalásáról 
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/. 

 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala minőősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
52/2014. (II. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit  Kft. ügyvezető igazgatója 2014. március 
15-ig  kössön szerződést a lakbér és közös költség hátralékkal rendelkezőkkel - akik 
hátralékuk  rendezéséhez az 5/2014. /II. 27./ önkormányzati rendelet értelmében támogatást 
kapnak- annak érdekében, hogy a jövőben sem lakbér, sem közös költség tartozást ne 
halmozzanak föl. 
 
A szerződésben érintettek   körét az önkormányzati bérlakások lakbér és közös költség 
tartozásainak átvállalásról szóló 5/2014. /II.27./ önkormányzati rendelet tartalmazza.  
 
III.. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2013. /VI.24./ 
önkormányzati rendelet módosítására. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a rendelet-tervezetet. 
 
Sisák Imre  szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület 
6/2014. /II.27./ önkormányzati rendelete  
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2013. /VI.24./ 
önkormányzati rendelet módosításáról 
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/. 
 
IV. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről 
szóló 4/2011. /II. 16./ önkormányzati rendelet módosítására. 
Előterjesztő: dr. Nyíri Ferenc Ügyrendi Bizottság elnöke 
 
Dr. Nyíri Ferenc: Az  SZMSZ módosítását jogszabályi változások teszik szükségessé. Jelen 
esetben az 1/A melléklet módosul. Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a módosítást.  
 
Kérdés, vélemény, észrevétel nem volt. 
 
Sisák Imre  szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
7/2014. /II.27./ önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 4/2011. /II. 16./ önkormányzati rendelet 
módosításáról  
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/. 
 
V. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat 2014.évi Közbeszerzési Terv megalkotására. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a 2014. évi közbeszerzési tervet.  
 
Sándor Károly: Annyiban egészíti ki az előterjesztést, hogy az intézményi diák étkeztetés az 
önkormányzat feladata és az önkormányzat úgy döntött, hogy ezt a tevékenységet az IPESZ 
végzi el. Elmond néhány információt, amely a közbeszerzés lebonyolításához tartozik és 
fontos szempont. Vizsgálták azt a helyzetet, hogy hogyan lehet  szabályossá tenni ezt a 
dolgot, mert amikor átvette az önkormányzat a feladatot, nem volt lehetőség közbeszerzési 
eljárásra.  Sajnálatos módon azt kellett tapasztalni, hogy a jól felszerelt, több száz adagos 
konyhát szétszedték  és most semmi sem áll rendelkezésre. Minden a jelenlegi szolgáltató 
tulajdona.  Ha ez a közbeszerzési eljárás kiírásra kerül, miden felszerelést a szolgáltatónak 
kell biztosítani.  Ezért el kell gondolkodni azon, hogy egy, két, vagy esetleg több évre írják-e 
ki a közbeszerzési eljárást. A szolgáltatásnál a közbeszerzési értékhatár 8 millió Ft, itt az éves 
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összeg kb. 12 millió Ft lenne. Egy évre is  ki lehet írni a közbeszerzést, akkor viszont minden 
technikai berendezést az önkormányzatnak kellene biztosítani. Ezt megfontolásra ajánlja, 
hogy mire a közbeszerzési eljárást kiírják, legyen döntés abban, hogy egy évre, vagy esetleg 
több évre történjen. Ha 25 millió Ft fölé meg az összeg, akkor nyilvános közbeszerzést kell 
kiírni.  
 
Sisák Imre: Az Egységes Gyógypedagógiai Intézetről van szó, ahol mindenképpen  
közbeszereztetni kell az étkeztetést.  Úgy gondolja, legalább két évre kell kiírni a 
közbeszerzési eljárást., mert egyetlen szolgáltatótól sem várható el, hogy egy évre komoly 
beruházást vállaljon a csekély bevétel mellett. 
 
Kérdés, vélemény nem volt. 
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
53/2014. (II. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó Városi 
Önkormányzat 2014. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására tett javaslatot és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi Közbeszerzési Tervét e határozat melléklete 
szerint elfogadja. Felkéri  polgármesterét, hogy a közbeszerzési terv nyilvánosságra 
hozataláról a helyben szokásos módon gondoskodjon. 
 
Határidő: 2014.március 7. 
Felelős: értelemszerűen 
 
VI. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Közbeszerzési Szabályzat módosítására. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
54/2014. (II. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő testülete megismerte és megtárgyalta az 
Önkormányzat és Hivatala Közbeszerzési szabályzatának módosítására tett javaslatot és a 
csatolt melléklet szerint azt elfogadja. 
 
1. A Képviselő testület felkéri polgármestert és a címzetes főjegyzőt, hogy az önkormányzat 
és a hivatala közbeszerzései során a szabályzatot alkalmazza és gondoskodjon annak az 
érintett dolgozók általi megismeréséről. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: szöveg szerint 

 
2. A szabályzatot és a módosítást egységes szerkezetbe kell foglalni az alkalmazás elősegítése 
érdekében. 

 
Határidő: 8 napon belül 
Felelős: főmérnök 

 
VII. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a pásztói hulladékgazdálkodási program megvalósításához szükséges földhasználati 
jogot alapító szerződés megkötésére. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Volek György: A pásztói önkormányzatnak volt egy olyan kérése, hogy az öt éves kötelező 
fenntartást követően kerüljön át térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába a felépítmény. 
Sajnos a Társulás ezt nem tudta befogadni, mivel az önkormányzat önrésze mindössze egy 
ezrelék. Emiatt nincs lehetőség kérésünket támogatni. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a szerződés megkötését. 
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
55/2014. (II. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a pásztói 
hulladékgazdálkodási program megvalósításához szükséges földhasználati jogot alapító 
szerződés megkötésére tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
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1. A Képviselő-testület a 2013. június 26-án Tar 018 hrsz-ú ingatlan 6312 m2 

területrészre Földhasználati jogot bíztosító szerződést közös megegyezéssel megszünteti 
és felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. melléklete szerinti szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2014. február 28. 
Felelős: polgármester 
 

2. A Képviselő-testület a határozat 2. melléklete szerinti Földhasználati jogot alapító 
szerződést a Tar 018 hrsz-ú ingatlan 6312 m2 területrészére jóváhagyja és felhatalmazza 
a polgármestert annak aláírására. 

 
Határidő: 2014. február 28. 
Felelős: polgármester 

 
VIII. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat önkormányzati lakás bérbeadására. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: A harmadik határozati javaslatnál két alternatíva van. Az „A” alternatívát 
támogatja.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
mindhárom határozati javaslatot elfogadásra javasolja, a harmadik határozati javaslat esetében 
az „A” alternatívát támogatja. 
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
56/2014. (II. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta Papp Józsefné önkormányzati bérlakás 
bérbeadása iránt benyújtott kérelmét és az alábbi határozatot hozza: 
 

Papp Józsefné részére történő, Pásztó, Nagymező út 8. II/ 4. szám alatti önkormányzati 
tulajdonú lakás bérbeadása iránt benyújtott kérelmét nem támogatja. Erről a kérelmezőt 
értesíteni kell. 
Felelős: polgármester, vagyongazdálkodási ügyintéző 

Határidő: 8 napon belül 

Sisák Imre szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
57/2014. (II. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta Jónás János önkormányzati bérlakás 
bérbeadása iránt benyújtott kérelmét és az alábbi határozatot hozza: 
 

Jónás János részére történő, önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása iránt benyújtott 
kérelmét nem tudja támogatni. Erről a kérelmezőt értesíteni kell. 
 

Felelős: polgármester, vagyongazdálkodási ügyintéző 

Határidő: 8 napon belül 

Sisák Imre szavazásra bocsátja a III. határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
58/2014. (II. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta Rácz Aladárné Pásztó, Jávor u. 11. szám alatti 
lakos részére szociális alapon bérbe adott önkormányzati ingatlan bérleti szerződésének 
meghosszabbítása iránt benyújtott kérelmét és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Rácz Aladárné bérleti jogviszonyát a fennálló lakbértartozás önkormányzat által 
történő átvállalása esetén, 2014. december 31-ig meghosszabbítja. A 6507/2005. 
számú bérlőkijelölésben foglaltak továbbra is érvényesek. 

 

2.) Amennyiben 2014. december 31-én 60 napot meghaladó lakbértartozás áll fenn, 
Pásztó Városi Önkormányzat a lakásbérleti szerződést felmondja. 

 

3.)  Botosné Berecz Laura Jávor u. 11. szám alatti ingatlanba történő bejelentkezését nem 
támogatja. 

 
Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója 

Határidő: értelemszerűen 

 

IX. NAPIRENDI PONT: 

 
Javaslat Pásztó Cserhát Lnd-i óvoda korszerűsítési feladatainak  elvégzésére vonatkozó 
közbeszerzési eljárás megindítására 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Malomhegyi Lajos: Javasolja, hogy a kötbérnél a következő kiegészítést fogadják el. 
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„A megrendelőt kötbér illeti meg akkor, ha a vállalkozó a szerződésben vállalt feladatait 
késedelmesen, vagy egyáltalán nem teljesíti. A kötbér mértéke minden késedelmes nap után 
nettó 20.000 Ft, maximum a szerződéses ár 7 %-a.” 
 
Sisák Imre: Befogadja a kiegészítést. Láthatják, hogy két részletre van bontva az ajánlati 
felhívás. Miután nem kaptunk teljes támogatást a BM-től – 25 millió Ft-ot kaptunk a mintegy 
30 millió Ft-os támogatási igény helyett -, ezért amire megkaptuk a támogatást, arra 
vonatkozik az ajánlati felhívás első része, a másik pedig alternatív ajánlati rész a vizesblokkra 
és épületgépészeti részre.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a 
Főmérnök úr által elmondott kiegészítésekkel elfogadásra javasolja.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
59/2014. (II. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pásztó Cserhát Lnd-i óvoda korszerűsítési 
feladatainak elvégzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról szóló javaslatot 
megismerte, megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz: 
 

1. A Képviselő-testület Pásztó Cserhát Lnd-i óvoda épületének korszerűsítési munkáinak 
elvégzésére vonatkozó ajánlattételi felhívást e határozat mellékleteként elfogadja. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, a lebonyolító közreműködésével a 
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítására, ajánlatok 
bekérésére az alábbi vállalkozóktól: 

 
a. AT-TI Plus Kft. 3060 Pásztó Vár út 71. 
b. CSOM 98 Kft. 3060, Pásztó Szentlélek út 42. 
c. Jaskó Bau Kft. 3053 Ecseg, Váralja u. 3. 

 
Határidő: 2014.február 28. 
Felelős:értelemszerűen 

 
X. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Pásztó város területén útépítési-felújítási tervezési árajánlatok elbírálására 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester  
 
Sisák Imre: A határozati javaslatban van egy olyan pont, hogy további tárgyalásokat kell 
folytatni annak érdekében, hogy a vállalási ár 6 millió Ft alá csökkenjen, mivel a 
költségvetésben 6 millió Ft áll rendelkezésre. Időközben a legjobb ajánlatot tevővel Sipos Úr 
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tárgyalást folytatott, aki jelezte, hogy csökkenti az árat 6 millió Ft alá. Amennyiben a 
Képviselő-testület elfogadja, a szerződést meg lehet kötni az Útkataszter Bt-vel. 
Csökkent azon utak száma is, amelyekre a tervek el fognak készülni, miután 6 millió Ft áll 
rendelkezésre a tervezéshez. Ha az összes útra vonatkozó ajánlatot veszik figyelembe, 8 
millió Ft fölé menne az összeg, akkor pedig nyílt közbeszerzési eljárást kellene lefolytatni. 
Összesen 16 utca tervezése valósul meg.  A járdák felújításához nem kell terv, anélkül is el 
lehet végezni a felújítást.  
A tervek elkészülte után a Képviselő-testület fogja eldönteni, hogy ebben az évben mely utak 
kerüljenek felújításra, mivel kb. 50 millió Ft fog rendelkezésre állni a feladatra. 
 
Kérdés 
 
Gömbiczné Kanyó Beatrix:  Az ülés előtt kaptak egy táblázatot az utakról. Mit jelentenek a 
jelölések a listában? A megjelöltek maradnak, vagy azok kerültek ki? 
 
Sisák Imre:  A határozati javaslat előtt lévő lista a mérvadó, azok az utak kerülnek 
megtervezésre. Ezen felül a Kölcsey utcában saját kivitelezésben megvalósul a járda és a 
vízelvezetés. 
 
Vélemény, észrevétel 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a 
két pontosra csökkent határozati javaslatot elfogadásra javasolják. 
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
60/2014. (II. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pásztó város területén útépítési-felújítási 
tervezési árajánlatok elbírálásáról szóló javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbiak 
szerint határoz 
 

1. A Képviselő-testület a csökkentett tartalmú, 14 utca tervezésére vonatkozó javaslatot 
elfogadja. 

 
2. Felhatalmazza polgármesterét, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval  a 

vállalkozási szerződést kösse meg. 
 
Felelős: értelemszerűen 
Határidő: 2014. március 3. 

 
XI. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Hasznos I. világháborús hősi emlékmű felújítására vonatkozó pályázat  benyújtására 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
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Sisák Imre: A pályázat már nyitott, gyorsan kell dolgozni, mert szerinte nagyon sok pályázó 
lesz. 5 millió Ft-ot lehet igényelni, mi pályázunk szinte a teljes összegre. Bízik abban, hogy 
elnyerjük a teljes összeget, vagy legalább részben támogatásban részesülünk.  
Ha nem kapunk támogatást, akkor önkormányzati forrásból fog megújulni az emlékmű. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Édees Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
 
Gömbiczné Kanyó Beatrix: Nagyon örül annak, hogy az emlékmű fel lesz újítva és a forrást is 
megtalálták hozzá. Bízik benne, hogy megkapjuk a támogatást. 
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
61/2014. (II. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hasznos I. világháborús hősi emlékmű 
felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló javaslatot megtárgyalta és az alábbiak 
szerint határoz:  
 

1.A Képviselő-testület Hasznos I. világháborús hősi emlékmű felújítására pályázatot nyújt 
be a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által 
kiírt KKETTKK-CP-02 jelű pályázati támogatás igénybevételére.  
A projekt várható költsége: bruttó 4 997 132,- Ft 
Támogatási igény: 4 997 132,-Ft 

 
2.A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a pályázatot nyújtsa be, az ahhoz 

szükséges dokumentumokat, nyilatkozatokat írja alá. 
Határidő: 2014. március 5. 
Felelős: polgármester 
 

3.A Képviselő-testület a pályázat előkészítéséhez (tervkészítés, restaurátori szakvélemény 
készítés) szükséges önerőt 178 eFt-ot a 2014. évi költségvetésében biztosítja. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 

 
XII. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására 
Előterjesztő: Dr. Tasi Borbála Címzetes főjegyző 
 
Dr. Tasi Borbála: A választási eljárásokról szóló törvény értelmében kizárólagos jegyzői 
hatáskör az általános választásokon és a nemzetiségi választáson választási szervként működő 
szavazatszámláló bizottsági tagokra javaslatot tenni. Ennek elérkezett az ideje, mivel a négy 
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évvel ezelőtti megbízások lejárnak. Ismét négy évre kell megválasztani a tagokat. A javaslat 
tartalmazza a 9 szavazókörbe megválasztandó 3-3 tagot és 2-2 póttagot, valamint a 
nemzetiségi szavazókörbe az 5 választott és 2 póttagot.  
A javasoltak között 5 új személy van, akik korábban nem vettek részt szavazatszámláló 
bizottsági  munkában.  A választott tagok döntő többségben ugyanabban a szavazatszámláló 
bizottságban dolgoznak. A nemzetiségi szavazókörben az egyik póttag személyében van 
változás, mivel a korábbi póttag kormánytisztviselő lett. 
Kéri a Képviselő-testületet, fogadja el a határozati javaslatot. 
 
Kérdés nem volt 
Vélemény, észrevétel 
 
Gömbiczné Kanyó Beatrix: Kéri, hogy Ujvári Ferencné nevében a hosszú ú betűt rövid u-ra 
javítsák, mert úgy a helyes. 
 
Dr. Tasi Borbála: Megnézzük ismét a központi nyilvántartásban és ha hibás, javítani fogjuk. 
 
Dr. Nyíri Ferenc: Az Ügyrendi Bizottság  megtárgyalta a határozati javaslatot és elfogadásra  
javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képvelő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
62/2014. (II. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
 
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 24. § /1/  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a  szavazatszámláló 
bizottságok tagjait és póttagjait az alábbiak szerint választja meg:   
 
Szavazókör      Szavazóhelyiség címe:      Szavazatszámláló  Bizottság                
sorszáma:      tagjai, póttagjai 
 
001.  Idősek Átmeneti Otthona  Tag: 
  Sport u. 4-6.     
        1. Németh Róbert Zoltán  
        Pásztó, Régi vásártér u. 53. 
 
        2. Sándor Károly Mihályné 
        Pásztó, Kishegy sétány  6. 
 
        3. Ujvári Ferencné 
        Pásztó, Mikszáth u. 21. 
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       Póttag: 
         
        1. Borbélyné Válóczi Marianna 
        Ilona 
        Pásztó, Csohány K. u. 26. 
 
        2. Víg Veronika 
         Pásztó, Csillag tér 12. 
 
         
 
002.  Idősek Klubja    Tag: 
  Csillag tér 16.       1. Mikula Zoltánné 
            Pásztó, Rezeda u. 3. 
 
        2. Branz Jánosné 
            Pásztó, Nyikom u. 13. 
   
        3. Géczi Sándor József 
            Pásztó, Rózsa u. 42. 
 
       Póttag: 
            
        1. Siraky Ágota 
        Pásztó, Régi vásártér u. 54. 
 
        2. Sipos László Józsefné 
         Pásztó, Akácfa u. 31. 
 

 
003.  Zeneiskola    Tag: 
  Fő u. 54/A.     1.  Németh József Tamásné 
        Pásztó, Deák F. u. 12. fsz.2. 

 
2. Kovács Ferenc Jánosné 
Pásztó, Deák F.u. 2. I/6. 

 
3. Szénásiné Petre Marianna 

                 Pásztó, Hunyadi u. 6/B. I/3. 
 
       Póttag:  

 
1. Gáspár Veronika 

         Pásztó, Deák F.u. 7. I/1. 
 

2. Gál Mártonné 
Pásztó, Régi vásártér u. 9. 
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004.  Dózsa Gy. Általános   Tag: 
  Iskola      1. Tóth Józsefné 
  Nagymező u.36.    Pásztó, Major u. 8. 
 
        2. Marosvári Mária Ilona 
        Pásztó, Nagymező u. 10. II/16. 
 
                                                                                              3. Brunda Tiborné 
            Pásztó, Baross G. u. 19. fsz. 3. 
       Póttag: 

 
        1. Szeles Lászlóné 
        Pásztó, Fürdő u. 16. 
 
        2. Reimann Istvánné 
        Pásztó, Hunyadi u. 16. I/4. 
 
005.  Gimnázium Francia    Tag: 
  tagozat épülete    1. Horváth Kálmán 
  Fő u. 58.       Pásztó, Dob u. 1.  
 
                                  2. Szabóné Kökény Zsuzsanna 
             Mária 
                Pásztó, Kölcsey u.20. II/5. 
 
                                   3. Farkas Antalné 
        Pásztó, Virág u. 7. 
 
       Póttag: 
        1. Varga Józsefné 
        Pásztó, Mátyás kir.u. 7. 
 
        2. Gémesiné Molnár Ilona 
        Pásztó, Mikszáth u. 11.    
 
006.  Mikszáth K. Gimnázium            Tag: 
  Rákóczi utca 1.    1 Zsélyi Ervinné 
        Pásztó, Petőfi u. 21. 
 
 

2.Tóthné Varga Eleonóra 
        Pásztó, Május 1. u. 25. 
 

3. Horváth Ferencné 
        Pásztó, Damjanich u. 25 
           
       Póttag: 
 
        1. Nagy Gyuláné  
        Pásztó, Hunyadi u. 14. 4/10. 
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2.Sálekné Volek Zsuzsanna 
Pásztó, Virág u. 24. 

 
 
 
 
007.  Százszorszép Óvoda   Tag: 
  Madách u.22.     1. Odlerné Tiszovszki Mária 
        Pásztó, Mátraszőlősi u. 6.   
         
        2. Vig Istvánné 
        Pásztó, Mátraszőlősi u. 11. 
   
                                                                                     3. Dancsi Józsefné 
        Pásztó, Tar L. u. 20. 
          

Póttag: 
        1. Szabó Istvánné 
        Pásztó, Homok u. 10. 
 
        2. Volekné Alapi Melinda 
        Pásztó, Csohány K. u. 30. 
 
008.   Művelődési Ház   Tag: 
   Alkotmány u. 155.   1. Tóth Jánosné 
         Pásztó,   Alkotmány u. 84. 
    
 
        2. Sándor Károlyné 
        Pásztó, Alkotmány u. 201. 
 
        3. Kanyóné Szőke Zsuzsanna 
        Pásztó, Vár u. 25. 
 
       Póttag: 1. Nagyné Csépe Éva Erzsébet 
        Pásztó,  Alkotmány út 134. 
 

2. Kanyó Csabáné 
        Pásztó, Vár u. 107. 
         
009.  Művelődési Ház   Tag: 
  Kékesi u. 104.     1. Nágel István  

      Pásztó,  Tóthegyes u. 47. 
 
     2. Laczkóné Holtner Mária 
     Pásztó, Kékesi u. 95. 
  

3. Bognár Lászlóné 
      Pásztó,  Kékesi u. 59. 
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   Póttag:      
     1. Holtnerné Palcsok Ágnes 
      Pásztó,  Kékesi u. 217. 
 

2. Sándorné Odler Szilvia 
Pásztó,  Kékesi u. 7/A.  

___________________________________________________________________________
         
     Nemzetiségi szavazókör 
     
     Gyermekjóléti Szolgálat   Tag:  1. Bódi Ernő Gáborné 
     Csillag tér 16.      Pásztó, Május 1. u. 2. 
 
        2. Szabó József 
        Pásztó, Major u. 1. 
 
        3. Orosziné Sáfrány Ilona 
        Pásztó, Csillag tér 17. 
        
        4. Csoór József 
        Pásztó, Kölcsey u. 20. III/7. 
       
        5. Mosonyi Pál Tamásné 
        Pásztó, Kazinczy u. 7. 
 
       Póttag:           1. Rózsavölgyiné Almási Ildikó 
         Pásztó, Hunyadi u. 20. 3/7. 
 
        2. Szőllősi Józsefné  
        Pásztó, Major u. 11.  
 
2. Ha a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megbízatása  a választási törvényben 
meghatározott okból megszűnik, vagy a jelöltek, jelölő szervezetek részéről megbízás nem 
érkezik, a póttagok megválasztásuk sorrendjében válnak a szavazatszámláló bizottságok 
tagjává. 
 
3. Ha bármely szavazatszámláló bizottság tagjainak száma a szavazókörbe megválasztott 
póttagok bevonása után is  a választási törvényben meghatározott szám alá csökkent, úgy 
póttag bevonására kerül sor a szavazatszámláló bizottságok sorszámának, valamit a 
megválasztott póttagok sorrendjének alkalmazásával. 
 
4. A megválasztott tagok, póttagok eskütételéről, választásra történő felkészítéséről a HVI 
vezetője gondoskodik.  
A szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak nevét hirdetmény útján közzé kell 
tenni.  
 
Határidő: a Ve.-ben foglaltak szerint 
Felelős: dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző 
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XIII. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a civil és sport szervezetek 2014. évi támogatására vonatkozó pályázat kiírására 
Előterjesztő: Gömbiczné Kanyó Beatrix civil tanácsnok 
 
Gömbiczné Kanyó Beatrix: A bizottsági ülésen téves információ birtokában volt, mert azt 
tudta, hogy a 2013-as civil pályázatból részesült szervezetek mindegyike teljes körűen 
elszámolt, ehhez képest van egy civil szervezet, aki nem. Az ő figyelmüket is szeretné 
felhívni és minden más civil szervezet figyelmét is, hogy  kizárják magukat a következő évi 
pályázatban való részvételből, amennyiben nem számolnak el határidőben.  Örül annak, hogy 
időben kiírásra kerül a pályázat. Jelzi, hogy egy pontrendszer kidolgozásán fáradoznak, amit 
reményei szerint a következő testületi ülésre már be tud mutatni. Felhívja  továbbá a figyelmet 
arra, hogy kiegészült a kiírás a 4. oldalon a 10. ponttal, ahol a tervezett programról egy 
részletes költségvetést várnak a szervezetektől, valamint szintén a 4. oldalon a 12. pontnak a 
második részével, ahol a pályázatot megelőző évben a szervezet gazdálkodására vonatkozóan 
is kérnek részletes tudnivalókat. A rendelkezésre álló összeghez kapcsolódóan még fontosnak 
tartja, hogy a városi rendezvénytervvel együtt egy korrekt keretet sikerült biztosítani, a  
800.000 illetve a 2 millió forint vonatkozásában.  
 
Kérdés nem volt 
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság egy kiegészítést fogadott el, 
hogy időben 2015. január 31-ig maradéktalanul el kell számolni, hogy nem forduljon elő 
olyan eset, mint amilyen most is előfordult. A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta 
és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
63/2014. (II. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a civil szervezetek 2014. évi 
pénzügyi támogatás odaítélésére vonatkozó pályázat kiírására készült javaslatot és azt a 
mellékletben foglaltak szerint elfogadja.  
 
A képviselő-testület a pályázati kiírást a helyben szokásos módon teszi közzé. 
 
Határidő: 2014. március 7. 
Felelős: polgármester 
 
XIV. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a költségvetési szervek alapító okiratait érintő változások tudomásul vételére. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
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Bartus László: A bizottsági ülésen is röviden elmondta, hogy az idézett jogszabályi változás 
miatt feladata van minden olyan önkormányzatnak, ami költségvetési szervet tart fenn, 
működtet. A jogszabály azt mondja, hogy amennyiben ezek a bizonyos szakfeladatok 
kormányzati funkcióvá történő átfordításában érintett az alapító okirat, akkor azt most nem 
kell ugyan módosítani, csak a következő módosításkor kell átvezetni. Mégis úgy beszéltük 
meg, hogy ezekről a változásokról tudjon a fenntartó, az önkormányzat és ezeket vegye 
tudomásul, aminek alapján majd elkészülnek az alapító okirat módosítások. Még az 
intézményekkel egyeztetni szükséges, ezért is kéri, hogy vegyék tudomásul, hogy egy-két 
esetben még pontosításra kerülhetnek a funkciók megnevezései. 
 
Kérdés nem volt 
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné:  Az Intézményirányítási és Szociális  bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 
4 igen egyhangú szavazattal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Nyíri Ferenc: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 3 igen egyhangú 
szavazattal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
64/2014. (II. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete e határozat mellékleteiben foglaltak szerint 
tudomásul veszi az önkormányzati fenntartású intézményeket érintő szakfeladat számok 
törlését, illetve megfeleltetését és átfordítását kormányzati funkciókba. 
A változásokat az alapító okiratok legközelebbi módosításakor azokon át kell vezetni.  
 
Határidő: 2014. február 28. 
Felelős:  polgármester 
 
XV. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat bankszámla szerződés módosítására 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sándor Károly: Az OTP képviselői megkerestek bennünket azzal, hogy a központi 
intézkedések hatására az OTP-t terhelő költségek egy részét át akarják hárítani a szolgáltatást 
igénybe vevőkre, azaz ránk és az intézményekre. Ennek az a célja, hogy az OTP védje magát 
és a veszteségeit csökkentse, nekünk ez értelemszerűen többletköltséget jelent. Az ő 
számításuk szerint, figyelembe véve az elmúlt két év banki forgalmát ez 700-720 e Ft-ot jelent 
évente összesen, és amennyiben ezt a képviselő-testület elfogadja, ennek mintájára a 
Polgármesteri Hivatallal és az intézményeinkkel is ezt a szerződés-módosítást  végrehajtaná 
az OTP.  
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Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
65/2014. (II. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képvelő-testülete megismerte és megtárgyalta az önkormányzat 
számlavezetője OTP Bank Nyrt. bankszámla szerződésmódosítási kezdeményezését és azt 
jóváhagyja.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az önkormányzat vonatkozásában, 
címzetes főjegyzőjét, hogy a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a gazdasági vezető 
ellenjegyzése mellett, valamint az intézmények vezetőit, hogy a csatolt bankszámla szerződés 
módosítást, illetve annak megfelelő tartalmú módosítását aláírják.  
 
Határidő: 2014. március 5. 
Felelős: szöveg szerint 
 
XVI. NAPIRENDI PONT:  
 
Javaslat TÁMOP-3,2,4,A-11/1-2012-0020 sz. pályázat önkormányzati megelőlegezett 
kifizetéséhez. 
Előterjesztő:Antalné Prezenszki Piroska Műv. Központ igazgatója 
 
Antalné Prezenszki Piroska: Elmondja, hogy a három uniós projekt közül a könyvtári projekt 
szakmai része az elmúlt év decemberében lezárult. Egy héttel ezelőtt volt egy monitoring 
vizsgálat, ez a szakmai és a pénzügyi dolgokat is rendben találta, úgyhogy nagyon reméli, 
hogy a januárban benyújtott negyedik kifizetési kérelmük hamarosan teljesül, addig viszont  
kéri a támogatásokat ennek a megelőlegezésére. 
 
Kérdés nem volt 
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné: Gratulál a pályázaton megnyert pénzhez. Aiz Intézményirányítási és Szociális  
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 4 igen egyhangú szavazattal a képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolja. 
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
66/2014. (II. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a TÁMOP 3.2..4.A-11/1-2012-
0020 számú pályázattal kapcsolatos finanszírozási problémát. A befejezéshez szükséges 
5.100.000 Ft-ot a kifizetési igénylés megérkezéséig megelőlegezi az intézmény 
költségvetéséből. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Antalné Prezenszki Piroska 
 
Közérdekű bejelentések,, észrevételek, javaslatok 
 
Antalné Prezenszki Piroska: Tájékoztja a jelenlévőket, hogy intézményük immár hetedik 
alkalommal részt vesz egy országos akcióban, ennek a neve Kultúrházak éjjel-nappal 
program. Ez a program arra irányítja rá a figyelmet, hogy a művelődési házak kulturális 
intézményei az ország leglátogatottabb intézményei legyenek, három nap éjjel és nappal,  
esetükben ez most ténylegesen így is történik, nyitva vannak a házak. Nógrád megyében 
egyedüliként mind a három napra programot terveztek, február 28., március 1-2. a 
rendezvénysorozat. Ebben táncház, óvodás mesedélután, farsangi rendezvény, intézménynek, 
civil szervezetnek, a kulturális közfoglalkoztatottak által összeállított, ifjúságnak kínált 
ifjúsági nap, Mátrakeresztesen farsangi összejövetel. A Múzeumban lévő pásztói 
gyűjteményből kiállítás rendezése, tárlatvezetés, családi délután. A színes programokat 
megtalálhatják a honlapukon, hirdetőfelületeiken.  
 
Barna Tiborné: Köszönetét fejezi ki a Városgazdálkodási Kft. igazgatójának és 
munkatársainak, hogy a Penny és a Spar környéke teljesen rendben van. Nagyon ötletesen 
kitaláltak két olyan szeméttárolót, amire hatásvadászként feliratot raktak ki és teljesen 
rendben van a terülelt.  
Klonka Lajos a Kossuth út 110-ben lakik, azt mondta, hogy ő már többször is volt itt bent a 
Hivatlaban, hogy a Kossuth út 110. előtt a hídnak a bejárata életveszélyes. Nagyon 
elkeseredett, azt mondta, hogy ő  már szermélyesen beszélt több emberrel, nem történt semmi.  
A Kossuth Lajos út 110-be ki kellene menni és meg kellene nézni azt a hidat.  
 
Dr. Tasi Borbála: Kinél volt? Azt nem mondta? 
 
Barna Tiborné: Név szerint nem mondta. Szerinte nem magántulajdon, többször volt itt már a 
hivatalban is bejelenteni.  
 
Malomhegyi Lajos: Közterületen van és nagyon balesetveszélyes. 
 
Sisák Imre: Ki kell menni, meg kell nézni, hogy mit kell vele csinálni.  
 
Sándor Károly: Nem annyira a nagy nyilvánosságra tartozik, inkább az önkormányzat 
intézményeire vonatkozóan szeretne tájékoztatást adni. Pásztó Városi Önkormányzatára  
maradt a Többcélú Kistérségi Társulás elszámolásával kapcsolatos problémakör. Több, mint 
12 millió forinttal taroznak még önkormányzatok, benne Pásztó is több, mint 4 millió 
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forinttal. Az ÖNHIKI támogatásból mi is kaptunk ebből összeget, értelemszerűen az esedékes 
összegünket mi átutaljuk a megfelelő számlára és onnan az intézmény felé. Polgármester Úr 
keddre összehívta az önkormányzatokat azzal kapcsolatban, hogy ennek az ügynek a végére 
tegyünk pontot, vagy legalábbis jussunk lényegesen előbbre. Az egyik legnagyobb tartozó 
önkormányzattal, Ecseg Önkormányzatával felvette a kapcsolatot, és azt az ígéretet tette a 
polgármester úr, hogy annak ellenére, hogy van egy jogfenntartó nyilatkozatuk, azt a mostani 
beszélgetés alapján visszavonják és átutalnák az összeget. Mindannyian féltjük ezt az ügyet, 
mert az a feltétel, hogy mi utaljunk előbb összeget. A Területi Gondozási Központ tartozik 
több, mint 5 millió forinttal Ecsegnek, tehát itt egy csereátutalást kell lebonyolítani. Erre mi 
azt kérjük Ecsegtől, hogy megfelelő garancia legyen,  hogy visszavonják mindenfajta 
jogfenntartó nyilatkozatukat és átutalják a pénzt. Bízunk a jó szerencsében, hogy ez 
realizálódik, ezáltal 5 millió forintos nagyságrenddel csökkenne a kistérségi társulás 
elszámolása, ha Pásztó is befizetné a 4.100.000 Ft-ját, akkor még azzal is. Így minimális 
összegre csökken az elszámolandó tétel és a továbbiakban pedig a kistérségi társulás döntése 
szerint a buszokat értékesíteni kell, a kisebb összegeket el kell számolni és akár még pozitívan 
is kijöhetünk ebből.  
 
Dr. Tasi Borbála: Felhívja a figyelmet arra, hogy a 26 önkormányzat, mint a Többcélú 
Kistérségi Társulás alapító önkormányzatai között a társulás megszüntetésére vonatkozóan 
létrejött egy megállapodás, ezt fogadta el a Képviselő-testület is. Tartalmazza azt, hogy 
hogyan kell eljárni a pénzügyi elszámolás során, tehát úgy gondolja, hogy Pásztó Város 
Önkormányzatára, mint az Államháztartási Törvényben szereplő önkormányzatra az 
vonatkozik ez esetben, hogy annak megfelelően kell végrehajtania a pénzügyi elszámolást, 
ahogy a 26 települési önkormányzat döntött. A 26 település, beleértve Pásztót is a 
megállapodás keretei között járjon el ebben a kérdésben. A hivatal eddig sem jött az 
elkülönített számláról történő utalásokkal a Képviselő-testület elé, mert a megállapodás 
szerint eljárt. Ecseg 4 év óta vitatja azt a kérdést, hogy az intézményhez kerülő szociális 
feladatok kapcsán ők nem tartoznak 3.800.000 Ft-tal. Nem tudja, hogy mitől történne meg az, 
hogy ezt most elismerik és nekünk át is utalják. Úgy gondolja, hogy a megállapodás szerint 
kell eljárni, úgy, ahogy elhangzott a különböző összejövetelek kapcsán, hogy amikor a 
tartozások befolynak a külön számlára, akkor abból kifizetések lesznek teljesítve, ha ez nem 
történik meg, nem javasolja eltérni a 26 település által kötött megállapodástól.  
 
Sisák Imre: Megnézte az összeállított határozati javaslatot és azt javasolja, hogy ezt feltétlenül 
küldjék meg Ecseg Község Önkormányzatának, hiszen az Ecsegi Önkormányzat délután 3 
órakor összeül. Várják meg, hogy Ecseg milyen határozati javaslatot fogad el. Egy dologgal 
nem tud egyetérteni, még akkor sem, ha ez van az általunk is elfogadott megállapodásban, 
hogy mi befizetjük a 4.100.000 forintunkat abból kielégítjük a normatív állami támogatás 
alapján az önkormányzatokat megillető összegeket és aztán eljussunk oda, hogy mi befizetünk 
és a többi település vár. Ebben a kérdéskörben még tárgyalást fog folytatni holnap a 
Belügyminisztériumban az Önkormányzati Gazdasági Főosztályon.Tudja, hogy az összes 
település kapott támogatást a Többcélú Kistérségi Társulás felé fennálló tartozás rendezésére. 
Azt fogja kérni a Belügyminisztériumtól, hogy amikor el fognak számolni az 
önkormányzatok, ezt maximálisan vizsgálják meg. Teljesen jó döntések csak akkor 
születhetnének, ha mindenki komolyan venné az ügyet, mint ahogy azt mi tesszük és 
mindenki fizetne úgy, ahogy azt illik. Erre  nem nagyon lát hajlandóságot.  
 
Dr. Tasi Borbála: Egyetért. Ő sem szeretné, ha a 4.100.000 Ft-unk máshoz kerülne. Azt főleg 
nem szeretné, ha Ecseg a Társulástól megkapja a pénzét, miközben ő a tartozását nem fizeti 
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meg, mert  4 év óta nem ismeri el a tartozását, most is csak formailag, hogy a pénzéhez 
hozzájusson. Azért fogja meghozni ezt a határozatot és nem fog visszajönni ez a pénz.  
El lehet juttatni ezt a véleményét Moravcsik Ferencnek, hátha előmozdítja hogy mégis 
ideutalja ezt a pénzt. Volt neki pénze, kapott rá, mégsem fizetett, mert vitatja ezt a több millió 
forintot. Nem fogunk utalni a mi pénzünkből, sem az elkülönített számláról. 
 
Sisák Imre: Megköszönöm a részvételt, az ülést bezárja. 
 
 

k.m.f. 
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