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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-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, Horváth Imre, Faragó Zoltán, Bognárné Vajvoda Katalin, Odlerné
Tiszovszki Mária, Sándor Gáborné, dr. Hír János, Sárik Jánosné, Antalné Prezenszki
Piroska, Szklenár Katalin, Szabóné Bózsár Éva osztályvezető, Malomhegyi Lajos főmérnök
Bartus László osztályvezető, Berzák Gyuláné, Sándor Balázs, Szervezési Osztály
munkatársai.
Sisák Imre: Köszönti az ülésteremben megjelenteket és a Városi TV képernyőjén keresztül
Pásztó, Hasznos és Mátrakeresztes lakosságát. Megállapítja a határozatképességet, mivel a 9
megválasztott képviselőből 5 fő jelen van.
Dr. Gajdics Gábor és dr. Becsó Károly az ülés előtt jelezte távolmaradását.
Két további napirendi pont tárgyalására tesz javaslatot az alábbiak szerint, melyeket 4. és 13.
napirendi pontként javasol megtárgyalni.
 4. Javaslat a Rendőrség Napja alkalmából adományozandó elismerések odaítélésére.
 13. Javaslat közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködésre.
Szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendi javaslatot.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
103/2014. (IV. 29.) 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 a 2013. évi költségvetési zárszámadási rendelet és egyszerűsített beszámoló
jóváhagyására.
Előterjesztő: Sisák Imre Polgármester

3./

Javaslat az önkormányzat 2014.évi költségvetési rendeletének módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
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4./

Javaslat a Rendőrség Napja alkalmából adományozandó elismerések odaítélésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

5./

Javaslat szabad pénzeszköz betétként lekötésére.
Előterejesztő: Sisák Imre polgármester

6./

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámoló
jóváhagyására.
Előterjesztő: Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

7./

Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Előterjesztő: Bartus László Osztályvezető

8./

Javaslat Pásztói Hírlap 2014. évi színes nyomtatásban történő megjelentetéséhez a
Dióhéj Kiadó Kft-vel megállapodás megkötésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

9./

Javaslat civil szervezetek 2014. évi támogatására
Előterjesztő: Gömbiczné Kanyó Beatrix

10./

Javaslat Pásztó, Hunyadi út 12. I/1. Szám alatti önkormányzati lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítására vonatkozó kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

11./

Javaslat a strandfürdő üzemeltetési szerződésének megkötésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

12./

Javaslat Liget utcai ivóvízvezeték rekonstrukciója tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

13./

Javaslat közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködésre.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

Gömbiczné Kanyó Beatrix érkezik, 6 képviselő van jelen.
I. NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között
történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: Írásban megkapták az előterjesztést, szóbeli kiegészítése nincs.
Kérdés, vélemény nem volt.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 83/2014. /III. 27./ sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
104/2014. (IV. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a 83/2014. /III. 27./ sz. határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 85/2014. /III. 27./ sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
105/2014. (IV. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a 85/2014. /III. 27./ sz. határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 92/2014. /III. 27./ sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
106/2014. (IV. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a 92/2014. /III. 27./ sz. határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 95/2014. /III. 27./ sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
107/2014. (IV. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a 95/2014. /III. 27./ sz. határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott
tájékoztatást.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
108/2014. (IV. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatást
elfogadta.
II. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a 2013. évi költségvetési zárszámadási rendelet és egyszerűsített beszámoló
jóváhagyására.
Előterjesztő: Sisák Imre Polgármester
Sisák Imre: Úgy gondolja, a 2013. év valódi áttörést jelentett az önkormányzat
gazdálkodásában. Ez az év volt az első, amikor áttértünk a normatív támogatási rendszerről a
feladatfinanszírozásra. Fenntartásai voltak ezzel kapcsolatban, viszont a gondot inkább az
jelenti, hogy jó néhány terület nem érintett ebben, mint pl. a közművelődés és kultúra területe.
Az elmúlt évben az alapfokú és középfokú oktatás és művészeti oktatás a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ megalakulásával állami kézbe került. Új feladatként került
vissza a múzeumi tevékenység ellátása önkormányzatunkhoz. Az IPESZ új feladatként
megkapta a háziorvosi ellátással kapcsolatos teendőket.
A bevételek és kiadások alakulásáról megállapítható, hogy az eredeti előirányzathoz képest év
közben igen jelentős változások történtek. Ilyen volt pl. a többcélú kistérségi társulás
megszűnése is.
Kissé visszatekintve 2002. és 2010. között az önkormányzat költségvetési helyzete teljesen
másként alakult, mint 2013-ban. Azokban az években ugyanis egyetlen fillér ÖNHIKI
támogatást sem sikerült elnyernie az önkormányzatnak. Ráadásul 2010. előtt több, mint 600
millió Ft-tal csökkentették az önkormányzat finanszírozását. 2010. után pozitív javulás
következett be. 2011-ben már 141 millió Ft-ot meghaladó ÖNHIKI támogatást nyertünk el,
illetve ebben az összegben rövid lejáratú hiteleinkből is engedtek el. 2012-ben 210,6 millió Ft
ÖNHIKI támogatást sikerült elnyerni. Így várhattuk a 2013-as évet, amikor bekövetkezett az
5000 lélekszám feletti települések hitelkonszolidációja. Pásztónak első körben 40 %-ot
akartak elengedni, de a lobbitevékenységnek köszönhetően sikerült elérni, hogy a hitelek 60
%-át vállalta át az állam. Összességében az elmúlt évben több, mint 296 millió Ft hitelt és
kamatot engedtek el az önkormányzatnak. Ez a szomszédos településeket nézve igen alacsony
összeg, mivel Bátonyterenyének több, mint 1 milliárd Ft-os hitelállománya volt. Ez viszont
azt mutatja, hogy Pásztón igen felelős gazdálkodás folyt. Ezért volt ilyen alacsony a
hitelállományunk.
Az elmúlt évben az adóbevételeink sajnos kis mértékben csökkentek, mivel megszűnt az
Állami Nyomda pásztói gyáregysége. Novemberben viszont ismét elnyertünk 180 millió Ft
ÖNHIKI támogatást. Ez már az elmúlt három évet tekintve meghaladta az 530 millió Ft-ot.
Szintén pozitívan hatott, hogy több település kifizette tartozását, ezek közül a legfontosabb
Mátraszőlős volt, hiszen több mint 24 millió Ft-tal tartozott Pásztónak.
Az elmúlt évben a szerkezetátalakítási tartalékból is kaptunk 62 millió Ft-ot a köznevelési
intézmények működési támogatására, diákétkeztetésre is 12 millió Ft-ot meghaladó összeget
kapott Pásztó. Szociális és gyermekjóléti feladatokra pedig 1 millió 504 eFt-ot.
Ha nehezen is, de sikerült a Területi Gondozási Központ tartozását is rendezni, ebből a
legjelentősebb a Margit Kórház felé állt fenn az étkeztetés vonatkozásában, mintegy 4 millió
Ft-ot meghaladó összeg.
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Jelenleg a zárszámadási rendelet 5. §-ában az önkormányzat kimutatott pénzmaradványa 300
millió 306 eFt. Ennek egy meghatározott részét fejlesztési célokra fogjuk fordítani.
A fejlesztési feladatokat illetően az elmúlt évben két nagyon fontos dolog volt. Az egyik az
egészségügy területén, a másik a környezetvédelem területén. A szeméttelep rekultivációjára
Pásztónak 807 millió Ft áll rendelkezésére. A munka kb. egy-másfél hét múlva elkezdődhet.
A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos projekt is eredményes lett. Itt kb. 250 millió Ft-os
összeg illeti meg Pásztót.
A képviselő-testület indította el a Tüdőgondozó új épületbe történő elhelyezését, mely tavaly
októberben meg is valósult. Ez több, mint 260 millió Ft-os beruházás volt. A Gondozóház
építéséhez szintén közel 59 millió Ft-os támogatást nyertünk, melyhez 3 millió Ft-ot kevéssel
meghaladó önerőre is szükség volt. Megújult a Százszorszép Óvoda is, melynek teljes
bekerülési költsége meghaladta a 26 millió Ft-ot. A Hétpettyes tagóvoda is felújításra kerül
mintegy 36 millió Ft ráfordítással.
Köszönettel tartozik munkatársainak, a Hivatal vezetésének, az intézményvezetőknek a
felelős gazdálkodásért, a sikeres pályázatokért.
Köszönetet mond jelenlévő képviselőtársainak is, akikre mindig folyamatosan számíthatott és
ezzel hozzájárultak az önkormányzat eredményes működéséhez.
Pásztónak nincsen hitelállománya és megmutatja azt a bizonyságlevelet, melyet Orbán Viktor
miniszterelnök írt alá annak bizonyságául, hogy a kormány átvállalta a hitelek összegét.
Pásztó tehát hiány-, hitel- és kamatmentes önkormányzat lett.
Megköszöni mindenki áldozatos és lelkiismeretes munkáját.
Kérdés nem volt.
Vélemények, észrevételek
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta a beszámolót és 5
igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén megtárgyalta a beszámolót,
mely igen részletes és alapos. Örömmel olvasta az önkormányzat kedvező helyzetéről szóló
jelentést és ezúton köszöni meg a Bizottság nevében Polgármester úr és munkatársai
lelkiismeretes munkáját. A beszámolót egyhangúlag elfogadásra javasolja a bizottság.
Volek György: Szintén megköszöni a Polgármester Úr, Jegyző Asszony, valamint az
Aljegyző és munkatársai munkáját. Fontos volt az is, hogy az intézmények fegyelmezett
gazdálkodást folytassanak és ebben az intézményvezetőknek a legnagyobb a felelősségük.
Ezek együttesen hozzájárultak ahhoz, hogy Pásztó egy fejlődő pályára lépett. Kívánja, hogy a
jövőben is hasonló eredményeket érjenek el.
Dr. Nyíri Ferenc: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a beszámolót és rendelet tervezetet és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Szintén köszönetét fejezi ki a Hivatal vezetésének és az apparátusnak a lelkiismeretes és
hozzáértő munkáért.
Sisák Imre megköszöni az elismerő szavakat és hozzáteszi, hogy Becsó Zsolt és Bíró Márk
országgyűlési képviselők sokat segítették munkája során.
Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
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Név szerinti szavazás: Sisák Imre igen, Volek György igen, Barna Tiborné igen, Gömbiczné
Kanyó Beatrix igen, Dr. Nyíri Ferenc igen, Édes Attila igen.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról
és egyszerűsített beszámoló jóváhagyásáról
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/.
III. NAPIRENDI PONT:
Javaslat az önkormányzat 2014.évi költségvetési rendeletének módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: A rendelet módosítására azért van szükség, hogy több fejlesztési feladatot
elindíthassunk. Ez a 6. számú mellékletben mutatkozik meg, belső átcsoportosítás
formájában. Az előterjesztés részeként a táblázatot mindenki megkapta és megismerhették.
A tervezett fejlesztések nagy valószínűséggel nem teljes mértékben fognak ebben az évben
megvalósulni, mivel pályázati források is szükségesek lennének, de készen állunk és amint
lehet, pályázni fogunk az egyes célokra.
Amint meglesz a pénzmaradvány felosztása, arra számít, hogy a Béke utca ivóvíz hálózat
felújítására 18 millió Ft-ot, valamint további 4 millió Ft-ot három játszótér kialakítására lehet
fordítani.
Kérdés nem volt.
Vélemények, észrevételek
Barna Tiborné:Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság a rendelet módosítást
megtárgyalta és 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Édes Attila: A Pénzügyi és TEF Bizottság szintén megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
dr. Nyíri Ferenc: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a rendelet módosítást és egyhangúlag
elfogadásra javasolja.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
Név szerinti szavazás: Sisák Imre igen, Volek György igen, Barna Tiborné igen, Gömbiczné
Kanyó Beatrix igen, Dr. Nyíri Ferenc igen, Édes Attila igen.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat 13/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a
11/2014. /IV. 3./ rendelettel módosított
4/2014. (II.13.) költségvetési rendelet módosításáról
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/
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Sisák Imre: A IV. napirend tárgyalása zárt ülésen történik.
A zárt ülésről külön jkv. készül.
Sisák Imre: A képviselő-testület ülése rendhagyó módon folytatódik. Az elmúlt héten, április
24-én volt Sárkányölő Szent György Napja, mely 1992-től a Kormány döntése szerint a
Rendőrség Napja. Ebből az alkalomból kérte a Pásztói Rendőrkapitányság vezetését, hogy
tegyen javaslatot azon kiemelkedő munkát végző személyekre, akiket az önkormányzat
elismerésben részesít.
Vida Ottó Kolozs Úr, a Rendőrkapitányság vezetője jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt
venni.
Köszönti Csépe Attila urat, a Bűnügyi Osztály vezetőjét, mint megbízott helyettes vezetőt,
Vágvölgyi Géza rendőrszázadost, Szabó Tímea rendőrfőhadnagyot és Gódi Ferenc
rendőrfőtörzszászlóst.
Ismerteti a képviselő-testület döntését és felkéri Vágvölgyi Gézát, Szabó Tímeát és Gódi
Ferencet, hogy vegyék át az önkormányzat elismerését.
Gratulál munkájukhoz saját és a képviselő-testület nevében. A jövőre nézve erőt, egészséget,
kitartást kíván és bízik abban, hogy a jövőben is hasonló odaadással végzik munkájukat.
Csépe Attila: Megköszöni a Rendőrkapitányság vezetése nevében az önkormányzat
elismerését. A most megjutalmazott kollégák valóban kiemelkedő munkát végeznek és
megérdemelten kapták azt.
Sisák Imre megköszöni jelenlétüket és távozásuk után folytatódik a napirendek tárgyalása.
Sisák Imre távozik, 5 képviselő van jelen. Az ülést Volek György alpolgármester vezeti.
V. NAPIRENDI PONT:
Javaslat szabad pénzeszköz betétként lekötésére.
Előterejesztő: Sisák Imre polgármester
Sándor Károly: Az a szerencsés helyzet állt elő, hogy egy viszonylag rövid időre mintegy 150
millió Ft-ot betétként le tudunk kötni. Sajnos a betéti kamatok most igen alacsonyak, de
kisebb kiadás fedezésére fel tudjuk használni. Kéri, hogy támogassák a határozati javaslatot.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra
javasolják a képviselő-testületnek.
Volek György szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

8

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
113/2014. (IV. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat 2014. évi szabad pénzeszközei terhére 150.000 E Ft-ot egy
hónapra betétként leköt számlavezető pénzintézeténél, az OTP Bank Nyrt-nél.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a gazdasági vezetőt, hogy a
betétlkeötéssel kapcsolatos szerződést aláírja.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a gazdasági vezetőt, hogy a betét lejárta
után az önkormányzat helyzetétől függően maximum 100-100 millió Ft erejéig további betét
lekötést hajtsanak végre egy hónapra.
Határidő: értelemszerű
Felelős: szöveg szerint
VI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámoló
jóváhagyására.
Előterjesztő: Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
Dr Tasi Borbála: Kéri a képviselő-testületet, hogy a bizottsági döntéseknek megfelelően
fogadja el a határozati javaslatot.
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
114/2014. (IV. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó költségvetési
szervek 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységéről készített beszámolót megtárgyalta és
jóváhagyja.
Sisák Imre érkezik, 6 képviselő van jelen.
VII. NAPIRENDI PONT:
Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Előterjesztő: Bartus László Osztályvezető
Odlerné Tiszovszki Mária: Az előterjesztés a szakmai vezető közreműködésével készült. Kis
Sándor betegsége miatt sajnos nem tud részt venni a mai ülésen. Részletes előterjesztést
készítettek, szóbeli kiegészítése nincs. A kérdésekre válaszol.
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Kérdés nem volt.
Vélemények, észrevételek
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Sisák Imre: Rendkívül fontosnak tartja azt a tevékenységet, melyet az intézmény a
gyermekvédelem területén ellát. A gyermekjóléti és családsegítő szolgálatnál viszont kicsit
komolyabb aktivitást szeretne látni többek között a tekintetben, hogy a családok átmeneti
otthonának kihasználtsága is javulhasson, illetve megfontoltabb javaslatokat, hogy kik
költözhessenek be.
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok sokkal nagyobb szeletét jelentik a város
életének, mint amelyet ez az anyag átfog. A probléma sokkal több, mint amennyi felszínre
kerül. Ezért is mondja, hogy sokkal aktívabbnak kellene lenni, minden jelzésnek után kellene
járni. A családok átmeneti otthonába sokkal többen jönnének vidékről is, viszont az
önkormányzatok nem megfelelő súllyal kezelik a problémákat. Ez az otthon olyan
krízishelyzeteket oldhat és oldott már meg, amelyet másként nem lehetett volna.
Összességében az intézményben folyó munka jó színvonalú és köszönetét fejezi ki az
intézmény vezetőjének és munkatársainak.
Sajnálja, hogy a városi tv már nincs jelen. Kéri Faragó Zoltán urat, a Pásztói Hírlap
szerkesztőjét, hogy a lapban foglalkozzon e témával, keresse meg az intézmény vezetőjét és a
Családok Átmeneti Otthonának vezetőjét, készítsen riportot velük.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
115/2014. (IV. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
1. A családok átmeneti otthonában lakó szülők lehetőség szerint kapjanak munkalehetőséget
(közfoglalkoztatás) 4 órában a gyes mellett. Jövedelmük emelkedésével több esélyük lenne az
önálló életvitelhez, könnyebben válhatnának a társadalom hasznos tagjaivá.
2. A foglalkoztathatóság növelése érdekében a Munkaügyi Központ által szervezett, szakmát
adó képzések figyelemmel kísérése és szorgalmazása a szakképesítéssel nem rendelkező,
munkanélküli szülők vonatkozásában.
3. Az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő családok többnyire nem rendelkeznek lakással,
kevés jövedelemből élnek, ezért az albérlet számukra megfizethetetlen. Meg kell vizsgálni a
szociális bérlakások kialakításának a lehetőségét, figyelni kell azokat a pályázati forrásokat,
melyek lehetőséget adnak a településen olyan szociális bérlakások építésére, vagy létesítésére,
ahol a rászoruló családok - intézmény független - elhelyezést nyerhetnek.
Felelős: érintett intézmények, szervek vezetői
Határidő: folyamatosan, ill. értelemszerűen
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4. E határozat hatályba lépésével egyidejűleg a 86/2013. /IV. 30./ számú határozat hatályát
veszti.
Barna Tiborné távozik, 5 képviselő van jelen.
VIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztói Hírlap 2014. évi színes nyomtatásban történő megjelentetéséhez a
Dióhéj Kiadó Kft-vel megállapodás megkötésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: A Pásztói Hírlap színvonala jelentősen javult az utóbbi időben, a színes nyomtatás
ezen még tovább javíthat. A város lakosságát ösztönzi arra, hogy írjanak cikket a Pásztói
Hírlapba.
Kérdés nem volt.
Vélemények, észrevételek
Édees Attila: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
116/2014. (IV. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Hírlap havilap
2014. évi színes nyomtatásban történő megjelenésére vonatkozó javaslatot és
megállapodást, melyről az alábbi határozatot hozza:
A Pásztói Hírlap havilap 2014. évi színes nyomtatásban történő megjelenésének
finanszírozásáról szóló megállapodás megkötésére felhatalmazza Pásztó Város
Polgármesterét.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
IX. NAPIRENDI PONT:
Javaslat civil szervezetek 2014. évi támogatására
Előterjesztő: Gömbiczné Kanyó Beatrix
Gömbiczné Kanyó Beatrix: A civil szervezetek támogatásánál az alapítványok támogatására
rendelkezésre álló összeg 800 eFt volt, a sportszervezetek részére pedig 2 millió Ft. Az
alapítványok esetében alacsonynak találták az összeget, ezért szeretné, ha ezt az összeget a
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későbbiekben megemelnék, amennyiben lesz rá lehetőség. A pályázatok időben beérkeztek,
viszont több mint fele hiánypótlásra szorult. A hiánypótlást megtették az érintettek.
Az értékeléshez kialakítottak egy pontrendszert, melyet az ülés előtt megkaptak a képviselők.
Ez alapján tettek javaslatot a szervezetek támogatására, mely a kiosztott táblázatban látható.
Javasolja, hogy a határozati javaslat egészüljön ki egy 7. ponttal az alábbiak szerint:
„A civil szervezetek és alapítványok számára megítélt keretösszeg további 800 eFt-tal
történő megemelése esetén az 1. és 2. számú mellékletek utolsó oszlopában szereplő
összegre kiegészül a támogatás további igénybenyújtás nélkül.”
Sisák Imre: A döntés meghozatalához a költségvetésben szükséges összeg megteremtéséről
gondoskodni kell.
Kérdés nem volt.
Vélemények, észrevételek
Édes Attila:A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a kiegészítéssel
elfogadásra javasolja.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
117/2014. (IV. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
1.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a civil szervezetek
2014. évi támogatására vonatkozó javaslatot és azt az 1., 2., és a 3. számú
mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

2.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Sodrásban
Közhasznú Alapítvány egyedi kérelmét, s annak helyt adva 30 eFt támogatásban
részesíti.

3.

A 2014. évben támogatásban részesült civil szervezetek 2015. január 31-ig
szöveges értékeléssel együtt, számlákkal igazolt elszámolást kötelesek benyújtani
„Civil támogatás” jelige feltüntetésével a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és
Szociális Osztályának címezve (3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.)

4.

Amennyiben a civil szervezet az 2. pontban megállapított határidőre nem vagy
nem teljes körűen számol el, a 2015. évben nem jogosult támogatásra.

5.

A Képviselő-testület a pályázati eredményeket a város honlapján, a Városi TV
képújságján valamint a Pásztói Hírlap következő számában teszi közzé.

6.

A támogatásban részesülő szervezetek a 4. számú melléklet szerinti támogatási
szerződést kötik meg Pásztó Városi Önkormányzattal.
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7.

A civil szervezetek és alapítványok számára megítélt keretösszeg további 800 eFttal történő megemelése esetén az 1. és 2. számú mellékletek utolsó oszlopában
szereplő összegre kiegészül a támogatás további igénybenyújtás nélkül.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
X. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó, Hunyadi út 12. I/1. Szám alatti önkormányzati lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítására vonatkozó kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: A bérlő megkötöttek a szerződés a VG Kft-vel tartozásának megfizetésére. A
bérlő édesanyja kezességet vállalt a tartozás megfizetésére, ezért az A. alternatíva elfogadását
javasolja.
Kérdés nem volt.
Vélemények, észrevételek
Édes Attila: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és az A. alternatívát
javasolja elfogadásra.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
118/2014. (IV. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta a Pásztó, Hunyadi u. 12. I/1. szám alatti
önkormányzati lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítására tett javaslatot és az alábbi
határozatot hozza:
1. Pintérné Deán Tímea kérelemnek helyt ad és a Pásztó, Hunyadi út 12. I./1. szám alatt
található, önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra szóló bérlőkijelölés időtartamát 2014.
december 31-ig, a 2) pontban részletezett feltétellel meghosszabbítja.
A bérlőkijelölésben foglaltak továbbra is érvényesek.
2.

Felhívja Pintérné Deán Tímea figyelmét, hogy amennyiben a lakbér és a közös
költség részletfizetési vállalását nem teljesíti az aktuális havi lakbér és közös költség
megfizetése mellett és ismét 60 napot meghaladó tartozása keletkezik, Pásztó Városi
Önkormányzat a lakásbérleti szerződést felmondja.

Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója
Határidő: értelemszerűen

13
XI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a strandfürdő üzemeltetési szerződésének megkötésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: A korábbi évekhez hasonlóan a Dél-Nógrádi Vízmű Kft-vel és a VG. Kft-vel
kívánja az önkormányzat a strandfürdőt üzemeltetni.
Kérdés
Dr. Nyíri Ferenc: A belépődíjak miként változnak, emelkednek-e?
Horváth Imre: Nem emelik a belépődíjakat, marad a tavalyi áron.
Édes Attila: Praktikus-e, hogy este 6-kor bezár a strand? Korábban szó volt arról, hogy
kondiúszásra este 6 és 8 óra között csökkentett belépődíjjal nyitva lesz.
Sisák Imre: A strand este 7-kor zár, viszont rendkívüli hőség, kánikula esetén egyedi döntés
szerint kitolható a nyitvatartás este 8 óráig. A labdarúgó vb. idején a fontosabb mérkőzéseket
nagy kivetítőn nézhetik a strandon. A strandfürdő nyitása május 25-én lesz.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
119/2014. (IV. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a strandfürdő
üzemeltetési szerződésének megkötésére tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza.
1. Az önkormányzat a megye egyetlen gyógyvizű strandját tovább működteti. A strand
határozott időre szóló üzemeltetésével a Dél-Nógrádi Vízmű Kft-t bízza meg.
A strandfürdő burkolt és füvesített területeit, beleértve az autóparkolót is, illetve a
szociális és vizesblokkok, a két mobilöltöző és a medencék közvetlen környezete
karbantartását, tisztítását a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. végzi,
továbbá gondoskodik a strandfürdő nyitvatartási időn kívüli őrzéséről, védelméről 18:00tól 06:00-ig.


A Képviselő-testület a strand üzemeltetési veszteségét a Dél-Nógrádi Vízmű Kft-nek
megtéríti. Az előirányzatot a tételes elszámolás után a költségvetésében biztosítja.
Határidő: értelemszerű
Felelős: értelemszerű

 A Képviselő-testület a strand zöldterületének gondozására, továbbá az üzemeltetésből
adódó háztartási hulladék elszállítására 572 eFt-ot biztosít a költségvetésében a Pásztói
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére.
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4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat melléklete szerinti
üzemeltetési
szerződés aláírására.
Határidő: 2014. május 6.
Felelős: polgármester
Sisák Imre javasolja, hogy a XII. napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történjen.
Szavazásra bocsátja.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
120/2014. (IV. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja a Liget utcai ivóvízvezeték rekonstrukciója tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról szóló napirendet.
A zárt ülésről külön jkv. készül.
XIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködésre.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: A ZAVIT foglalkoztatna 20 főt két hónapra. Az a kérésünk, illetve azt vállalták,
hogy a Kövicses patak partját a Zagyvába torkollásától Hasznos közigazgatási határáig
levágják, a zöldhulladékot összegyűjtik és elégetik.
Kérdés nem volt.
Vélemények, észrevételek
Édes Attila: A Pénzügyi és TEF Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
122/2014. (IV. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat megismerte és megtárgyalta az önkéntes hozzájárulás fizetésére
és a közfoglalkoztatási együttműködésre vonatkozó kérelmet és az alábbi határozatot hozza:
 Pásztó Városi Önkormányzat elismeri a Zavit bel- és külterületi vízfolyásokon
végzett
tevékenységét, azt a település biztonsága érdekében fontosnak tartja, ezért a 2014. évi
önkéntes hozzájárulást a 2014. évi költségvetés terhére megfizeti.
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2. A képviselő-testület a közfoglalkoztatásban való együttműködésre vonatkozó
megállapodást jóváhagyja és 20 fő közmunkás 2 havi foglalkoztatásához a 2014.
évi költségvetés rendkívüli kiadásai terhére biztosít 440 eFt-ot.
3. A képviselő-testület felkéri polgármesterét és a gazdasági vezetőt, hogy az 1. pont
szerinti érdekeltségi hozzájárulást átutalja, a 2. pont szerinti megállapodást aláírja
és az abban szereplő összeget átutalja.
Határidő: 2014.május 10., illetve megállapodás szerint
Felelős: szöveg szerint
KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK, JAVASLATOK
Sisák Imre: Javasolja, hogy az Irinyi utcai bejárót főleg a műanyag üzemtől kifelé a
buszmegállóig rendbe kell tenni, le kell vágni.
Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
k.m.f.

Sisák Imre
polgármester

dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

