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JEGYZŐKÖNYV

Képviselő-testületi ülés helye : 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc út 35.,Pásztó Városi Polgármesteri
Hivatal II. emeleti tanácskozó terme.
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 25-én megtartott
üléséről.
Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tibor Józsefné,
dr.Becsó Károly, Gömbiczné Kanyó Beatrix, Édes Attila, dr. Halász István, dr. Gajdics Gábor
képviselők.
Meghívottak: dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző, Sándor Károly aljegyző, Odlerné Tiszovszki
Mária, Sárik Jánosné, dr. Hír János, Antalné Prezenszki Piroska, Máté Nándorné –
intézményvezetők, Győriné Új Mária, Robotka Róbert, Bartus László, Szabóné Bózsár Éva
osztályvezető, Malomhegyi Lajos főmérnök, Tari Mihály informatikus, Sándor Balázs, Berzák
Gyuláné Szervezési Osztály munkatársai.
Sisák Imre: köszönti az ülésteremben megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet, mivel a 9
megválasztott képviselőből 8 fő jelen van. Dr. Nyíri Ferenc képviselő jelezte, hogy egészségügyi
okok miatt nem tud részt venni a mai képviselő-testületi ülésen.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a következők szerint.
További napirendi pont megtárgyalását javasolja.
Tizenhetedik napirendi pontként tárgyalja a Képviselő-testület a pásztói II. világháborús szovjet
hősi emlékmű áthelyezésével kapcsolatos előterjesztést.
Megkérdezi van-e más javaslat.
Egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja a kiegészített napirendet.
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 8 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
252/2014. (IX.25.) 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 2014. évi költségvetési rendelet módosítására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

2
3./

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

4./

Javaslat a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati
rendelet megalkotására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

5./

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló
tájékoztató elfogadására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

6./

Tájékoztató Pásztó Városi Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről és a
választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő kötelezettségekről
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

7./

Beszámoló a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Pásztói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Angyal Tibor tű. Alezredes, Csépe Zsolt tű. alezredes

8./

Beszámoló az alpolgármester munkájáról
Előterjesztő: Volek György alpolgármester

9./

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: érintettek

10./

Beszámoló a FEB tagok munkájáról
Előterjesztő: FEB elnöke

11./

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
Előterjesztő: dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

12./

Javaslat a 2014.évi megyei önkormányzati tartalékra és a rendkívüli önkormányzati
támogatásra vonatkozó pályázathoz szükséges döntés meghozatalára
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

13./

Javaslat ingatlanon fennálló jelzálog jog ranghely cseréjével kapcsolatos kérelem
elbírálására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

14./

Javaslat a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás társulási megállapodásának
7. számú módosítására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

15./

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2015.
évi pályázati fordulójához történő csatlakozásra
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

3
16./

Javaslat sportszervezetek támogatására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

17./

Javaslat Pásztó, Csillag tér II. világháborús emlékhely áthelyezésére vonatkozó
árajánlat bekérésére.

Sisák Imre: Elmondja, hogy II. féléves üléstervben szereplő képviselő-testületi üléseket tekintve ez
a mai az utolsó képviselő-testületi ülés. Megköszöni a képviselőknek, a Polgármesteri Hivatal
munkatársainak, a címzetes főjegyzőnek, az aljegyzőnek, az osztályvezetőknek, a bizottságok
tagjainak, az intézmények vezetőinek és minden más munkatársnak a 2010-2014-es ciklusban
végzett munkáját, amivel hozzájárult az önkormányzatok eredményes működéséhez.
Külön köszönetét fejezi ki Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyzőnek az elvégzett munkáért és arra
kéri, hogy a továbbiakban is folytassa a munkát azért, hogy a jogszabályok ugyanolyan módon és
mértékben legyenek betartva, mint ahogyan az elmúlt időszakban.
Megköszöni a képviselő-testület valamennyi tagjának munkáját, a képviselők és bizottsági tagok
részére átadja a 2010-2014-es önkormányzati ciklust lezáró emléklapot.
I. NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztató kiosztásra került. /A
jkv-höz mellékelve/
Külön kitér a 2014. szeptember 20-i Magyar Összetartozás Fogadalmi Helyének avatására, mely
minden jelenlévő számára felemelő érzés volt.
Kérdés, vélemény nem volt.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 173/2014 (VI.26.)sz. határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
253/2014. (IX.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 173/2014.(VI.26.)
számú határozat módosításáról szóló javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú
Nonprofit Kft. tulajdonosa kezdeményezi a 2014. március 31-én kelt, a Kelet-Nógrád Térségi
Hulladékgazdálkodási rendszer pásztói és bátonyterenyei szolgáltatási területei
hulladékgazdálkodási szolgáltatásának ellátására kötött alvállalkozói szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetését. Tekintettel arra, hogy a Pásztói Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft 2015. január elsejétől nem tudja ellátni a közszolgáltatást.
Amennyiben 2014. december 31.-ig a hulladékgazdálkodást érintő jogszabályok és rendelkezések
olyan módon változnak, hogy a hulladéklerakási járulék miatt keletkezett, és folyamatosan
keletkező többlet terhek kompenzációja lehetővé válik, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenység
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fenntarthatósága biztosítva lesz, akkor a tulajdonos Önkormányzat a szerződési feltételek
újratárgyalását fogja kezdeményezni.
Felelős: értelemszerű
Határidő: értelemszerű
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 174/2014 (VI.26.) sz. határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
254/2014. (IX.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 174/2014 (VI.26.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 190/2014 (VI.26.) sz. határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
255/2014. (IX.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 190/2014 (VI.26.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 217/2014 (VII.23.) sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
256/2014. (IX.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 217/2014 (VII.23.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a 226/2014 (VIII.22.) sz. határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
257/2014. (IX.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 226/2014 (VIII.22.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
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Sisák Imre szavazásra bocsátja a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatást.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
258/2014. (IX.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatást elfogadta.
II. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a 2014. évi költségvetési rendelet módosítására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: Jól mutatja ez az előterjesztés, hogy a közfeladatok ellátása körében és Pásztó, Hasznos
és Mátrakeresztes városrészben szépítészeti tevékenység körében Pásztónak rendkívül sok eszköz
volt és van a kezében. Vannak olyanok is amelyek bizonyos célzattal kerültek bele. Például a strand
üzemeltetés többletköltsége. Nyáron rendkívül sok esős nap volt, mely megmutatkozott a
látogatottságban is.
Folyamatosan vannak olyan tételek, melyek bekerülnek a költségvetésbe, ilyen a
közfoglalkoztatottsággal kapcsolatos itt látható 133.742.000,-Ft-os összeg. Ebben az évben az
átlagos statisztikai létszám a közfoglalkoztatottságnál 231 fő volt. Ebben az évben a
közfoglalkoztatási célokra 289.982.253,-Ft-ot kaptunk a Belügyminisztériumtól. Nem véletlenül a
közbiztonság egyébként Pásztón kifogástalan.
Szerepel benne a hasznosi I. világháborús emlékhelynek a helyreállítására elnyert, illetve az
önkormányzati önerővel megnövelt összeg, a közvilágítási lámpatestek bővítésére rendelkezésre
álló összeg, a két önkormányzati bérlakás fűtéskorszerűsítése, játszótéri padok és szemetes edények
pótlására szolgáló összeg. Kéri a képviselő-testületet a rendelet elfogadására.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A bizottságok együttes ülésen tárgyalták a rendelet módosítást. A bizottságok
egyhangúlag elfogadásra javasolják.
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a rendeletet.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat 23/2014 (IX. 26.) önkormányzati rendelete
a 22/2014.(VIII.23.) rendelettel , a 14/2014.(V.30.) rendelettel, a 13/2014.(IV.29.) rendelettel, a
11/2014.(IV.3.) rendelettel módosított
4/2014. (II.13.) költségvetési rendelet módosításáról /A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a kitekintő határozatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbség szükséges.
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A képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
A kitekintő határozatot a képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
259/2014. (IX.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Az egyes közpénzekről szóló törvényeknek az államháztartás önkormányzati alrendszerét érintő
módosításáról és azok más törvénnyel való összhangjának biztosításáról szóló 2012. évi XVII.
törvény és az egyes közpénzügyi tárgyú kormányrendeletek az államháztartás önkormányzati
alrendszerét érintő módosításáról szóló 56/2012. (III.30.) kormányrendelete alapján a középtávú
tervezés az adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségek az Áht. 29. § alapján az 1.
számú melléklet szerint módosulnak. Ezen határozat a 247/2014. /IX.15./ számú határozat helyébe
lép.

III. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak
megállapítására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: Az előterjesztést mindkét bizottság megtárgyalta a képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja.
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a rendeletet.
A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2014./IX. 26./ önkormányzati rendelete
a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő
élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló 28/2013.(XII.20.) számú rendelet módosításáról

/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/
IV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Kérdés
Dr. Halász István: A 17. pontban 110.000,-Ft van a 18. pontban 100-100.000,-Ft van. Elírás, vagy
direkt így van?
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Sándor Károly: Új szabályozással találkozunk, korábban központi jogszabályok vonatkoztak erre a
kérdéskörre, nincs szándékosság mögötte. Vásároltunk egy minta szabályzatot, azt körbejártunk.
Minden osztályvezetővel, intézményvezetővel átnéztük. Természetesen adaptáltuk a mi
körülményeinkre.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a rendelet elfogadását javasolja.
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a rendeletet.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a rendeletet.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2014.. /IX. 26./ önkormányzati rendelete
a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/
V. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló
tájékoztató elfogadására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: Úgy gondolom, hogy az I. félévi beszámoló mindenképpen egy tükör előttünk, bár
ehhez elő kell venni a 2014. évi költségvetésnek az 5. számú módosítását, ami túlmutat az I. féléves
költségvetési teljesítésen.
Az eredetileg elfogadott költségvetéshez képest az önkormányzat a költségvetési kiadási
főösszegét tekintve átlépte a 2 milliárd forintos határt. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy év közben
is jelentős többletbevételek jelentek meg az önkormányzatnál, amelyek egyrészt pályázati
pénzeszközökből, másrészt saját bevételekből tevődnek össze. A 2014. évi költségvetési rendelet
elfogadásánál mi még azzal számoltunk, hogy 46.409.000,-Ft hiány van, ami azért volt kezelhető,
mert az elmúlt esztendőben ÖNHIKI-ből 180 millió forintos nagyságrendű bevételre tudtunk szert
tenni. Amikor a pénzmaradvány elszámolásához jutottunk, akkor ez a 46 milliós hiány is eltűnt a
számlánkról. Azt láthatjuk, hogy az önkormányzat működési hiány- és hitelmentes.
Pásztó város önkormányzata nemcsak az állam által átvállalt hitelek miatt hitelmentes, hanem azért
mert a szennyvízberuházásból származó hiteleit is teljes egészében visszafizette. Határidő előtt
2014. április 11-én az OTP számára az utolsó részletet is visszafizettük, ami 6 millió forintos
kamatmegtakarítást jelentett. Ami a helyi adóbevételeket illeti a költségvetési rendeletben
tervezetteknek megfelelően alakultak, ezt a 2014. szeptember 15-i adatok is mutatják. Az elmúlt 4
év legnagyobb eredménye talán az, hogy Pásztónak a pénzügyi helyzete óriási mértékben javult. Az
összes kiegészítő támogatás nagyságrendje meghaladja a 600 millió forintot. A
hitelkonszolidációval és az önkormányzati fejlesztési hitelek visszafizetésével teljesen hiány és
hitelmentessé váltunk. Ebben az évben rendkívül sok komoly fejlesztési feladatot önerőből tudunk
teljesíteni vagy pályázatokhoz hozzá tudunk tenni különféle fajta forrásokat.
Az intézményeinkben sok európai uniós támogatással megvalósuló programot bonyolítottunk le.
Átadtuk a Hétpettyes Óvodát, a Pitypang Óvodát, a Százszorszép Óvodához is nyertünk támogatást.
Sok járdát újítottunk fel.
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A hulladékgazdálkodáshoz Salgótarján, Pásztó és Bátonyterenye több milliárd forintot nyert el.
Sajnos igencsak lassan halad ennek a programnak a végrehajtása. Jövőre minden háztartásból
szelektíven viszik el a hulladékot. Október 3-án újra kezdik a pásztói szeméttelep rekultivációját.
Erre a célra 817 millió forint nagyságrendű összeg van előirányozva, bízunk benne, hogy 2015.
májusára befejeződik a munka. Mindig vannak előre nem látható események. A vis maior
események 150 millió forintot meghaladó kárt okoztak. A Belügyminisztériumban a Baross Gábor
utca és a Muzsla utca helyreállítására támogatást ítéltek meg. Komoly probléma az önkormányzati
utak, járdák helyreállítása. 14 útnak a terveit rendeltük meg, ebből több építési engedély köteles.
A Kövicses-patak helyreállítására szintén komoly forrást eszközöltünk. Megvalósulni látszik a
Mátrakeresztesi záportározó 2014. és 2020. között.
Köszönetet mond azoknak akiknek szerepe volt abban, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete,
az önkormányzati feladatok, hatáskörök ellátása ilyen módon történhetett meg.
Kérdés
Dr. Gajdics Gábor: Olvasott az anyagban a börtön cafféról, mely 2.400.000,-Ft bérköltséggel jár
Mi ez?
Robotka Róbert: Börtönből szabaduló embereket képeztek ki OKJ-s vizsgával pl. kertépítésre,
parkgondozásra. Kötöttek egy szerződést a börtönnel, ezeket az embereket foglalkoztatják
szabadulásuk után teljes bér- és járulék támogatás mellett.
Sisák Imre: Hol dolgoznak ezek az emberek?
Robotka Róbert: Itt dolgoznak a városban. 17 ember lett felvéve ebből, 2 dolgozik.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A bizottságok együttes ülésen tárgyalták a tájékozatót, elfogadásra javasolják.
Sisák Imre: szavazásra javasolja a tájékoztatót.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta az I. féléves beszámolót.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
260/2014. (IX.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte, megtárgyalta és elfogadja Pásztó
Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.
Megállapítja, hogy a 2014. évi gazdálkodás eredményes volt. Ez alapvetően annak köszönhető,
hogy:
• A kormány ígéretét betartva átvállalta az önkormányzat adósságát.
• A viziközmű társulatban résztvevő lakosság megfizette szerződésének megfelelően a
társulati hozzájárulást, ezáltal lehetővé vált a viziközmű társulati hitel visszafizetése
Mindezek által Pásztó Város Önkormányzata hitel és adósság mentessé vált 2014. március végére.
• Az állami támogatások és a helyi bevételek előirányzata és I. féléves teljesítése biztosította,
hogy a 2014. évi költségvetés hiány mentesen volt tervezhető, az I. féléves gazdálkodás
kiegyensúlyozott, pénzügyi zavaroktól mentes volt, ami lehetőséget biztosított régóta
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halasztott felújítási, fejlesztési feladatok megvalósítására, valamint személyi ösztönzésre is.
2014. I. félévben a tervezett beruházások előkészítése megtörtént és a tájékoztató
időpontjára nagyrészt megvalósult, vagy folyamatban van.
• Nevezetesen:
• A Hétpettyes tagóvoda felújítása,
• A Pitypang tagóvoda felújítása Belügyminisztériumi támogatással befejeződött.
• A hasznosi és a mátrakeresztesi ravatalozó felújítása, bővítése befejeződött.
• A Liget utcai ivóvízvezeték kiváltása és az utca aszfaltozása befejeződött.
• A Béke és a Bástya utca ivóvízveték kiváltása és aszfaltozása folyamatban van.
• A hasznosi Világháborús emlékmű felújítása megtörtént.
• A Mátrakeresztes Tóthegyesi út eleje, Hasznos temetői út, a piaci bejáró, a Liget, a József
Attila út eleje, a Galamb utca egy részének aszfaltozása megtörtént.
• A Baross Gábor úti, a Deák Ferenc utcai, a Magyar utcai, a Cserhát lakónegyedi a Verseny
utcai, a Mátraszőlősi utcák jelentős részének járda aszfaltozása megvalósult
• A polgármesteri hivatal informatikai fejlesztésére 5 millió Ft-ot fordítottunk.
• A Városgazdálkodási Kft. hiteltörlesztését és veszteségét tőkefeltöltéssel tagi kölcsönnel
kezeltük, segítettük.
• A polgármesteri hivatal és az óvoda tetőszerkezete elhelyezendő villamosenergiát előállító
napelemes rendszerre vonatkozó 33 millió Ft összegű 100%-os támogatású pályázatot
beadtuk.
• A városi térfigyelő kamera rendszer fejlesztésére vonatkozó 36 millió Ft összegű pályázatot
beadtuk.
• A 2014-20-as Európai Úniós programozási időszakra a város érdekében álló fejlesztési
projekt javaslatokat leadtuk, melynek tervezett össz. projekt költsége meghaladja az 5,3
milliárd Ft-ot. Ebből egy milliárdot meghaladó legfontosabb feladat az ipari terület
fejlesztése.
• A Green Alumínium Kft.-vel az ipartelepítéshez szükséges területre a bérleti szerződést
megkötöttük, a cég az ipartelepítési pályázatot beadta. A fejlesztéshez a kormányengedélyt
megkaptuk.
• A 2014. július 13-i rendkívüli árvízi helyzetet Mátrakeresztesen kezeltük akkor a helyszínen,
azóta a Kövicses patak medrét kitisztítottuk. A károk elhárítására és a helyreállításra 175.664 e Ft.
Összegű pályázatot beadtuk. A szükséges 10% összegű saját erő fedezetére a hitelezési ajánlatokat
bekértük, a kormányengedély kérelmet előkészítettük.
•

Mindezekért a képviselő-testület köszönetét és elismerését fejezi ki.
• Pásztó Város lakosságának és a településen működő vállalkozásoknak, vállalkozóknak, akik
a központi és a helyi jogszabályokat betartva fegyelmezetten eleget tettek adóbevallási és
fizetési kötelezettségeiknek.
• Az önkormányzat által alapított intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak, akik
szakmailag kiváló munkát végezve, takarékosan gazdálkodtak és elfogadták az
önkormányzat döntéseit, javaslataikkal segítették a munkát.
• Magyar köztársaság Kormányának, ezen belül is különösen a Belügyminisztériumnak, akik
az önkormányzati szabályozó rendszer átalakításával és az önkormányzat részére kedvező
egyedi döntésekkel lehetővé tették, hogy a város adósságállománya, hiánya megszűnjön, a
városban fejlesztések valósuljanak meg, az intézményi működés, és a városüzemeltetés
feltételei feladatfinanszírozással biztosított legyen.
•

A Járási Kormányhivatalnak, Magyar Államkincstárnak, a Klebelsberg Intézményfenntartó
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Központnak, az OTP Bank Nyrt.-nek mint számlavezető és Hitelező Pénzintézetnek a
konstruktív, gyümölcsöző együttműködésért.
A képviselő-testület az új megválasztandó képviselő-testület részére időarányosan jól teljesített, a
működési, fenntartási feladatokat egész évben biztosító, a rövid és hosszú távú fejlesztési célokat
vonatkozásában előkészített költségvetést ad át.
Az új képviselő-testületnek sok sikert és kitartó munkát kíván.
A képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a határozatban szereplő szervezeteknek
tolmácsolja a képviselő-testület köszönetét levélben és a Pásztói Hírlap illetve a városi televízió
útján.
Felelős: szöveg szerint
VI. NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató Pásztó Városi Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről és a választási ciklusban
keletkezett, későbbi éveket terhelő kötelezettségekről
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: Sem az államháztartási törvény, sem más egyéb törvény nem teszi kötelezővé az
önkormányzatok számára, hogy ilyen beszámolót készítsen. Mi viszont úgy gondoltuk, hogy a
választási ciklus végén mindenképpen szükséges egy ilyen jellegű tájékoztatás.
A grafikonok, diagramok bemutatják a hitelállomány alakulását, a kiadások összetételét, az
önkormányzat folyamatban lévő, illetve le nem zárult peres ügyeit. Tájékoztatást ad a Dél-Nógrádi
Vízmű és a Városgazdálkodási Kft. helyzetéről is.
A mellékelt táblázatokon jól követhető az önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzete.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az
előterjesztést és határozati javaslatot.
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
261/2014. (IX.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről
és a választási ciklusban keletkezett későbbi éveket terhelő kötelezettségekről szóló tájékoztatót
megtárgyalta és azt elfogadja.
A képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a tájékoztatót a város honlapján tegye közzé.
Határidő: azonnal
Felelős: szöveg szerint
VII. NAPIRENDI PONT:
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Beszámoló a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi
Kirendeltség Pásztói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Angyal Tibor tű. Alezredes, Csépe Zsolt tű. alezredes
Sisák Imre: Köszönti az ülésteremben Juhász László tűzoltó főfelügyelő urat, Angyal Tibor
alezredes urat, Csépe Zsolt alezredes urat. Felkéri Angyal Tibort, hogy szóbeli kiegészítését tegye
meg.
Angyal Tibor: A tűzvédelem tekintetében lényeges változások történtek. 2012. január 1-jétől az
addig hivatásos önkormányzati tűzoltóságok visszaszerveződtek állami tűzoltósággá. Pásztón 2013.
január 1-től kezdte meg működését a hivatásos tűzoltó-parancsnokság. A
Salgótarjáni
Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez tartozik a Pásztói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és a
Salgótarjáni hivatásos tűzoltó-parancsnokság. Három településen látják el a hatósági, illetve a
tűzvédelmi feladataikat.
2013-tól a Helyi Védelmi Bizottságok átkerültek a Járási
Kormányhivatalokhoz. Pásztó járás területén a katasztrófavédelmi elnökhelyettesi feladatokat
Csépe Zsolt tűzoltó-parancsnok látja el.
A katasztrófavédelemnél három nagy szakterület van. Az iparbiztonság, a polgári védelem, illetve a
tűzoltási rész. Az iparbiztonság teljesen új területe. Feladata veszélyes áruk előállításával,
szállításával, forgalmazásával kapcsolatos teendők. Rendszeresen végeznek ilyen jellegű
ellenőrzéseket. Nagyon fontos az iparbiztonságnál a létfontosságú elemek beazonosítása, védelme.
A polgári védelmi szakterületnél az önkormányzatok foglalkoztathatnak közbiztonsági referenseket.
Ők a katasztrófavédelem segítői. Minden járásban katasztrófavédelmi megbízottakat jelöltek ki.
A polgári védelmi szakterületnél a közösségi szolgálat egy kiemelt projekt volt. Együttműködési
megállapodást kötöttek a Mikszáth Kálmán Líceummal és több, mint 600 diák választotta a
katasztrófavédelmet.
A harmadik feladatuk a tűzoltással, tűzvédelemmel kapcsolatos tevékenység. Pásztó korábban 32
település tűzvédelmét látta le, ez év július 1-től pedig 29 település tartozik hozzá.
Nagy hangsúlyt helyeztek a megelőzésre. Elsősorban a szabadtéri tüzek számának csökkentését
tűzték ki célul. 2012-ben kiemelkedően magas volt ezek száma, 2013-ra viszont sikerült 50 %-kal
lecsökkenteni.
A megyében először Pásztón volt gyakorlatuk a hasznosi víztározónál, majd ezt követően
Bátonyterenyén és Salgótarjánban. Ebben a hónapban került sor 19-én és 20-án a nemzeti minősítő
gyakorlat . Mindhárom járási egység a hasznosi víztározó területén hajtotta végre a 36 órás
gyakorlatot. Eredményesen teljesítették és megkapták a nemzeti minősítést árvízvédelmi
tevékenység ellátására.
Végezetül megköszöni Pásztó lakóinak, a képviselő-testületnek és Polgármester úrnak a több
évtizeden át nyújtott támogatást. Bízik benne, hogy a jó kapcsolat és hozzáállás a jövőben is így
alakul.
Kérdés
Dr. Becsó Károly: Mi a különbség az illetékességi terület és a működési körzet között?
Angyal Tibor: Az illetékességi terület a kirendeltségekhez kapcsolódik. Ez Pásztó esetében a járás
területe. A működési körzet a parancsnokságoknak van kiadva és itt a vonulási távolság van
figyelembe véve.
Sisák Imre: Az új tűzoltó őrsök megalakulását megelőzően

Pásztóhoz 40 település tartozott,
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jelenleg 25 település, illetve a mátrai terület.
Ebből kifolyólag tárgyalt az elmúlt héten Balatonföldváron Dr. Bakondi György altábornagy úrral.
Két fontos kérdést vetett föl. Egyrészt, hogy a fél rajos egység nem elegendő Pásztó ellátási
területére, illetve kérte közreműködését abban, hogy Mátrakeresztesen és a Békás tónál a
záportározó megépüljön.
Dr. Gajdics Gábor: A fejlesztések irányáról kérdez, valamint arról kér tájékoztatást, hogy
Bátonyterenyén lesz-e tűzoltó őrs.
Angyal Tibor: A fejlesztésekkel kapcsolatban fontos dolog, hogy elkezdődött a magyar tűzoltó
gépjármű fecskendők gyártása. Ez egy teljesen magyar felszereltségű tűzoltó autó. A cél az, hogy
egységes gépjármű fecskendők legyenek országosan. Az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása
jelentősen megemelkedett az elmúlt évekhez képest. Évente két pályázatot is kiírnak felszerelésre,
eszközökre, képzésre, most már üzemanyag elszámolásra, szertár bővítésre, karbantartásra is. A
legutóbbi pályázaton közel 10 millió Ft-ot nyertek Nógrád Megyében az Önkéntes Tűzoltó
Egyesületek.
Bátonyterenyén valóban a tervek között szerepel egy katasztrófavédelmi őrs kialakítása. A
szándéknyilatkozatot már aláírták az önkormányzattal.
Sisák Imre: Korábban már volt arról szó, hogy Pásztóra egy műszaki mentő szer kerül
átcsoportosításra. Most azt hallotta, hogy a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
megcélozta egy ilyen különleges szer beszerzését és azt is hallotta, hogy ennek az állomáshelye
Pásztó lehetne. Van-e ennek valóság alapja, ha igen, mikor fog megvalósulni?
A pásztói köztestület régebben beszerzett egy 4 m3-es tartállyal rendelkező Mercedes típusú
gépjárműfecskendőt. Több, mint két hónapja van szolgálaton kívül. Mikorra várható, hogy ez a
gépjárműfecskendő újra üzembe álljon?
Angyal Tibor: A gépjárműfecskendő javításra szorul, a szükséges javítást követően azonnal
visszakerül Pásztóra.
Juhász László: A fejlesztési irányokhoz fűz kiegészítést. Nem csak a tűzvédelem fontos a
megyében, hanem a polgárok biztonságérzetét szolgáló fejlesztések is. Gondol itt pl. a Pásztót is
sújtó villámárvizekre. A hivatásos egységek laktanyáiba már kiosztásra kerültek olyan logisztikai
induló készletek, melyek a védekezés megerősítését szolgálják. Ezt tovább szeretnék folytatni és
ahol ez még nem áll rendelkezésre, ott biztosítani fogják.
A gépjárműfecskendővel kapcsolatban elmondja, hogy ilyen típusú fecskendő kevés van az
országban. Olyan tűzoltó technikai rendszerrel lett szerelve, mely korszerűnek mondható, sok
elektronikával, vezérlő egységgel. A problémát a vezérlő egység meghibásodása okozta. Nehézkes a
javítása, mert külföldről kell az alkatrészt behozni. A fékrendszert is javítani kell, illetve a
főkapcsolót. A műhelynél már többször érdeklődtek, legutóbb azt mondták, hogy várhatóan két
héten belül elkészül.
A működési területen lévő települések tűzvédelme nem sérül, mert egy ugyanilyen űrtartalmú
gépjárműfecskendőt biztosítottak.
A műszaki mentő szerrel kapcsolatban elmondja, hogy a katasztrófavédelemnek is célja, hogy
fejlesszék a műszaki mentéshez szükséges eszközöket. A 21-es út fejlesztése miatt is indokolt ez,
hiszen a forgalom gyorsulni fog, mellyel megnő a balesetveszély is.
Az, hogy mikor tudják beszerezni, leginkább pénz kérdése, mivel ezek 100 millió Ft-ot meghaladó
értékkel bírnak. Az elhelyezésnél valóban szóba került Pásztó, mivel a forgalom ezt indokolja.
Ez azonban még csak elképzelés, nem ígéret.
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Sisák Imre: Nem véletlenül kérdezett rá, mivel a tűz- és műszaki mentés esetek számának 1/3-a
Pásztó közigazgatási területén következett be. Kéri, hogy szorgalmazzák a műszaki mentő szer
beszerzését és annak Pásztóra telepítését, valamint azt, hogy a megye legkorszerűbb
gépjárműfecskendője mihamarabb visszakerüljön Pásztóra.
Egy teljesen új tűzoltó laktanya megépítését is szorgalmazza, melyhez az önkormányzat ingyenesen
biztosítana egy teljesen közművesített építési telket. Ez lehetővé tenné az egyrajos egység
elhelyezését is.
Megköszöni a beszámolót, úgy gondolja, sok hasznos információval gazdagodtunk. Egy
hiányérzete van, a pásztói 105-ös hívószám megszüntetése és a 112-es egységes hívószám
megjelenése. Véleménye szerint ez nem volt jó ötlet, jelentős visszalépés tapasztalható.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
262/2014. (IX.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Pásztói Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokságának 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
VIII. NAPIRENDI PONT:
Beszámoló az alpolgármester munkájáról
Előterjesztő: Volek György alpolgármester
Volek György: A beszámolóban leírtak csak egy része annak a tevékenységnek, melyet az elmúlt
évben végzett. Bővebben nem egészíti ki, amennyiben kérdés van, szívesen válaszol.
Megköszöni Polgármester úrnak, a címzetes főjegyzőnek, az osztályvezetőknek és a hivatal
munkatársainak azt a szakszerű segítséget, melyet munkája során kapott.
Sisák Imre: Megköszöni Alpolgármester úrnak a munkáját, melyet nagy felelősségérzettel és
alázattal végzett az elmúlt négy évben.
Gömbiczné Kanyó Beatrix: Szintén megköszöni alpolgármester úr munkáját, aki nem csak
megjelenésével, hanem anyagi támogatásával is segítette a civil szervezetek rendezvényeit,
tevékenységét.
Kérdés nem volt.
Vélemény,észrevétel
Édes Attila: Mindhárom bizottság megtárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolják.
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
263/2014. (IX.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester - Volek György – 2014. évi
munkájáról szóló beszámolót elfogadta.
IX. NAPIRENDI PONT:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: érintettek
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: Mindhárom bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 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
264/2014. (IX.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat bizottságai és a polgármester
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.
X. NAPIRENDI PONT:
Beszámoló a FEB tagok munkájáról
Előterjesztő: FEB elnöke
Volek György: A Felügyelő Bizottság 2010. december 1-től tevékenykedik. A mai napig 17 FEB
ülést tartottak. Elsődleges feladatuknak tekintették, hogy a VG. Kft. és az önkormányzat között
megfelelő legyen a kommunikáció, minél szélesebb körben és minél gyorsabban.
Szükség van egy jól működő Városgazdálkodási Kft-re, mely a megszépült várost rendben tudja
tartani. Fontosnak tartották azt is, hogy minél hamarabb megvalósuljanak a városfenntartással
kapcsolatos feladatok. Felhívták a Kft. figyelmét arra, ne vállaljanak el olyan feladatokat, melyekre
nincs meg a fedezet. A FEB igyekezett segíteni a Kft. munkáját.
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.
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
XI. NAPIRENDI PONT:
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
Előterjesztő: dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
Dr. Tasi Borbála: Éppen holnap lesz egy éve, hogy beszámolt a képviselő-testületnek a
Polgármesteri Hivatal munkájáról. Az új Ötv. ugyanis előírja az évenkénti beszámolási
kötelezettséget. Korábban ez kétévenként történt saját elhatározás alapján, erre törvényi előírás nem
volt.
Megköszöni a bizottságoknak, Polgármester úrnak, Alpolgármester úrnak, az intézmények
vezetőinek, a képviselő-testületnek és minden munkatársnak azt a segítséget, melyet a
Polgármesteri Hivatal működéséhez nyújtottak.
Kéri a beszámoló elfogadását.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: Mint azt már az eddigi beszámolások alkalmával megtapasztalhatták, a mostani
beszámoló is nagyon tartalmas és igényes. Amikor ez a kötelezettség az önkormányzatokra hárult,
úgy gondolhatták, hogy újabb plusz feladat és egyébként enélkül is működik és dolgozik a Hivatal.
Viszont kézben tartva e könyv formátumú anyagot, azt a következtetést tudja levonni, hogy a
képviselő-testület működéséhez elengedhetetlen az a szakmai munka, melyet a Hivatal munkatársai
végeznek sokszor túlórában és akár szabadidőben is.
Ha áttekinti a hivatali számítógépek állományát bemutató táblázatot, kisebb fajta csoda kategóriába
tartozik az a munka, melyet el kell végezni. Ezért a képviselők maximálisan hálásak lehetnek a
dolgozóknak az eddig végzett munkájukért. Bízik abban, hogy a közeljövőben jobb feltételek
között tudnak dolgozni és hatékonyan segíteni a mindenkori képviselő-testület munkáját.
Édes Attila: A bizottsági ülésen elhangzott az előterjesztő részéről, hogy igen terjedelmesre
sikeredett a beszámoló. Erre válaszolta, hogy nem az írás mennyisége, hanem a mögötte lévő
munka az, amely a dicséretet érdemli. Mindehhez kell egy csapat és ennek a csapatnak van egy
vezetője, a címzetes főjegyző, akinek ezúton mond köszönetet a bizottság és a képviselő-testület
nevében.
A Bizottságok együttes ülésükön megtárgyalták a beszámolót és egyhangúlag elfogadásra
javasolják.
Sisák Imre: A címzetes főjegyző közvetlen munkatársaként és polgármesterként is
megtapasztalhatta azt a hatalmas munkabírást, mellyel bír, illetve a Tőle kapott bölcs
segítségnyújtását vezetői munkája során.
Köszönetet mond mindezért az elmúlt 16 év, azon belül is a most lezáruló választási ciklus
tükrében. A beszámolót elfogadásra javasolja.
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
266/2014. (IX.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló
előterjesztést megtárgyalta és elfogadja.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy:
1.
a 2013. szeptember 26-án történt beszámoló óta eltelt időszakban a Hivatal változatlanul jó
szakmai színvonalon látta el feladat- és hatáskörét, törvényesség jellemzi működését.
2.
a Hivatal eredményesen járult hozzá, hogy központi intézkedésekkel és fegyelmezett helyi
költségvetési gazdálkodással az önkormányzatnak megszűnt az adósságállománya, nincs felvett
hitele.
3.
a pályázati tevékenység hivatali közreműködéssel, az önkormányzat és intézményeinél
nagyban segítette az önkormányzati fejlesztési, felújítási, közszolgáltatási és humán ágazati
feladatok teljesítését.
4.
a közigazgatási és önkormányzati hatósági ügyintézés jogszerű, szakszerű, a jogszabályi
keretek lehetőségei között méltányos, amit az alig előforduló jogorvoslati kérelem, illetve az első
fokú határozat felettes szervi helybenhagyása és törvényességi szakmai ellenőrzés megállapításai
mutatnak.
5.
a legutóbbi hivatali beszámoló elfogadását tartalmazó 198/2013. /IX. 26./ számú
határozatában szereplő feladatok nagyobb részben több évre szólóak, folyamatos elvárást
fogalmaznak meg, megvalósításuk költségvetési lehetőségek által meghatározott, így további
végrehajtásuk a feladat.
6.
a Hivatal ezzel a jegyzői előterjesztéssel 2014. évben esedékes évenkénti beszámolási
kötelezettségét kellő alapossággal, átfogó módon teljesítette.
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a jegyző a Hivatal munkájáról szóló következő beszámolót
2015. évben december 31-ig terjessze elő a képviselő-testület ülésére.
XII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a 2014.évi megyei önkormányzati tartalékra és a rendkívüli önkormányzati
támogatásra vonatkozó pályázathoz szükséges döntés meghozatalára
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: A pályázat benyújtásához szükséges tételek még nem teljes körűek, ezen dolgozik az
IPESZ és a pénzügyi osztály. Kéri a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
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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
267/2014. (IX.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a megyei
önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2014.
évi kiegészítő támogatásról szóló a.7/2014./I.31./ BM rendelet pályázati feltételeit és az
önkormányzat lehetőségeit.
1. Pásztó városi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2014. évi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvény 4. sz melléklete, valamint a
7/2014./I.31./ BM rendelet alapján a csatolt mellékletek felhasználásával pályázatot nyújt be
helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2014. évi kiegészítő
támogatásra.
2. A képviselő-testület felkéri polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy, Pásztó város
2014.évi pályázatát soron kívül nyújtsa be.
Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: szöveg szerint.
XIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat ingatlanon fennálló jelzálog jog ranghely cseréjével kapcsolatos kérelem
elbírálására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
268/2014. (IX.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ifj. Tari László és ifj. Tari Lászlóné Pásztó,
Táncsics M. u. 2/A. Szám alatti lakosok kérelmét támogatja és hozzájárul az előterjesztés
mellékletét képező megállapodások aláírásához.
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XIV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás társulási megállapodásának
7. számú módosítására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
269/2014. (IX.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Kelet-Nógrádi
Hulladékrekultivációs Társulás Társulási Megállapodásának 7. számú módosításának elfogadására
tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás
Társulási Megállapodásának 7. számú módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja és
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 2014. november 9-ig a képviselő-testületi
határozatot küldje meg a Munkaszervezet számára.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
XV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2015. évi pályázati
fordulójához történő csatlakozásra
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság és az Intézményirányítási és Szociális
Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
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
270/2014. (IX.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához történő
csatlakozásról szóló előterjesztést megtárgyalta, az előterjesztésben szereplő indokolásra tekintettel
az alábbi határozatot hozza.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati
fordulójához. A Képviselő-testület a pályázati forduló keretösszegeként 1000 eFt-ot biztosít 2015.
évi költségvetésében.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
polgármester

XVI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat sportszervezetek támogatására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 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
271/2014. (IX.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Shotokan Karate Klub és a Pásztói Sport
Klub támogatási kérelméről szóló előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztésben szereplő
indokolásra tekintettel az alábbi határozatot hozza.
1. A Pásztói Sport Klub működési költségeihez (közüzemi díjak) a 240/2013.(XI.8.) számú
határozat szerint 408 138 Ft-tal járult hozzá az önkormányzat, továbbá korábbi döntésének
megfelelően a 2014. szeptember 30-ig felmerülő közüzemi számlákat megtéríti. A 156/2014
(VI.19.) számú határozatnak megfelelően pedig 339 000 Ft kifizetése történt meg. A PSK
működési költségeihez az önkormányzat további 100 000 Ft támogatást biztosít.
2. A Pásztói Shotokan Karate Klub 2014. október 9. és 20. között Japánban megrendezésre
kerülő JKA Világbajnokságon való részvételét 50 e Ft-tal támogatja.
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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 Pásztói Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályának címezve (3060
Pásztó, Kölcsey F. u. 35.)
4. Amennyiben a civil szervezet a 3. pontban megállapított határidőre nem vagy nem teljes
körűen számol el, a 2015. évben nem jogosult támogatásra.
5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
6. A képviselő-testület a Pásztói Shotokan Karate Klubnak jóváhagyott 50 eFt-ot és a Pásztói
Sport Klubnak jóváhagyott 100 E Ft-ot, továbbá a 2014. szeptember 30-ig felmerülő
közüzemi költségek fedezetét költségvetésben biztosítja.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
polgármester

XVII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó, Csillag tér II. világháborús emlékhely áthelyezésére vonatkozó árajánlat bekérésére
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: A II. világháborús emlékmű áthelyezését 2009-től kezdeményeztük az Oroszországi
Föderáció és Ukrajna nagykövetségénél. Mostanra érkezett kedvező válasz kérésünkre és
hozzájárultak az emlékmű áthelyezéséhez.
A képviselő-testület ezek után már bekérheti az árajánlatokat az önkormányzati temetőbe történő
áthelyezéshez. Az építési engedélynek megfelelő új emlékmű kerül kialakításra az orosz föderáció
által megadott összes név feltüntetésével. Még a jelenlegi képviselő-testület dönthet az
árajánlatokról. Keresni kell viszont egy olyan céget, amely jogosult az exhumálásra. A Honvédelmi
Minisztérium fogja értesíteni az orosz felet, mert mindenképpen jelen akarnak lenni.
Kérdés
Dr. Gajdics Gábor: Akkor is fel kell állítani az emlékművet, ha nem találnak emberi csontokat az
emlékmű alatt? Mi az, ami felállításra kerül, és hová?
Sisák Imre: Magyarország és az Orosz Föderáció között létezik egy egyezmény, mely rendelkezik
az emlékművek kérdésköréről. Az orosz fél egyértelművé tette, hogy kizárólag az áthelyezéshez
járul hozzá és ezt az önkormányzatnak saját költségén kell kialakítani. Az exhumálást is előírták.
Erről írásos dokumentum csak a Honvédelmi Minisztériumban van. Pontos listával rendelkeznek a
Pásztón és környékén elesettekről, ezt a listát megküldték részünkre.
Az emlékmű áthelyezésére már korábban elkészültek a tervek, melyet tárgyalt is a képviselőtestület. Ez egy téglalap alakú félig fekvő tábla, melyre a neveken kívül azt a fáklyát kell
ráhelyezni, amely a jelenlegi emlékművön van. A ravatalozó mellett kerül felállításra.
Dr.Halász István: Az anyagban 1 millió Ft szerepel. Ebben az összegben az exhumálás költsége is
benne van?
Sisák Imre: Ez csak a bontás és áthelyezés költsége a tervezői költségbecslés alapján. Az
elmondások szerint szinte biztos, hogy ott emberi csontokat nem fognak találni.
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Dr. Gajdics Gábor: Ha nem találnak ott semmit, az egésznek a jogalapja megszűnik. Akkor minek
kell áthelyezni?
Sisák Imre: Az orosz fél ragaszkodik saját elképzeléséhez. Nem lehetséges, hogy nem helyezzük át
az emlékművet.
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 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
272/2014. (IX.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó Csillag téri II. világháborús emlékhely
áthelyezésére vonatkozó árajánlatok bekérésére javaslatot megismerte, megtárgyalta és a következő
határozatot hozza:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a II.
világháborús emlékhely áthelyezésére az alábbi kivitelezőktől kérjen árajánlatot:
•
•
•
•
•
•

Mecum-Di Kft.
Kéri Vencel Balázs
Csom 98 Kft.
AT-TI Plus Kft.
Jaskó Bau Kft.
Pusztai Gábor

1139 Budapest, Szegedi u. 12.
3060 Pásztó, Vasvári P. u. 16.
3060 Pásztó, Szentlélek u. 44-46.
3065 Pásztó, Vár utca 71.
3053Ecseg, Váralja út 3.
3060 Pásztó, Kishegy sétány 2.

Határidő: 2014. szeptember 26.
Felelős: értelemszerű
KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK
Dr. Halász István: Elkészült a szökőkút és nagyon szép lett. Észrevételezi viszont, hogy a
városközponti rehabilitáció során elhelyezett hirdető tábla, közepén a fával részben takarja a
rálátást. Jó lenn a hirdetőt valahová áthelyezni. Ugyanez a helyzet az uniós táblával is, amelyet
ugyan kötelező volt kihelyezni, de esetleg máshová kellene tenni.
Sisák Imre: Az uniós tábla áthelyezése kicsit bonyolultabb, de a főmérnökség tájékoztatása szerint
megoldható. A hirdető oszlopnak és fának már találtak is helyet, mivel valóban kissé zavarja a
látványt. Az Expert melletti parkolónál van egy kis zöld felület, ahová éppen elférne a hirdetőoszlop
a paddal együtt. Tavasszal mindenképpen áttelepítésre kerül.
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Barna Tiborné: Ismét a „kutyás Zsuzsival” kapcsolatban szól. Valamit tenni kellene, mert a lakosság
is kifogásolja, hogy a kutyákkal veszélyezteti a járókelőket, időnként inzultálja is őket, bemegy a
Postára a kutyákkal, felülnek a padra stb.
Másik felvetése, hogy a Szentlélek temető környékén sok az idős ember, lehetne-e oda padokat
kihelyezni?
Köszönetet mond a Városgazdálkodási Kft. dolgozóinak, hogy lakossági bejelentésre a Kossuth
utcában kitakarították az árkot.
Sisák Imre: Nem önkormányzati feladat, mi nem tehetünk semmit. Mindenki szabadon mozoghat,
aki cselekvőképes és nem veszélyes magára és a többi emberre nézve sem. Sokan gúnyolják és
sokan támadják, neki személy szerint még nem volt vele konfliktusa.
A közmunkásokkal kapcsolatban sokféle vélemény elhangzik Pásztón. Jelenleg kb. 250-en
dolgoznak és ez a közbiztonságra is jó hatással van. Amíg dolgoznak, nem tudnak mással
foglalkozni. Tudomásul kell venni azt is, hogy egy munkát be kell fejezniük ahhoz, hogy egy
másikat elkezdjenek. Munkaterületet nem lehet félbehagyni. Kiemelten fontos a frekventáltabb
területek rendbetétele, illetve a városi rendezvényekhez a megfelelő környezet biztosítása.
A padokat illetően elmondja, hogy már hétfőn kihelyezésre kerülnek a temetőhöz, a Cserhát
lakónegyedben, Hasznoson a játszótérre és Mátrakeresztesen is a temetőben. Összesen 9 új pad lesz
kihelyezve a városban.
Édes Attila: A Szent Imre téri játszótér nagyon kedvelt a gyermekek körében. A füves területen
labdáznak is, viszont a játszótér nagyon nyitott, könnyen kigurulhat a labda az úttestre. Körbe
lehetne-e legalább lánccal keríteni, megakadályozva ezzel, hogy a gyerekek kifussanak az úttestre a
labda után?
Sisák Imre: Kéri a főmérnökséget, vizsgálják meg a helyszínt.
Dr. Halász István: A Kossuth utcánál ültettek egy bokor sort és most már olyan magasságú, hogy
kezdi akadályozni a forgalmat, illetve az útszakasz beláthatóságát. Tenni kellene valamit, mert
balesetveszélyes.
Sisák Imre: Egyetért az észrevétellel. Az elmúlt egy hónapban háromszor tett észrevételt, tudja,
hogy kihez tartozik az a terület. Kéri a főmérnökséget, szólítsa fel az illetékeseket, hogy vágják le.
Több közérdekű bejelentés nincs. Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
k.m.f.
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