JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27-i üléséről.
Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, Barna Tibor Józsefné, dr. Becsó Károly, Édes
Attila, Farkas Attila, Káposzta Csaba, Plecskó Péter, Dr. Halász István, Volek György
képviselők.
Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző, Sándor Károly aljegyző, dr. Sándor Balázs mb.
osztályvezető, Robotka Róbert Városgazd. Kft. ügyvezetője, Kolompár István – Roma Nemz.
Önkorm. Elnöke, Mészáros Sándor ügyintéző, Antalné Prezenszki Piroska, Dr. Hír János,
Odlerné Tiszovszki Mária intézményvezetők, Máté Nándorné IPESZ vezető, Győriné Új
Mária könyvvizsgáló, Bartus László, osztályvezető, Malomhegyi Lajos főmérnök, Tari
Mihály, Berzák Gyuláné, Szervezési Osztály munkatársai, valamint további meghívott
vendégek és érdeklődők.
Dömsödi Gábor: Köszönti azt ülésteremben jelenlévőket és a tv képernyőjén keresztül a város
lakosságát. Megállapítja a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből 8 fő
jelen van.
Javaslatot tesz a napirendre a következő kiegészítéssel: A 2. napirendi pont keretében kerüljön
megtárgyalásra a költségvetéshez kapcsolódó kitekintő határozat, valamint a
Városgazdálkodási Kft. részére törzstőke emeléséről szóló előterjesztés.
Javasolja, hogy 15. napirendi pontként a vis maior pályázatok megvalósításához szükséges
döntés meghozataláról szóló előterjesztést tárgyalja meg a képviselő-testület.
Megkérdezi van-e más javaslat.
Egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja a módosított napirendi javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
310/2014. (XI. 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: Dömsödi Gábor polgármester

2./

Javaslat a 2014. évi költségvetési rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Javaslat kitekintő határozat elfogadására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére törzstőke
emeléséhez szükséges döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
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3./

Javaslat a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési
térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

4./

Javaslat a Kelet-Nógrádi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási
megállapodásának 5.számú módosításának elfogadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

5./

Javaslat a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás társulási megállapodás
8. számú módosításának elfogadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

6./

Beszámoló a szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséről, a pályázatról.
Előterjesztő:Dömsödi Gábor polgármester

7./

Beszámoló a pásztói hulladéklerakó rekultivációjáról.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

8./

Javaslat a Nagymező út egyirányúsítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

9./

Javaslat a Nagymező u. 14. II/6. szám alatti lakás felújításával kapcsolatos költségek
elszámolására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

10./

Javaslat a Nagymező u. 8. II/4. szám alatti önkormányzati lakásban kialakítandó
fűtési mód felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

11./

Javaslat a Pásztó, Mátra u. 11. szám alatti önkormányzati lakás bérletére vonatkozó
kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

12./

Javaslat az önkormányzat és intézményei 2015. évi villamos energia beszerzésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

13./

Javaslat karácsonyi vásár megrendezésére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

14./

Javaslat az Önkormányzatok Mátrai Szövetségébe történő belépésre, valamint
a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből történő kilépésre.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

15./

Javaslat vis maior pályázatok megvalósításához lebonyolító kiválasztására és
megbízására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

16./

Javaslat rendkívüli szociális helyzet megoldására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

3

17./

Javaslat méltányossági kérelem elbírálására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Dr. Halász István érkezik, 9 képviselő van jelen.
I. NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt
fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Először a lejárt határidejű határozatokról szavazzanak.
Szavazásra bocsátja a 267/2014. /IX. 25./ számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
311/2014. (XI. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a 267/2014. /IX. 25./ számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Szavazásra bocsátja a 275/2014. /X. 8./ számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
312/2014. (XI. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a 275/2014. (X. 08.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Szavazásra bocsátja a 277/2014. /X. 8./ számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
313/2014. (XI. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a 277/2014. (X. 08.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Szavazásra bocsátja a 286/2014. /X. 27./ számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
314/2014. (XI. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a 286/2014. (X.27.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Szavazásra bocsátja a 287/2014. /X. 27./ számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
315/2014. (XI. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a 287/2014. /X. 27./ számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Szavazásra bocsátja a 289/2014. /IX. 25./ számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
316/2014. (XI. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a 289/2014. /XI. 13./ számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Dömsödi Gábor: A két ülés között történt fontosabb dolgokról ad szóbeli tájékoztatást
röviden.
A pásztói polgárőrség képviselőjével arról tárgyalt, hogy más alapokra kell helyezni az
önkormányzat és a polgárőrség kapcsolatát.
Dr. Fábry György ügyvéd úr beszámolt a folyamatban lévő peres ügyek állásáról, beszéltek
arról is, mely ügyeket célszerű tovább vinni.- Ezeket hamarosan a képviselő-testület elé
terjeszti.
A Rubikon Zrt. vezetőjével tárgyalt az internet szolgáltatás helyzetéről, arról, hogy kiépül egy
olyan kapcsolat, mely lehetővé teszi, hogy a Polgármesteri Hivatal épületéből lehessen élő tv
közvetítést sugározni. A francia gimnázium előtt hamarosan lesz egy ingyenes wi-fi hely,
mely fél óra ingyenes használatot biztosít mind a pásztói lakosoknak, mind az ideérkező
túristáknak.
A Sodexo képviselőivel az étkezési díjak változásáról és a gyermekétkeztetésről tárgyalt.
A Dension Kft. vezetőjével egy helyi szakképzés megvalósításáról tárgyaltak, mely bővítené a
pásztói fiatalok lehetőségeit.
Nagy Edinával a Budavári Valériával a közmunkás képzés racionalizálásáról beszélgettek és
dolgozták ki azokat a terveket, melyek a jövőbeni foglalkoztatás alapjai lehetnek.
Sok sajtóorgánum képviselője kereste föl az eltelt időszakban. Azt kérte tőlük, hogy a
kedvezményes tarifa ne egy általános együttműködésre vonatkozzon, hanem egy hirdetési
tarifára. A Nógrád Megyei Hírlap már küldött is egy nagyon baráti ajánlatot.
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Voltak befektetők is, akikkel tárgyalt, pl. egy speciális gyermekkönyv nyomdát szeretnének
megvalósítani néhány munkahellyel.
Egy nagyobb terület iránt is érdeklődtek, ez egy jelentősebb beruházás lenne. Plecskó Péter és
a Műszaki Osztály munkatársai az érdeklődőnek megadták a szükséges tájékoztatást.
Tárgyalt Dóra Ottóval, Salgótarján polgármesterével is. Ő is úgy látja, hogy Nógrád
megyében az oktatás központja Pásztó. Beszéltek arról, hogy Salgótarján, Bátonyterenye és
Pásztó együttműködése szükséges és ebben személyesen szeretne közvetítő szerepet ellátni.
A katasztrófavédelem képviselőivel arról egyeztettek, hogy egy erdőszernek nevezett eszközt
szeretnének Pásztón elhelyezni, hogy a téli katasztrófa helyzeteket kezelni tudják. Ehhez hely
biztosítását kérték, melyet tudunk biztosítani az eszköznek.
Egy biztosító társaság képviselője is felkereste és felhívta a figyelmét arra, hogy érdemes
évenként felülvizsgálni az önkormányzat és intézményei biztosításait. Erre az idén már nincs
lehetőség, de jövőre időben kell ez ügyben cselekedni.
Röviden ennyit kívánt elmondani a két ülés között történt eseményekről.
Szavazásra bocsátja a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
317/2014. (XI. 27.) 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: Dömsödi Gábor polgármester
Javaslat kitekintő határozat elfogadására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére törzstőke
emeléséhez szükséges döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: A költségvetési rendelet módosítását az teszi szükségesség jelen esetben,
hogy korábban már döntöttek olyan kiadásokról, melyek eredetileg nem szerepeltek a
költségvetésben, illetve olyan jövőbeni kiadásokat tartalmaz, melyeket szintén át kell vezeti a
rendeletben. Az előterjesztést minden bizottság megtárgyalta.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a rendelet módosítást és egyhangúlag
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
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Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta az
előterjesztést és 7 igen szavazattal elfogadásra javasolják a képviselő-testületnek.
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság is megtárgyalta a rendelet
módosítást és 3 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett nem javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek.
Volek György: 2014. februárjában, a költségvetési rendelet elfogadása előtt nagyon részletes
tárgyalást folytattak az intézmények vezetőivel a költségvetés részleteiről. Több, mint 28
millió Ft került zárolásra, mely nem egyformán érintette az intézményeket. A zárolás részben
feloldásra került és az anyagban szerepel, hogy az intézményekhez milyen összegek kerültek
visszapótlásra. Szeretné, ha az intézményvezetők nyilatkoznának, év végéig veszélyezteti-e
valamilyen körülmény a gazdálkodásukat.
Odlerné Tiszovszki Mária: A bizottsági ülésen is jelezte, hogy értelmezése szerint a
februárban zárolt összeg nem került feloldásra az intézmény részére, sőt, abból 2 millió Ft-ot
a jelen előterjesztés szerint elvon tőlük a képviselő-testület.
A zárolás a Pásztói Gondozási Központ esetében 9 millió 300 E Ft-ot jelent, mely 5 millió Fttal haladja meg a 2 %-os mértéket, melyet a költségvetés elfogadásakor hagytak jóvá.
A 9 millió Ft-ot az intézménye semmiképpen nem tudja kigazdálkodni. Most nem tudja
megmondani mennyi lesz az az összeg, amely szükséges ahhoz, hogy az előirányzaton belül
maradjanak. A gazdasági vezető tájékoztatása szerint a jövő hét végére látják tisztán a
számokat. Ezért javasolta, hogy erre a zárolásra a december ülésen feltétlenül térjenek vissza.
Az intézményvezető nem vállalhat olyan költségvetésére felelősséget, melynek betartása
veszélyeztetve van. Ezt egyébként már az augusztusi beszámolójában is jelezte a képviselőtestület felé.
Dömsödi Gábor: A közeljövőben szándékában áll áttekinteni az intézmények költségvetését
és megnézni, hogy milyen lehetőségek vannak. Segítséget fognak nyújtani mindenképpen.
Rendkívüli helyzetben vagyunk azért is, mert az ÖNHIKI pályázatot még nem bírálták el.
Bízik benne, hogy kedvező döntés születik.
Az önkormányzat feladata, hogy működőképes maradjon és biztosítsa azokat a lehetőségeket,
melyeket biztosítania kell.
Máté Nándorné: Az IPESZ-hez rendelt intézmények a pásztói Óvoda, a Városi Könyvtár és
Művelődési Központ és a Múzeum. Ezen kívül az IPESZ ellátja és működteti a háziorvosi
ügyeletet, a védőnői szolgálatot, a Pásztó város területén lévő intézmények étkeztetési
tevékenységét. Legfőbb problémája, hogy a könyvelést csak áprilisban tudták indítani, de ez
országos probléma. A törvényi változásokból, illetve a SALDO program hibájából a négy
hónap lemaradást szinte lehetetlen behozni. Emiatt nem tud decemberben megfelelő
számadatokat mondani. Emberhiánnyal küzdenek, reméli, hamarosan meg fog oldódni.
Dömsödi Gábor: Mindannyian azonos problémával állnak szembe. Kapkodó szabályozás,
késlekedő törvénykezés, betarthatatlan előírások, megoldatlan finanszírozás. Jelenleg nincs jó
megoldás, meg kell próbálni a fölösleges kiadásokat lefaragni ésszerűbben gazdálkodni.
Dr. Tasi Borbála: Valamennyien megtapasztalhatták tegnap, hogy a Városháza villamos
energia ellátásában meglehetősen veszélyes helyzet alakult ki. Jelentős tűzveszély áll fenn.
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Az ez évi költségvetés tervezésekor már felmerült egy átfogó korszerűsítés, felújítás a
villanyhálózat tekintetében. Erre árajánlat kérés is történt. Az érintett szakember véleménye
az, hogy a kapcsolószekrényt ki kell cserélni.
Előterjeszt egy határozati javaslatot és kéri a testületet, hogy minősített szavazattöbbséggel
fogadják el.
„A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonát képező
Városháza épületének villamos energia ellátásához tartozó kapcsolószekrénynél felmerült
tűzveszélyesség megszüntetése érdekében intézkedjen és pénzügyi kötelezettséget vállaljon.
Ez a munka részét képezi a városháza belső villanyhálózat felújítási munkáinak. A feladat
végrehajtását és pénzügyi fedezetét az önkormányzat 2015. évi átmeneti költségvetési
rendeletében szerepeltetni kell.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”
Kéri a képviselő-testületet, hogy az egyéb döntéstervezeteket is fogadják el.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja az ismertetett határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
318/2014. (XI. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonát képező
Városháza épületének villamos energia ellátásához tartozó kapcsolószekrénynél felmerült
tűzveszélyesség megszüntetése érdekében intézkedjen és pénzügyi kötelezettséget vállaljon.
Ez a munka részét képezi a városháza belső villanyhálózat felújítási munkáinak. A feladat
végrehajtását és pénzügyi fedezetét az önkormányzat 2015. évi átmeneti költségvetési
rendeletében szerepeltetni kell.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Sándor Károly: Megnyugtat mindenkit, hogy az önkormányzat számláján rendelkezésre áll
jelentős pénzösszeg. Ez persze nem azt jelenti, hogy szabadon rendelkeznek vele, hanem igen
szigorú kötöttségekkel terhelt. Látja annak realitását, hogy a zárolásokat ésszerűen feloldják.
Továbbra is rendkívül aggasztónak tartja a hulladékszállítás veszteségét.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a rendelet-módosítást.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
Név szerinti szavazás: Dömsödi Gábor igen, Barna Tibor Józsefné tartózkopdott, dr. Becsó
Károly igen, Édes Attila igen, Farkas Attilaigen, Káposzta Csaba igen, Plecskó Péter igen,
Dr. Halász István igen, Volek György tartózkodott.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
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Pásztó Városi Önkormányzat 28/2014 (XI. 27.) rendelete a 26/2014. (X.28.) rendelettel, a
23/2014.(IX.26) rendelettel, 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/.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a kitekintő határozatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
319/2014. (XI. 27.) 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 259/2014.
/IX.25./ számú határozat helyébe lép.
Dömsödi Gábor: Ezen napirendi pont keretében szükséges dönteni a Városgazdálkodási Kft.
törzstőke emeléséről is. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést.
Kérdés, vélemény nem volt.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
320/2014. (XI. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Pásztó Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése megismerte és megtárgyalta a Pásztói
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. törzstőke felemelésére vonatkozó előterjesztést,
határozati javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
Az alapító (képviselő-testület) megállapítja, hogy a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú
Nonprofit Kft. törzstőkéje – a már eddig befizetett és rendelkezésre bocsátott összegekkel
együtt 89.900.000,- azaz (nyolcvankilencmillió-kilencszázezer) forint, amely 59.900.000,(ötvenkilencmillió-kilencszázezer) forint készpénzből, és 30.000.000,- (harmincmillió forint)
nem pénzbeli betétből, apportból áll.
Az alapító (képviselő-testület) elhatározza, hogy a KFT eddigi jegyzett tőkéjét felemeli. A
képviselő-testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. tőkéjét 14.500.000,(tizennégymillió-ötszázezer) forint összegű készpénzzel felemeli. Ennek alapján a gazdasági
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társaság jegyzett tőkéje 104.400.000,- (száznégymillió-négyszázezer) forint, amely
74.400.000,- (hetvennégymillió-négyszázezer) forint készpénzből, és 30.000.000,(harmincmillió) forint nem pénzbeli betétből, apportból áll.
Az alapító (képviselő-testület) a 14.500.000 (tizennégymillió-ötszázezer) forintot 2014. 12 05.
napjáig, utalja át a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. az OTP Banknál
vezetett 1174102420024073 számú számlájára.
Az alapító (képviselő-testület) felkéri a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit
KFT. igazgatóját, hogy a tőkeemelés átvezetése iránt a Balassagyarmati Törvényszék
Cégbíróságnál – jogi képviselő bevonásával 60 napon belül – intézkedjen. Ennek kapcsán a
Gtv. rendelkezései szerint dolgoztassa át az alapító okiratot.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: szöveg szerint
III. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
Dömsödi Gábor: Az előírásoknak megfelelően megváltozott a nyersanyag norma, mely
korszerűbbé teszi az étkeztetési előírásokat. Ez sajnos áremelkedést von maga után. A
Sodexo-val folytatott tárgyalások során sikerült az áremelkedést mérsékelni az általuk javasolt
20 %-ról 10 %-ra.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és 7 igen szavazattal elfogadásra javasolják a képviselő-testületnek.
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság is megtárgyalta a rendelet
tervezetet és 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.ű
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
29/2014./XI. 28./ önkormányzati rendelete
a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő
élelmezési térítési díjak megállapításáról
A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve.
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IV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Kelet-Nógrádi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának
5.számú módosításának elfogadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Ez az a megállapodás, melyet igen gyakran módosítanak. Jelenleg a
választásokat követő változások átvezetése történik, a döntést és a képviseletet tenné
egyszerűbbé. A bizottsági ülésen kétségek merültek föl, hogy csak erről van-e szó.
Felkéri dr. Tasi Borbálát ismertesse álláspontját.
Dr. Tasi Borbála: A bizottsági ülésen merült fel az, hogy milyen változások történnek a
jelenleg hatályos társulási megállapodás szövegében, miután a tervezet semmilyen
szövegkiemeléssel nem utal ilyen változásra.
Úgy emlékezett, hogy a hatályos társulási megállapodásnak nem volt olyan szövegrésze, hogy
megállapodott volna a társulás az önkormányzatokkal, hogy a vállalkozóként közreműködő
alvállalkozók nem tarthatnak igényt a fővállalkozótól semmilyen veszteség térítésre.
Véleménye szerint ami leginkább fontos megállapodás, az a társulási megállapodás, mely
kimondja, hogy az önkormányzatok társulás keretében látják el ezt a közszolgáltatást.
A kialakult helyzetben azt javasolja a testületnek, hogy halassza el a társulási megállapodás
jóváhagyására vonatkozó döntést és tárgyalásokat kezdeményezzen alapvetően Salgótarján
város önkormányzatával, mint a többségi tulajdonossal arról, hogy milyen új üzemeltetési
struktúra kialakítására lenne mód annál is inkább, mert a társulási megállapodás még a
hulladékgazdálkodási törvény hatálybalépése előtti feltételekkel és az uniós pályázati
előírásoknak történő megfelelés alapján jött létre.
A döntés elhalasztására a testületnek van lehetősége, semmilyen szabályba nem ütközik.
Javasolja a testületnek, éljen azzal a lehetőséggel, hogy tárgyalások történjenek egy másfajta
üzemelésű és finanszírozású szolgáltatásról.
Dömsödi Gábor: Ugyanott tartunk, ahol kb. két hete. A megállapodás módosításának
aláírására 60 nap áll rendelkezésre, tehát a határidőbe belefér, hogy további tárgyalásokat
folytassanak. Egyetért azzal a javaslattal, hogy halasszák el a döntést.
Dr. Halász István: Vegyék le napirendről és a követező ülésen szavazzanak róla.
Dr. Tasi Borbála: Nem azt javasolta, hogy vegyék le napirendről, hanem azt, hogy halasszák
el a döntést és folytatódjon tárgyalás Salgótarján város önkormányzatával. Nem arról van szó,
hogy ne szülessen semmilyen döntés.
Dömsödi Gábor: A hulladékszállításnál az alapproblémát az okozza, hogy egyrészt bevezették
a hulladéklerakási díjat, mely tonnánként 6000 Ft, ezt a kezdetekben kompenzálták. Az elmúlt
évben a Pásztói Városgazdálkodási Kft. ezt már nem tudta kifizetni a rögzített árú
szemétszállítási díjból, amely még rezsicsökkentéssel is terhelt. Ha egy inkasszót benyújtanak
ezek után, vagy hagyjuk, hogy felszámolják a Kft-t, vagy megpróbáljuk valahogyan
finanszírozni.
Ezért is ért egyet azzal a javaslattal, hogy kezdeményezzenek további tárgyalásokat, bár
nincsenek illúziói.
Dr. Halász István: Ügyrendben kér szót. Az SZMSZ szerint indítványozni kellene a napirend
elnapolását és amikor meglesz a tárgyalás eredménye, akkor döntsenek róla.
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Dr. Tasi Borbála: Itt nem arról van szó, hogy vegyék le napirendről. Ez a fontos előterjesztés
napirenden van és kísérletet kell tenni arra, hogy kedvezőbb feltételekben állapodjanak meg.
Ezen tárgyalás lefolytatására bízzák meg a Polgármester urat.
Sándor Károly: Ahhoz, hogy ezt a kérdést el tudják dönteni, hogy az önkormányzat vegye-e
ezt a szolgáltatást, vagy maga végezze, hatástanulmányra lenne szüksége. Most tudja azt,
hogy vesztesége keletkezett és fog keletkezni, viszont nem tudja, mi történne akkor, ha ezt az
eredeti szerződő partner végezné. A döntéshez a hatástanulmányt feltétlenül fontosnak tartja.
Dömsödi Gábor: Az volt a cél, hogy Pásztó, mint alvállalkozó megmaradjon és az lett volna a
helyes döntés anyagi szempontból, ha ehhez nem ragaszkodnak.
Dr. Becsó Károly: Ez a probléma nem csak Pásztót érinti. Akivel érdemes lenne ezt
megvitatni, az Bátonyterenye. Nekik is hasonló problémáik vannak.
Győriné Új Mária: Bátonyterenye a tegnapi ülésén mind a két módosítást elfogadta.
Dömsödi Gábor: Javasolja, hogy az előterjesztés eredeti határozati javaslata helyett a Dr. Tasi
Borbála által ismertetett határozati javaslatot fogadja el a képviselő-testület.
Szavazásra bocsátja.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
321/2014. (XI. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhalasztja a Kelet-Nógrád Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodása 5. számú módosításának
elfogadására vonatkozó döntés meghozatalát.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen Salgótarján város
önkormányzatával, mint többségi tulajdonossal és legnagyobb alapító településsel a társulási
megállapodás tervezett módosításában szereplő feltételekről – különös tekintettel a
megállapodás tervezet 15.2. pontjának /4/ bekezdésére - kedvezőbb megállapodás elérése
érdekében, illetve arról, hogy milyen új üzemeltetési struktúra kialakítása lehetséges.
Határidő: 2015. január 9.
Felelős: polgármester
V. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás társulási megállapodás
8. számú módosításának elfogadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Kérdés, vélemény nem volt.
Dömsdöi GáborU szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
322/2014. (XI. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a KeletNógrádi Hulladékrekultivációs Társulás Társulási Megállapodásának 8. számú módosításának
elfogadására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs
Társulás Társulási Megállapodásának 8. számú módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja
és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 2014. december 12-ig a képviselő-testületi
határozatot küldje meg a Munkaszervezet számára.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
VI.NAPIRENDI PONT:
Beszámoló a szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséről, a pályázatról.
Előterjesztő:Dömsödi Gábor polgármester
Kérdés, vélemény nem volt.
Dömsdöi Gábor: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
323/2014. (XI. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséről, a
pályázatról szóló beszámolót megismerte és azt tudomásul veszi.
VII.. NAPIRENDI PONT:
Beszámoló a pásztói hulladéklerakó rekultivációjáról.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Sajnos nem áll jól a megvalósítás. Míg máshol 70-80 %-ban elkészült a
beruházás, Pásztón ez 10-15 %. Sajnos a kedvezőtlen időjárás miatt a talaj megcsúszott,
keletkezett egy hasadék, amely nagyban hátráltatta a munkát. A befejezés végső határideje
2015. május 28. Bízik benne, hogy a munkát határidőben elvégzik.
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Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
A kivitelezővel az esetleges határidő hosszabbításról tárgyalni kell, erre van is lehetőség.
A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja.
Volek György: A bizottsági ülésen részletesen kifejtette véleményét. A szakértői vélemények
elkészültéig nem látható át teljes mértékben, hogyan alakul a helyzet. Történt egy talaj
megcsúszás és a munkagépeket nem engedik a területre. Kb. 10-15 %-os a rekultiváció
készenléti állapota. Nagyon körültekintően kell a megfelelő műszaki megoldást megtalálni. A
kivitelező bizonyára igyekezni fog, mert a határidő elmulasztása kötbért von maga után.
Arra kéri Polgármester urat, próbálja meg elérni, hogy a Pásztói telepet külön kezeljék a
többitől, mert rendkívüli helyzet állhat elő és ennek a jótállása legyen hosszabb távú.
Dr. Becsó Károly: Borús hangulatban tárgyalják a napirendet, holott örülni kellene annak,
hogy tavaly elkezdték és jövőre befejezik a rekultivációt.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogdta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
324/2014. (XI. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pásztói hulladéklerakó rekultivációjáról
szóló beszámolót megismerte és azt tudomásul veszi.
VIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Nagymező út egyirányúsítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Beterjesztett egy javaslatot, hogy legyen biztonságosabb az általános iskolák
előtti útszakasz, melyet valószínűleg leszavaznak. A bizottsági ülésen tárgyalták és ismeri a
véleményeket. Több haragos levelet is kapott ezzel kapcsolatban.
Örül annak, hogy még nem történt baleset, de ez nem jelenti azt, hogy a jövőben sem fog. Ha
bármit tudnak tenni egy terület biztonságáért, azt meg kell tenni.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság tárgyalta az előterjesztést.
A képviselők véleménye az volt, hogy a közlekedési rendet figyelni kell, csökkenteni kell a
baleset veszélyt, de ennek nem a Nagymező út egyirányúsításában látják a megoldását.
Nem javasolják elfogadásra, többek között azért sem, mert a napnak egy igen kis szakát érinti,
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
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A képviselő-testület 1 igen szavazattal, 6 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett nem fogadta
el.
IX. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Nagymező u. 14. II/6. szám alatti lakás felújításával kapcsolatos költségek
elszámolására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: A lakás bérlője saját költségén felújította a lakást és arra tesz javaslatot,
hogy a felújítás költségét a bérleti díjban ismerjék el részére.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
325/2014. (XI. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta Haray Károly kérelmét és az alábbi
határozatot hozza:
A Képviselő- testület a 279/2014.(X.8.) számú határozatára figyelemmel a Pásztó,
Nagymező út 14. II./6. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás szanitereinek és
burkolatainak cseréjére, felújítására benyújtott, Haray Károly bérlő által bekért
legalacsonyabb ajánlatot indokoltnak és elfogadhatónak tartja.
Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója
Határidő: értelemszerűen
A benyújtott árajánlatban foglalt anyag és munkadíj költségei a bérbeadót terhelik a
kijelölt bérlő határozott idejű lakásbérleti szerződésének 10 havi időtartama alatt
esedékes bérleti díj összegéig, azaz 220.000.- Ft-ig.
A 2. pontban foglalt összeghatárig elszámolhatók a lakás felújításra fordított,
árajánlatban foglalt, számlával igazolt költségek, melyek a havi lakbér terhére
könyvelendők.
Felelős: Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója
Határidő: szöveg szerint
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Az elvégzett munkákkal kapcsolatos költségek viseléséről hozott döntést
megállapodásban kell rögzíteni a bérbeadónak, azaz a Pásztói Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft-nek és a bérlőnek.
Felelős: értelemszerű
Határidő: értelemszerű
Haray Károlyt és a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-t a
határozatban foglaltakról értesíteni kell.
Felelős: polgármester, vagyonkezelő
Határidő: azonnal
X. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Nagymező u. 8. II/4. szám alatti önkormányzati lakásban kialakítandó fűtési mód
felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Felülvizsgálták az előterjesztésben szereplő önkormányzati lakás fűtését,
melynek eredményeképpen a gázfűtésről villanyfűtésre átállás a gazdaságosabb. Plusz
költséget jelent egy villanytűzhely beszerzése, de még mindig olcsóbban jön ki, mintha
gázfűtés lenne a lakásban. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
A határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy kérjenek be árajánlatot az elektromos
fűtés kialakítására. Kedvező tapasztalatok vannak ott, ahol már villanyfűtés van. Alacsonyabb
a költség, mint a gázfűtésnél.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
326/2014. (XI. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta a Pásztó, Nagymező út 8. II./4. szám alatti
önkormányzati lakásban kialakítandó fűtési mód felülvizsgálatára tett javaslatot és az alábbi
határozatot hozza:
1.)
A Képviselő-testület 240/2014. (VII.22.) számú határozatának 1. pontját módosítja,
egyedi gázfűtés kialakítása helyett elektromos fűtést alakíttat ki az önkormányzat a Pásztó,
Nagymező út 8. II/4. szám alatti önkormányzati lakásban. A határozat egyéb pontjaiban
változatlan marad.
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2.)
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az elektromos fűtés kialakítására -legalább három
ajánlat bekérése után- kösse meg a vállalkozási szerződést a legalacsonyabb ajánlatot adóval.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
XI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztó, Mátra u. 11. szám alatti önkormányzati lakás bérletére vonatkozó
kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: A lakás bérlője az évek során felhalmozott 902 eFt tartozást, melyet ebben
az évben még további 237 eFt-tal növelt. Ez így tarthatatlan állapot. A határozati javaslatban
két alternatíva szerepel. A „B” alternatíva egy visszafogottabb, humánusabb megoldás.
Korábban már volt próbálkozás arra, hogy tárgyalásos úton, részletfizetéssel rendezzék a
tartozást, de nem vezetett eredményre.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a „B” alternatívát javasolja
elfogadásra a képviselő-testületnek.
Farkas Attila: Szintén a „B” verziót javasolja elfogadásra. Részt vett a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat ülésén, ahol tárgyalták a napirendet. Azt kérték, hogy a képviselő-testület is a
„B” alternatívát támogassa.
Kolompár István: A család igen súlyos anyagi helyzetben van. Az édesanya 3 éve elhunyt,
két gyermekkel egyedül maradt a bérlő. Közben egészségi állapota is megromlott.
Beszélt a bérlővel és megígérte, hogy havi 20 E Ft-ot fog fizetni.
Ezért kéri, hogy a „B” alternatívát fogadja el a képviselő-testület.
Gyürky-Szabó Erika: Sajnos a havi 20 E Ft nem elég, ugyanis a „B” alternatíva arról szól,
hogy az aktuális havi bérleti díjjal kellene a 20 E Ft-ot befizetni. Ha a havi lakbért nem fizeti
be, további tartozás halmozódik fel.
Kolompár István: Annyit biztos, hogy nem tud befizetni. Akkor semmi sem marad nekik a
megélhetésre.
Dömsödi Gábor: Nem ismeri a család körülményeit. Azt viszont nem teheti meg az
önkormányzat, hogy ne hozzon határozatot a tartozás rendezése érdekében. Ezért javasolják a
humánusabb „B” változat elfogadását.
Édes Attila: Többször is jelezte a bérlő, hogy élettársát szeretné bejelenteni a lakásba, de
eddig ezt nem sikerült elintéznie.
Gyürky-Szabó Erika: Valóban kérték azt, hogy a bérlő élettársa erre a lakcímre
bejelentkezhessen, de mivel bérleti szerződése már korábban lejárt, ezért nem lehetett ezt a
kérelmet támogatni.
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Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslat „B” alternatíváját..
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
327/2014. (XI. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó, Mátra u. 11. szám alatti
önkormányzati lakás bérletére vonatkozó kérelem elbírálására tett javaslatot megismerte,
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1)

Makula Ferencet a Pásztó, Mátra út 11. szám alatti, 841/2hrsz-ú önkormányzati
bérlakás bérlőjének 2015. május 30-ig kijelöli 2. pontban foglalt feltételekkel.

2) A felhalmozott lakbértartozást Makula Ferenc kezdje meg törleszteni havi 20.000 Ft-al,
az aktuális havi törlesztő részlettel egyidejűleg.
3) Amennyiben bérlő 2015. március 31-i időpontra elkészített lakbérkimutatás alapján
nem csökkentette a 2. pontban foglaltak szerint a tartozását, az Önkormányzat a bérleti
szerződést felmondja 2015. április 30-val és a lakbértartozást jogi úton hajtja be.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
XII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat az önkormányzat és intézményei 2015. évi villamos energia beszerzésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Négy cégtől kért az önkormányzat árajánlatot, melyek meg is érkeztek. A
táblázat összefoglalja az ajánlatok tartalmát. Ennek alapján készült a határozati javaslat, mely
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlatot javasolja elfogadásra.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Malomhegyi Lajos: Felhívja a figyelmét az érintett intézményeknek és a Hivatalnak is, hogy
november végéig minden számlát ki kell fizetni, mert ez akadályozhatja a kereskedő váltást.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslat „B” alternatíváját..
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
328/2014. (XI. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az
önkormányzat és intézményei 2015. évi villamos energia beszerzése tett javaslatot és az
alábbi határozatot hozza.
1. A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. évi villamos energia
beszerzésénél az Általános célú villamos energia szállítására az Észak-magyarországi
Áramszolgáltató Nyrt. 3525 Miskolc, Dózsa György út 13. ajánlatát, a Közvilágítási célú
villamos energia szállítására az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. 1031 Budapest,
Szentendrei út 207-209. ajánlatát nyilvánítja a legkedvezőbbnek.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és az intézmények vezetőit a nyertes
ajánlattevőkkel a villamos energia szállítási szerződések megkötésére és a nyertes
ajánlattevők részére a kereskedőváltásra vonatkozó meghatalmazásuk kiadására.
Határidő: testületi ülést követő 10. nap
Felelős: polgármester
XIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat karácsonyi vásár megrendezésére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dr. Halász István: Ügyrendben kér szót. Az előterjesztéshez kapcsolódó költségvetést az ülés
előtt kapták meg, ezért nem volt lehetőségük tételesen átnézni. Kéri, hogy tartson a képviselőtestület rövid szünetet, hogy meg tudják beszélni a döntés előtt.
Dömsödi Gábor szünetet rendel el.
SZÜNET UTÁN
Folytatódik a XIII. napirendi pont tárgyalása.
A képviselő-testület határozatképes, mert mind a 9 megválasztott képviselő jelen van.
Dömsödi Gábor: Szívügye ez a rendezvény. Pásztónak vannak kitörési pontjai, az egyik saját
maga. A másik, hogy újra visszanyerje régi fényét és a térség központja legyen. Ahhoz, hogy
ez megvalósuljon, közös rendezvényekre van szükség. Ehhez remek alkalom a közelgő
karácsony, mely a legcsaládiasabb ünnep. Ezt hagyományteremtő rendezvénynek szánja,
mely karácsonyi vásárból és egyéb kísérő programokból állna.
Az önkormányzatnak invesztálnia kell ebbe, úgy, hogy sikeres lehessen a kezdeményezés.
Plecskó Péter foglalkozott ezzel a legtöbbet, aki jelezte, hogy egy módosítást van a
rendezvény költségvetésében.
Plecskó Péter: A zenei szerzői jogdíjat csak egy napra számolta, ezt szorozni kell 4,5-el, így
68 E Ft lesz. Javasolják még, hogy a Rajeczky Szimpatikusoknak 30 E Ft közreműködési
díjat állapítsanak meg, mivel eddig minden alkalommal ingyen léptek föl. Így a tartalék 247 E
Ft helyett 189 E Ft lesz.
Kérdés nem volt.
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Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság az előterjesztést megtárgyalta
és elfogadásra javasolja 5 igen egyhangú szavazattal.
Dr, Halász István: A bizottsági ülésen jelezte, hogy jó lenne egy előzetes költségvetést
ismerniük a döntéshez. Ezt most a szünetben meg is tárgyalták. Ennek ismeretében
elfogadásra javasolják.
Az a kérése, hogy amikor meg lesz a végleges költségvetés, a város honlapján jelenjen meg a
határozattal együtt.
Az előterjesztés határozati javaslatának 2. pontját külön határozatban fogadja el a képviselőtestület, mely az idősek részére adományozandó karácsonyi csomagról szól.
Dömsödi Gábor: Ki fognak alakítani egy munkacsoportot a rendezvény megvalósítására. Kéri
az intézményvezetőket és akiknek kedve, energiája van ehhez, jelezze.
Dr. Becsó Károly: A kiadásokat látja a költségvetésben, a bevételeket viszont nem. 15
elárusító pavilon felállításáról és gondolja, hogy hasznosításáról is szó van.
Dömsödi Gábor: Az első alkalommal nem kérne az önkormányzat bérleti díjat a pavilonokért.
Úy gondolja, ez most be kell vállalni, mert egyrészt nagyon nehéz helyzetben vannak,
másrészt ők is kockázatot vállalnak, mert nem tudják, milyen forgalmuk lesz.
A pavilonokért aztán később lehet bérleti díjat kérni, akár más rendezvényekhez kiadni.
Szilveszterre is fel lehet állítani és akkor már fizethetnek érte a bérlők.
Farkas Attila: A tegnapi bizottsági üléseken is szóba került, hogy a későbbiekben ezeket a
pavilonokat más önkormányzatoknak, különböző rendezvényekhez bérbe lehet adni. Ezért
javasolja, hogy a közeljövőben határozza meg a képviselő-testület a bérleti díj összegét.
Káposzta Csaba: A bizottsági ülésen látták képeken a leendő pavilonokat. Azok lesznek-e
megvásárolva? Elég nagy beruházás lesz.
Dömsödi Gábor: Mivel még nincs testületi döntés, semmilyen konkrét tárgyalás és
megrendelés nem történt. Az előterjesztésben szerepel az az összeg, amelyért a képen látható
pavilont meg lehet vásárolni. Amint megszületik a döntés, javasolja, hogy üljenek le, nézzék
meg, hogy mik a lehetőségek, hogy az adott keretből a lehető legjobbat hozzák ki.
Dr. Becsó Károly: Az lenne a kérése, hogyha most nem kérünk a pavilonokért bérleti díjat,
tényleg kizárólag pásztói kereskedők, vállalkozók használják, vagy ha nem pásztói illetőségű,
legalább valamilyen tájjellegű, vagy egyéb művészeti értéket képviselő vállalkozó kapja.
Dömsödi Gábor: Az elsődleges cél, hogy pásztói vállalkozók árusítsanak és bízik abban, hogy
mind a 15 pavilont helyi kereskedők fognak igénybe venni.
Szavazásra bocsátja a karácsonyi vásárról szóló határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
329/2014. (XI. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a karácsonyi vásár megrendezéséről szóló
előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztésben szereplő indokolásra tekintettel az alábbi
határozatot hozza.
A karácsonyi vásárhoz szükséges tárgyi eszközök beszerzésének 3 000 e Ft-os
bekerülésköltségét, valamint az egyéb szolgáltatás költségét 1 000 e Ft értékben
biztosítani kívánja.
A karácsonyi vásárhoz szükséges tárgyi eszközök 3 000 e Ft-os bekerülési költségének,
valamint az egyéb kapcsolódó szolgáltatások 1 000 e Ft-os költségének fedezetét a
költségvetés következő módosításában szerepeltetni kell.
Határidő:

értelemszerűen

Felelős:

polgármester

Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja az idősek karácsonyi csomagjáról szóló határozati
javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
330/2014. (XI. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 80 éven felüli pásztói lakosok részére az
karácsonyi csomagot (2000 Ft/fő értékben) biztosít, melynek fedezete a szociális
segélykeretben rendelkezésre áll.
Határidő:

értelemszerűen

Felelős:

polgármester

XIV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat az Önkormányzatok Mátrai Szövetségébe történő belépésre, valamint a Magyar
Önkormányzatok Szövetségéből történő kilépésre.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Az előterjesztéshez egy bizottsági módosító javaslat érkezett. Megkéri dr.
Halász Istvánt, ismertesse.
Dr. Halász István: Az előterjesztés eredetileg úgy szól, hogy a MÖSZ–ből lépjen ki az
önkormányzat, az Önkormányzatok Mátrai Szövetségébe pedig lépjen be, melynek korábban
már volt tagja. A bizottság álláspontja az, hogy egyelőre ne szüntessék meg a MÖSZ tagságot,
mivel az egy országos szervezet, Pásztó földrajzi elhelyezkedése viszont indokolja, hogy a
mátrai településekkel szorosabb kapcsolatban legyünk.
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A bizottság tehát azt javasolja, hogy az önkormányzat lépjen be az Önkormányzatok Mátrai
Szövetségébe.
Külön határozatban döntsenek arról, hogy tartsa meg a MÖSZ tagságát és vizsgálják meg
más érdekszövetségek célkitűzéseit.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a Önkormányzatok Mátrai Szövetségébe történő
belépésről szóló határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
331/2014. (XI. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az Önkormányzatok Mátrai
Szövetségébe történő belépésre vonatkozó javaslatot és az alábbiak szerint határoz:
Pásztó Városi Önkormányzat belép az Önkormányzatok Mátrai Szövetségébe.
A belépés tagdíját, mely 4Ft/fő/év, költségvetésében biztosítja.
Felhatalmazza polgármesterét a belépési nyilatkozat aláírására.
Határidő: 8 napon belül
Felelős: polgármester
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a bizottságok javaslatát, mely szerint egyelőre tartsa meg
az önkormányzat a MÖSZ tagságát és vizsgálják meg más érdekszövetségek célkitűzéseit.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
332/2014. (XI. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, vizsgálja meg, hogy az önkormányzatok
országos érdekvédelmi szövetségei milyen célokkal, illetve milyen érdekérvényesítő
eszközökkel rendelkeznek.
Ezen ismeretek birtokában a képviselő-testület mérlegelni fogja, hogy vállalja-e valamelyik
országos érdekvédelmi szövetségben a tagságot.
Határidő: 2014. decemberi ülés
Felelős: polgármester
XV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat vis maior pályázatok megvalósításához lebonyolító kiválasztására és megbízására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
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Dömsödi Gábor: Az előterjesztés a mátrakeresztesi vis maior károk helyreállítására beadott
pályázattal kapcsolatban a lebonyolító kiválasztására és megbízására tesz javaslatot.
A megvalósítás határideje 2015. tavasza. Mivel a közbeszerzési eljárás hosszadalmas, ezért
szükséges minél előbb a folyamatot elindítani.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és elfogadásra javasolja.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
333/2014. (XI. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vis maior pályázatok megvalósításához
lebonyolító kiválasztására és megbízására tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és a
következő határozatot hozza:
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. július 13-i esőzés
következtében a Kövicses patak mátrakeresztesi szakaszán bekövetkezett károk
helyreállításához szükséges lebonyolítási feladatok ellátására az alábbi cégektől kér
ajánlatot:
Márkus és Társai Kft. 3100 Salgótarján, Május 1. út 73.
NOMBER Kft. 3100 Salgótarján, Pécskő út 11/I..
Tarjánmix Kft. 3100 Salgótarján Corvin u. 17.
Vízgyűjtő Tervezőiroda Kft. 3100 Salgótarján, Berzsenyi Dániel út 21.
Felelős: polgármester
Határidő: haladéktalanul
2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a kivitelezésre vonatkozó
közbeszerzés lebonyolítására és a műszaki ellenőri feladatok ellátására a legkedvezőbb
ajánlatadóval kösse meg a szerződést.
Felelős: értelemszerű
Határidő: 2014. december 4.
3. A Képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a lebonyolító közreműködésével a
decemberi Képviselő-testületi ülésre az ajánlati felhívást terjessze be elfogadásra.
Felelős: értelemszerű
Határidő: értelemszerű
Dömsödi Gábor: A 16. napirendi pont tárgyalásához zárt ülésre tesz javaslatot, a 17. napirendi
pont tárgyalása pedig a törvény szerint zárt ülésen történik.
Szavazásra bocsátja a zárt ülés tartását a 16 napirendi pontra vonatkozóan.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
334/2014. (XI. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a rendkívüli szociális helyzet megoldásáról szóló előterjesztést zárt
ülésen tárgyalja.
A zárt ülésről külön jkv. készül.
KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK, JAVASLATOK
Barna Tiborné: A lakók jelezték felé, hogy a régi rendelő intézetnél lévő buszmegállónál
nincs lámpatest, nagyon sötét van. Kérik, hogy amennyiben lehetőség van rá, szereljenek föl
egy közvilágítási lámpát.
Dömsödi Gábor: A 21-es útnál lévő buszmegállónál is ugyanez a probléma. A Műszaki
osztály megvizsgálja ennek a lehetőségét. Jelzés érkezett zebra felfestésével kapcsolatban is,
ahhoz viszont közlekedéshatósági hozzájárulás kell, de véleménye szerint ebben az esetben itt
megoldható. Szintén jelezték, hogy a Fő utcán több helyen szükség lenne gyalogátkelő
helyre, de az valószínűleg nem lesz megoldható.
Barna Tiborné: A Gárdonyi utca lakói jelezték, hogy akik a Kórházhoz autóval érkeznek, az
utcában parkolnak. Sok esetben akadályozzák az ott lakók bejutását saját lakásukba. Lenne-e
mód a parkoló bővítésére azon az ingatlanon, melyet az önkormányzat megvásárolt a parkoló
mellett?
Dömsödi Gábor: A kórház építésénél biztosan meg volt szabva, mennyi parkolóhelyet
létesíthetnek. Az önkormányzatnak új parkoló kialakítására jelenleg nincs fedezete. A
rendőrségnek kellene ellenőriznie a szabálytalan parkolást.
Malomhegyi Lajos: Az önkormányzat már nem rendelkezik ezzel az ingatlannal, mivel
átadásra került a Kórház részére a Gondozóház felújításakor.
Barna Tiborné: A következő felvetése már sokadszorra a nyilvános WC kérdése.
Dömsödi Gábor: Ismeri a problémát, amire minél előbb megoldást kell találni. Egy konténer
WC megvásárlása megoldás lehetne, csak az a probléma, hogy nagyon drága. Ennek ellenére
a következő évben a költségvetésben tervezni kell erre.
Sándor Károly: Nem ért egyet ezzel. A piacon van nyilvános WC, illetve a turisztikai fogadó
központban is van, amelynek hétköznap is nyitva kellene lenni. Amikor az önkormányzat
eladta a nyilvános WC-t, azzal a feltétellel adta el, hogy az új tulajdonos működtetni fogja.
Dömsödi Gábor: Többször beszélt a tulajdonossal és biztos abban, hogy soha nem fogja a
WC-t üzemeltetni. Meg kell vizsgálni, hogy a piacon lévő WC-t hogyan lehet a
hétköznapokon üzemeltetni. Egyetért azzal is, hogy a turisztikai fogadó központban meg
legyen nyitva hétköznap is a WC, csak kell egy személyt keresni, aki felügyeli.
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Meg kellene vizsgálni, hogy a városba érkező idegenek merre mozognak a legtöbbet.
Szerinte mindenképpen a központban kellene egy nyilvános WC. Felveszi a kapcsolatot
Franka Józseffel és megkérdezi, mi van az épülettel.
Barna Tiborné: Ma kapott egy névtelen levelet és innen üzeni a levélírónak, hogy keresse meg
személyesen, mert csak akkor tud neki segíteni.
Dr. Halász István: A Gárdonyi utcai parkoláshoz hozzáfűzi, hogy már nem csak az út szélén
állnak, hanem a zöldfelületet is elfoglalják.
Hasznosról jelezték, hogy a Vár utcai árok tisztítása géppel megtörtént, de vannak olyan
munkák, melyet csak kézi erővel lehet elvégezni. Szeretnék tudni, hogy elvégzi-e valaki az
átereszeknél a munkákat, illetve ott, ahová a gép nem fért hozzá.
A városi köztemetőnél jelenleg is 4 rendszám nélküli autó parkol. A közterületet foglalja. Ki
kellene deríteni a tulajdonosokat.
A buszmenetrenddel kapcsolatban jelezni kellene a társaságoknak, hogy egyszerre ne
indítsanak három buszt, mert nem férnek be a buszöbölbe. Ez közlekedési nehézséget okoz a
buszmegállók környékén.
Olyan információ jutott el hozzá, hogy a közmunkásoknak a volt gyermekrendelő épülete
lenne a bázishelye. A volt tüdőgondozó épülete alkalmasabb lenne, mivel oda az udvarba
teherautóval is be lehet hajtani.
Dömsödi Gábor: A Műszaki Osztály vizsgálja meg a rendszám nélkül parkoló autókkal
kapcsolatos bejelentést, mit lehet tenni. A Volánnal történő legközelebbi egyeztetésen a
Képviselő úr észrevételét jelezni fogják.
A közmunkások részére a volt gyermekrendelő csak ideiglenes elhelyezés lenne. Amíg nem
lesz jobb megoldás, addig is megfelelő körülményeket kell biztosítani részükre. A
vasútállomás melletti épületre – melyet az állam felajánlott - beadtuk a kérelmünket, melyben
döntés a jövő év elejére várható.
Plecskó Péter: Javasolja, hogy a tűzveszélyesség miatt ne csak a kapcsolószekrény legyen
kicserélve, hanem az egész épület tűzvédelmét felül kell vizsgálni.
Malomhegyi Lajos: Ez tavaly megtörtént.
Dömsödi Gábor: Az épület tűzbiztonságára a költségvetésben forrást kell biztosítani, mert
már szinte életveszélyes állapot áll fenn.
Volek György: Lakossági kérést közvetít. A Bétex üzlet melletti lépcsőnél szükség volna egy
korlátra, hogy az idős emberek is biztonságosan tudják használni.
A városi temetőnél van egy régi gyászkocsi. Már korábban is mondta, hogy azt jó lenne
megőrizni. Kár lenne, ha teljesen tönkremenne egy ilyen muzeális darab.
Káposzta
Csaba:
Gyalogátkelő
hellyel
kapcsolatban
keresték
meg.
Szeretnék, ha a Cserhát lakónegyed végén, a Diófa utcánál lenne egy zebra az iskola
megközelítése miatt, a másikat pedig a Munkaügyi Központ és CBA közötti részre kérnék.
A kórház előtti parkolással kapcsolatban elmondja, hogy amikor a kórház épült, 50 db
parkolóhelyet alakítottak ki azzal, hogy a betegek használhatják. Ehelyett azt látja, hogy a
portás nem enged be senkit, merthogy a parkolót a dolgozók használják.
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Dömsödi Gábor: Sajnos a zebra nem mindenhol megoldás. Aki körültekintő, az zebra nélkül
is körültekintő. Sok esetben a közlekedési morálon kellene változtatni és esetenként a
rendőrségnek kellene hatékonyabban fellépni a gyorshajtókkal és szabálytalankodókkal.
A kórház parkolójába beengedték, de fizetett érte 300 Ft-ot.
Farkas Attila: Mátrakeresztesi lakosok ismét jelezték a temetővel kapcsolatban, hogy bejárnak
a vadak és tönkreteszik a sírokat. Feltétlenül kellene valamilyen megoldást találni. Várja az
ötleteket.
Dömsödi Gábor: Vezetői értekezleten is beszéltek a problémáról. Arra az álláspontra jutottak,
hogy megoldás lehetne valamilyen magasabb sövény ültetése. Erdészeti, vadászati
szakemberek véleményét fogják kikérni.
Dr. Tasi Borbála: Október és november hónapban nem volt csak rendkívüli testületi ülés, így
a mai ülésen van lehetősége hivatalosan tájékoztatni a képviselő-testületet arról, hogy október
10-én kelt levélben felmentési kérelmét terjesztette elő Pásztó város polgármesterének
címezve arra hivatkozással, hogy több, mint 41 év köztisztviselői szolgálati jogviszony után
szeretne nyugdíjba vonulni. Így foglalkoztatási jogviszonyának megszüntetését kérte 2014.
december 29-i hatállyal.
Megköszöni minden jelenlévőnek az eddigi munkájához nyújtott segítséget és egyúttal a város
lakosságának is. Reméli, hogy sok munkasiker lesz még a város lakosságának, a testületnek és
a hivatal munkatársainak is. Amennyire lehetősége lesz és igény mutatkozik rá, szakmailag
továbbra is segíteni fogja a Hivatal munkáját.
Nem köszön még el véglegesen, mert lesz még egy testületi ülés, de a hivatalos tájékoztatást
illendőnek tartotta megadni.
Dömsödi Gábor: Mindig is elismerte azt a körültekintést, melyet a címzetes főjegyző
tanúsított minden alkalommal. Ez az, ami nagyon fog hiányozni, de úgy gondolja, mégsem
fog hiányozni, mert nem fog tudni itt hagyni minket.
Próbálta meggyőzni arról, hogy maradjon, viszont egy olyan észérvet mondott, amellyel nem
tudott vitatkozni és tiszteletben tartja döntését.
A pályázat kiírásra került a jegyzői állásra és megállapodtak abban, hogy segíteni fog a
szakmailag méltó utód kiválasztásában.
Több bejelentés, észrevétel nem volt. Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
k.m.f.

Dömsödi Gábor
polgármester

dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

