1
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 19-i rendkívüli
üléséről.
Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, Barna Tibor Józsefné, dr. Becsó Károly, Édes
Attila, Farkas Attila, Dr. Halász István, Volek György képviselők.
Dr. Sándor Balázs jegyző, Sándor Károly aljegyző, dr. Tasi Borbála nyugalmazott címzetes
főjegyző, Bartus László, osztályvezető, Robotka Róbert, Malomegyi Lajos főmérnök, Balog
Zoltán ügyintéző, Szklenár Katalin ügyintéző, Dudásné Fülöp Anita,Berzák Gyuláné,
Szervezési Osztály munkatársai, érdeklődő állampolgárok.
Dömsödi Gábor: Megállapítja a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből 6
fő jelen van.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.
Szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
1/2015. (I. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el.
1./

Tájékoztató a közfoglalkoztatás 2014. évi tapasztalatairól, javaslat a 2015. évi
közfoglalkoztatásban elvégzendő feladatokra
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Dömsödi Gábor: Az előterjesztést két bizottság is megtárgyalta, kéri a bizottságok elnökeit,
ismertessék döntésüket.
Barna Tibor Józsefné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Volek György érkezik, 7 képviselő van jelen.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Sándor Károly: Megkapták a segédanyagot és örül, mert már nagyon régóta szerettünk volna
olyan konstrukciót, melyet ez feltételez. Ez egy mintaértékű program lehet, minden olyan
struktúrát felvázol, amit eddig is csináltunk, csak nem valósult meg teljes körűen.
Most új helyzet elé nézünk, már régen szerettük volna, hogy megfelelő adminisztrációval,
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megfelelő kiscsoport létszám foglalkoztatása mellett dolgozzanak a közmunkások.
Véleménye szerint nagyobb motivációt fog jelenteni az új elem, a mezőgazdasági jellegű
tevékenység. Felhívja a figyelmet arra, hogy azokat a tevékenységeket sem kell mellőzni,
melyeket eddig végeztek, gondol itt a belterületi utak, vízelvezető árkok gondozására.
A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. a megfelelő létszámmal kiegészülve olyan
feladatot láthat el, amely az eredeti alapítói szándék is volt.
Ahhoz, hogy a közmunka tiszta, átlátható és korrekt legyen, a bérszámfejtésnél szeretnénk
megvalósítani, hogy az államkincstár számfejtsen. Ez ugyan pénzbe kerül, de ezáltal jelentős
adminisztrációs tehertől mentesülne a Hivatal és a Kft. is. Jelentős előrelépés lenne, ha a
közmunkások is bankszámlára kapnák a bérüket, bár ez nem fog zökkenőmentesen
megvalósulni.
Dr. Halász István: Ez a közmunka program igen jelentős, mely egész évre meg fogja határozni
a város életét. A bizottsági ülésen részletesen kifejtette sérelmeit az anyag előkészítésével
kapcsolatban.
Visszatér a városközponti rehabilitáció időszakára, amikor igen sok műszaki kérdés merült
fel, mégis szinte minden testületi ülésen szóba került. Folyamatosan kaptak tájékoztatást a
tervek és megvalósulás előrehaladásáról.
Úgy gondolja, a Képviselő-testület megérdemelte volna, hogy legalább nagyvonalakban
előzetes tájékoztatást kapjanak a programról.
A bizottsági ülésen megszavazta és most is meg fogja szavazni a határozati javaslatot, mert
nem akar gátja lenni 250 ember foglalkoztatásának.
Nem a Városgazdálkodási Kft-re bízná ezt a dolgot, hanem erre létrehozott volna egy külön
céget. A Kft. feje fölött ott lebeg pl. a szemétszállítás, városközponti rehabilitáció és ha bedől
valamelyik, akkor dől a közmunka program is. Bár ez a program határozott időre szól,
véleménye szerint előbb-utóbb úgyis szüksége lesz a városnak egy másik cégre, és egy
csomó feladatot át tudott volna vállalni, mely a közmunka program része.
Konkrét foglalkoztatotti létszámokat még most sem ismer, de a mezőgazdasági
tevékenységben kb. 100 fő foglalkoztatása tervezett. Amikor a tsz működött, akkor sem volt
ennyi dolgozója. A mezőgazdasági tevékenység igen nagy szakértelmet igényel, pl. a
fóliasátrak gondozása. Ezt a tevékenységet vagy annak irányítását nem lehet teljesen laikus
emberekre bízni. Akik ebbe a közmunka programba belépnek, ilyen jellegű tevékenységgel
sohasem foglalkoztak. Következik ebből, hogy olyan szakmailag rátermett munkavezető kell,
aki tisztában van a dolgokkal. Ezt nagyon nehéz lesz megvalósítani.
Az előterjesztésben nagyon sok olyan dolog van, ami kérdőjel számára. Itt van pl. a fabrikett
gyártás. Az erre alkalmas gép több tízmillió Ft, azon kívül az sem mindegy, hogy a fabrikettet
miből tudják előállítani.
Jó lett volna többet tudni arról is, hogy a mezőgazdasági részben állattenyésztés szerepel-e, ha
igen, hol lennének az állatok tartásához szükséges istállók stb.
A pályázatot január 23-ig kell benyújtani. A most megkapott tervezési segédlet december
19-i keltezésű. Nagyon jó lett volna, ha legalább ezt megkapják. Akkor talán ők is be tudtak
volna segíteni a tervezésbe.
Hatalmas a Képviselő-testület felelőssége, a lakosság nagyon várja ezt a programot.
A megállapodás 8. pontjában szerepel, hogy az önkormányzat ellátja a szakmai irányítás,
tevékenység felügyeletét, ellenőrzését.
A határozati javaslatban az ügyvezető igazgató van felelősként megjelölve, ugyanakkor az
önkormányzatnak is van ebben nem kis felelőssége.
Tudja, hogy nagy munka van a program és pályázat előkészítésében és szerettek volna ebben
részt venni.
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Dömsödi Gábor: Képviselő úr még bőven részt vehet a munkában, hiszen nagyon sok
tennivaló van és lesz is még ezzel kapcsolatban. Az eddigi bizottsági tapasztalatokat
végiggondolva ki fognak dolgozni egy olyan levelező rendszert, mellyel a képviselőket a
legfontosabb tudnivalókról tájékoztatni lehessen rövid úton. Valakinek az lesz a feladata, hogy
a nap végén pár sorban tájékoztatja a képviselőket a történésekről.
Ebben a pályázatban szerencsés az, hogy a kiíró részéről nincs nyereség elvárás.
A fabrikettet nem mi gyártanánk, Taron van egy brikettáló, viszont nekünk van egy
nagyértékű aprító gépünk. Így össze lehet dolgozni.
Azzal teljes mértékben egyetért, hogy megfelelő szakember gárda kellene. Fél attól, hogy ezt
nem tudjuk megvalósítani a szükséges mértékig. Ha sikerülne a városban élő szakemberek
támogatását elnyerni és akár társadalmi munkában vállalnák, az nagyon jó lenne. Még azt
sem tartja kizártnak, hogy ez így megvalósulhat.
Olyan helyzet nem fordulhat elő, hogy csődbe menjen a Városgazdálkodási Kft. Ha ilyen
helyzet állna elő, saját költségvetésünkből ki kellene segíteni.
Barna Tibor Józsefné távozik, 6 képviselő van jelen.
Farkas Attila: Nagyon optimistáknak kell lennünk, hogy ez a program sikeres lesz és ha
nyereséget nem is termel, de két év múlva önfenntartó lesz. Sajnos a rendszerváltás óta
kialakult egy olyan réteg, aki soha nem dolgozott, vagy semmiféle iskolai végzettsége nincs.
Ha Pásztón lenne ipari park több üzemmel, ezeknek az embereknek a nagy részét ott sem
foglalkoztatnák, mert a versenyszférában is képzett dolgozók kellenek. Emiatt is szükséges ez
a közmunka program. A cél az, hogy elinduljon és jól működjön ez a program.
Robotka Róbert: A megállapodás 7. pontjában szerepel, hogy a MÁK-kal a bérszámfejtés
elvégzésére állapodjanak meg. Elég sok kérdés merül fel, pl, hogy a betegállományt és
minden egyéb mást, ami bérszámfejtési körbe tartozik, azt is elvégzik-e. Hogyan kezelik majd
pl. a levonásokat. Ezeknek az embereknek közüzemi tartozásaik vannak. Ezeket mind meg
kell beszélni a MÁK-kal.
Dömsödi Gábor: Valóban ez még további tárgyalás részét képezi, mert az 1200 Ft-os ár
tavalyi ajánlat. Az idei még nem ismert.
Dr. Sándor Balázs: A szándék az, hogy a MÁK-kal megállapodjon a Kft. a bérszámfejtés
elvégzésére. Várhatóan a MÁK teljeskörű szolgáltatást fog végezni, tehát a távollétet,
betegállományt is számfejti, viszont még nem ismert az idei ár.
dr. Becsó Károly: Kerüljön ki a megállapodásból a 7. pont és tegyék bele inkább a határozati
javaslatba, hogy tárgyaljanak az MÁK-kal az árról.
dr. Sándor Balázs: Amennyiben a megállapodásból kikerül a 7. pont, a határozati javaslatba
kell belefoglalni, hogy tárgyaljanak a MÁK-kal és ha kiderül, hogy ténylegesen milyen
szolgáltatást nyújt és mennyiért, utána kerüljön vissza a Képviselő-testület elé. Február 28-ig
a döntést mindenképpen meg tudják hozni, mert a februári ülés várhatóan 15-én lesz.
Volek György: Balog Zoltánt kéri, hogy a bizottsági ülésen felvetettekre válaszoljon, illetve
kérdezi, hogy van-e olyan felmérés, hogy a közmunkások közül ki, milyen területen kívánna
dolgozni.

4
Balog Zoltán: A bizottsági ülésen elhangzott kérdésre a válasza, hogy a belvíz elvezetésre
ebben az évben nem indítunk projektet, mivel a kiírás értelmében amennyiben az elmúlt
években ennek megvalósítására sor került, a továbbiakban nem finanszírozható 100 %-ban.
A közmunkások körében készült felmérés arra vonatkozóan, hogy a projekten belül ki, milyen
területen kívánna dolgozni.
Dömsödi Gábor: Arra kell törekedni egy ilyen program során, hogy megvalósítható legyen,
viszonylag kis költséggel.
Dr. Halász István: Azt hiányolta, hogy a tervezés során nem kérték ki a képviselők
véleményét. Egyébként e-mailt sem kell kiküldeni, hanem létre kell hozni egy olyan felületet,
amelyet minden képviselő elér és oda feltölteni a dokumentumokat.
Tulajdonképpen most szabad kezet adnak a Kft. ügyvezetőjének azzal, hogy csinál, amit akar.
Édes Attila: Tulajdonképpen egy bianco felhatalmazást adunk, nem tudjuk, hogy mire, a 8.
pontban pedig az szerepel, hogy az önkormányzat gyakorolja a szakmai felügyeletet. Most
elindítunk valamit, amiről azt sem tudjuk, hogy mi lesz a vége.
Dömsödi Gábor: Korábban is volt már ilyen közmunka program, azt végigasszisztálta a
Képviselő-testület, ráadásul nem is működött.
dr. Becsó Károly: Ha polgármester úr birtokában vannak olyan információk, melyeket a
Képviselő-testületnek is tudnia kellene, ossza meg velük. Mindenkinek csak félinformációi
vannak.
Dr. Halász István: Még nem eldöntött tény, hogy a város megkapja-e a támogatást, vagy sem.
Ha őket, mint kormánypárti képviselőket megkérdeznék, hogy mondjanak valamit a
programról, mit tudnának mondani? Igazából semmi érdemlegeset.
Dr. Tasi Borbála nyugalmazott címzetes főjegyző szót kér.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2/2015. (I. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület dr. Tasi Borbála nyugalmazott címzetes főjegyzőnek szót ad.
Dr. Tasi Borbála: Szeretné segíteni a döntéshozatalt, ezért a következőt javasolja.
A 7. pont úgy kerüljön átfogalmazásra, hogy a Kft. az illetményszámfejtés és egyéb
juttatásokkal kapcsolatban a MÁK Nógrád Megyei Kirendeltségével folytasson tárgyalásokat,
és ennek eredménytelensége esetén, amennyiben nem jön létre a megállapodás a MÁK-kal,
akkor saját kifizetőhelyet működtessen és ennek feltételeit teremtse meg 2015. március 15-ig.
Dömsödi Gábor: Mint előterjesztő, befogadja a javaslatot és ezzel a módosítással bocsátja
szavazásra a határozati javaslatot és megállapodás-tervezetet.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
3/2015. (I. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Pásztó Városi
Önkormányzat a közfoglalkoztatás 2014. évi tapasztalatairól szóló beszámolóját, valamint a
2015. évi közfoglalkoztatásban elvégzendő feladatokra vonatkozó javaslatot és az alábbi
határozatot hozza:
1) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók
tekintetében, 2015. április 01-ei hatállyal a közfoglalkoztatással járó munkáltatói jogok és az
ezzel járó kötelezettségek gyakorlásával a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgatóját bízza meg, egyben a közfoglalkoztatást teljes mértékben,
valamennyi adminisztratív feladattal együtt kiszervezi a Városgazdálkodási Kft-hez, aki e
tevékenységek ellátására az 1. sz. mellékletben foglalt megállapodás tervezet szerint,
kötelezettséget vállal.
A 2015.04.01. előtt megkötött élő közfoglalkoztatási
munkaszerződéssel rendelkező munkavállalók tekintetében, a munkáltatói jog továbbra is
Pásztó Városi Önkormányzatot, annak gyakorlása a polgármestert illeti meg. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a közfoglalkoztatás 2015. évi
gyakorlati megvalósítására a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-vel, 2014.
január 15-én kötött, átdolgozott, hatályában meghosszabbított, e határozat 1. sz. melléklete
szerint elfogadott megállapodást 2015. január 23-ig írja alá.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatóját, hogy a 2015. évi Startmunka-mintaprogramok megvalósítása
érdekében a pályázatot a Kft. nevében, készítse elő, dolgozza ki és határidőben nyújtsa be 230
fő foglalkoztatására, - a sávos finanszírozás figyelembevételével - 257 millió forint állami
támogatás igénybevételével. A Képviselő-testület a pályázathoz, tekintettel a költségvetési
egyensúlyra és 2015 évben, a szociális oldalon jelentkező várható többletkiadásokra, önrészt
nem biztosít.
3) A Képviselő-testület kötelezi a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatóját, hogy a közfoglalkoztatási programokban termesztett növények,
elsősorban a település, településrészek önkormányzati intézményeiben történő felhasználására
termelődjenek, másodsorban a szociális alapon rászorulók számára hasznosuljanak és csak
indokolt esetben, harmadsorban kerüljenek piaci eladásra, az értékesítés szabályai szerint, a
mindenkori hatályos jogszabályok betartásával.
4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatóját, vizsgálja meg annak lehetőségét - a 2015. évi Startmunkamintaprogram tapasztalatainak figyelembevételével -, hogy a projekt végeztével, annak
egészét vagy csak egy részét, milyen módon és jogszabályi feltételekkel lehetne szociális
szövetkezeti formában működtetni 2016 évben. Erre vonatkozóan készüljön üzleti terv, amely
alapján eldönthető, a hosszú távú támogathatóság kérdése, amit 2015 évben Képviselőtestületi ülésére terjesszen be.
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5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy azon pályázatok
esetében, ahol a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft., bármilyen ok miatt
nem pályázhat (pl.: diákmunka, képzéses programok, stb.) - amennyiben a pályázathoz saját
erő nem szükséges - Pásztó Városi Önkormányzat nevében készítse elő, adja be, bonyolítsa le
és a Képviselő- testületet erről folyamatosan tájékoztassa.
Határidő: szöveg szerint, illetve 2) pont esetében 2015. január 23.
Felelős: polgármester
Dömsödi Gábor megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

k.m.f.

Dömsödi Gábor
Polgármester

dr. Sándor Balázs
jegyző

