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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 26-i üléséről.
Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, Farkas Attila alpolgármester, Barna Tibor
Józsefné, dr. Becsó Károly, dr. Halász István, Édes Attila, Káposzta Csaba, Plecskó Péter,
Volek György képviselők.
Dr. Sándor Balázs jegyző, Győriné Új Mária könyvvizsgáló, Robotka Róbert VG. .Kft.
ügyvezetője, Odlerné Tiszovszki Mária, dr. Hír János, Antalné Prezenszki Piroska, Máté
Nándorné, intézményvezetők, Vida Ottó Kolozs rendőrkapitány, Bartus László osztályvezető,
Budavári Valéria osztályvezető, Berzák Gyuláné, Tariné Tóth Csilla, Tari Mihály a Szervezési
Osztály munkatársai.
Dömsödi Gábor: Megállapítja a határozatképességet, mivel mind a 9 megválasztott képviselő
jelen van.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére azzal a módosítással, hogy a 8. napirendi pontban a
Pásztói Hírlap kiadásával és a helyi tv működésével kapcsolatos előterjesztésnek csak a
Hírlapra vonatkozó részét tárgyalja a képviselő-testület.
Megkérdezi van-e más javaslat.
Farkas Attila: 2015 januárjában a Képviselő-testület előirányzatok nélkül fogadta el a 2015.
évi rendezvénynaptárt. 2015. április 26-án Zsigmond Nap lesz Pásztón ezért dönteni kell a
rendezvény keretösszegéről.
Dr. Halász István: Az egyebek napirendi pont lemaradt a meghívóról, pedig a közérdekű
bejelentések megtételére is ennek keretében kerül sor. Ez csak egy formai észrevétel.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a módosított napirendi javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
53/2015.(III.26.) 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 az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes
kérdéseiről szóló 27/2014. (XI.13.) számú önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dr. Becsó Károly Csaba Ügyrendi Bizottság Elnöke
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3./
Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjéről
és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013.(VI.24.) rendelet
módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
4./

Javaslat a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékok kezeléséről szóló
15/2011. (VI.30.) számú önkormányzati rendelet módosítására. (II. forduló)
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

5./

Javaslat a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló, 26/1995.
(XI. 8.) önkormányzati rendelettel módosított 15/1991.(VIII.9.) számú önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezésére, a helyi népszavazásról szóló önkormányzati
rendelet elfogadására.
Előterjesztő: dr. Sándor Balázs jegyző

6./

Beszámoló Pásztó város és vonzáskörzete közbiztonsági helyzetéről.
Előterjesztő: Vida Ottó Kolozs Rendőrkapitányság Vezetője

7./

Integrált Településfejlesztési Stratégia és Fejlesztési Koncepció.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

8./

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

9./

Javaslat a civil és sport szervezetek 2015. évi támogatására vonatkozó pályázat
kiírására
Előterjesztő: Káposzta Csaba Civil és Sport Kapcsolatok Tanácsnoka

10./ Javaslat az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezet és a Pásztói Polgármesteri
Hivatal
alapító okiratának módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
11./

Javaslat Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak megválasztására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

12./

Javaslat a strand üzemeltetésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

13./

Javaslat
a
„Kelet-Nógrádi
hulladékgazdálkodási
rendszer
fejlesztésére
eszközbeszerzésekkel” című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

14./

Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére törzstőke
emeléséhez és pénzeszköz átadáshoz szükséges döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

15./

Javaslat a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói állására
pályázat kiírására.
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Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
16./

Javaslat Pásztói Sport Klub sportpálya lelátó építés támogatására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

17./

Javaslat a pásztói 2. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására történő
pályázat kiírására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

18./

Javaslat a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb
vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

19./
Javaslat a Pásztó, Kis u.9. szám alatti önkormányzati bérlakás felújításával
kapcsolatos bérlői kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
20./

Javaslat Pásztó város és Körösfő község közötti együttműködést megalapozó szándéknyilatkozat elfogadására.
Előterjesztő: Farkas Attila alpolgármester

21./

Javaslat a Pásztói Kórházért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására és
közhasznú jogállása nyilvántartásba vételének támogatására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

I.

NAPIRENDI PONT:

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt
fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Tájékoztatja a lakosságot, hogy a képviselő-testület ülései nyilvánosak,
ezúton is tisztelettel hív minden érdeklődőt.
2015. március 6-án a Mikszáth Kálmán Líceum Francia Tagozatán nemzetközi „slam poetry”
versenyt rendeztek, melyen francia nyelven verseltek az ország több pontjáról és külföldről
érkező diákok.
Sándor Ildikó látogatása után a megye több vezetője tárgyalt Pásztón a szabad kereskedelmi
övezet előnyeinek minél szélesebb körben történő megismertetéséről. Ehhez azonban megyei
összefogásra van szükség. A kezdeményezést Becsó Zsolt országgyűlési képviselő is
támogatta. Az érintett járások (Szécsény, Salgótarján, Bátonyterenye, Pásztó) polgármesterei,
a megye vezetői szakemberekkel egyeztetve kidolgoztak egy munkatervet, és közös
kampányba kezdenek, ami a megyének nagyon fontos. Pásztó a legszerencsésebb, mivel
legközelebb van Budapesthez. Az együttműködés nagyon fontos ebből a szempontból.
A közmunkások egy része megalakított egy szociális szövetkezetet Pásztón. Létre kellene
hozni Pásztón egy a roma kultúrát, építészetet bemutató turisztikai látványosságot.
Az orvosi ügyelettel folyamatosan komoly gondok vannak, a megbeszélésre Ecseg
polgármestere és az ÁNTSZ képviselője nem jött el, pedig a fő probléma, hogy Ecseg a
háziorvosi ügyeletnek nem tud orvost biztosítani, december 31-ét csak tűzoltással lehetett
megoldani, most március van és még nem sikerült megoldást találni. Ennek a megbeszélésnek
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köszönhetően látszik, hogy van megoldás, ami pénzbe kerül.
Fontosnak tartja az orvosi ügyelet helyzetének javítását, mert nagyon rosszul működik a
városban, pedig az egyik legfontosabb dolog.
A két ülés között történt fontosabb eseményekről ennyit kívánt röviden elmondani.
A lejárt határidejű határozatokról következik a szavazás.
Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a 38/2015.(II.26.) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
54/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a 38/2015.(II.26.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a 42/2015.(II.26.) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
55/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a 42/2015.(II.26.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a 43/2015.(II.26.) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
56/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a 43/2015.(II.26.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a 46/2015.(II.26.) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
57/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a 46/2015.(II.26.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a 47/2015.(II.26.) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
58/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a 47/2015.(II.26.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a 48/2015.(II.26.) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
59/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a 48/2015.(II.26.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a 49/2015.(II.26.) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
60/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a 49/2015.(II.26.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a 50/2015.(II.26.) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
61/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
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A képviselő-testület a 50/2015.(II.26.) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Dömsödi Gábor 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
62/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott
tájékoztatást elfogadta.
II.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes
kérdéseiről szóló 27/2014. (XI.13.) számú önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dr. Becsó Károly Csaba Ügyrendi Bizottság Elnöke
Dr. Becsó Károly: A 2014 októberében felállt új képviselő-testület elhatározta, hogy az általa
meghatározott munkarendhez igazítja az SZMSZ-t, másrészt pedig a jogszabályi változások
követelték meg a módosítást. Az SZMSZ módosítás döntő része már megtörtént, amit a
képviselő-testület javasolt. A hivatal által megadott javaslatok is bekerülnek a mai nappal,
amennyiben a képviselő-testület elfogadja a javaslatot.
Kérdések
Dr. Halász István: A Pénzügyi Bizottsági ülésen elkerülte a figyelmét, hogy a 1. számú
mellékletben meg vannak adva az önkormányzat különböző azonosító számai. Úgy gondolja,
hogy az önkormányzat törzskönyvi azonosító száma az adószám utolsó hat számjegye, itt
viszont az utolsó hat szám eltér, nem 3-as, hanem 9-es, kérdezi, hogy ez ténylegesen így van-e.
A törzskönyvi azonosító szám: 735319, az adószám:735313. Ez a kettő szám általában meg
szokott egyezni.
Dr. Sándor Balázs: Nem tudja megmondani, hogy tényleg így van-e. Nem gondolja, hogy
elírás lenne.
Győriné Új Mária könyvvizsgáló: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a hivatalos
aktuális iratok szerint az új SZMSZ mellékletében szereplő törzsszám és adószám helyes.
Dr. Sándor Balázs: Az Államháztartásról szóló törvény értelmében az SZMSZ-nek
tartalmaznia kell az alapító okirat keltét és számát is. Mivel az Áht. az utóbbi időben többször
változott, minden intézmény alapító okiratát változtatni kellett, ezért mind az okirat kelte,
mind az okirat száma gyakran változott, ezért azt a módosító javaslatot teszi, hogy az
SZMSZ-nek azt a részét, ami a Polgármesteri Hivatal közérdekű adatait tartalmazza, mint pl.
cím, elérhetőség, telefonszám, e-mail cím, az SZMSZ mellékletéből emeljék ki és külön
függelékben szabályozzák. Így sokkal rugalmasabban tudják kezelni az esetleges
változtatásokat. Ha valamit függelékben szabályoznak, ami nem normatív, akkor azt a
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polgármester vagy a jegyző saját hatáskörében eljárva módosíthatja, hozzáigazíthatja a
közhiteles adatokhoz és nem kell rendeletmódosítás miatt a képviselő-testületet összehívni.
Dömsödi Gábor: Kérdezi az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a javaslatot be tudja-e fogadni.
Dr. Becsó Károly: Igen, befogadja.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság támogatja az SZMSZ
módosítását.
Barna Tibor Józsefné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság támogatja az SZMSZ
módosítását.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a rendelet-módosítást.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelete
az 1/2015. /I. 30./ rendelettel módosított, az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati
rendelet módosításáról
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve./

III.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről
és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013.(VI.24.) rendelet módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
Bartus László: Az előterjesztésben részletesen kifejtették a rendelet módosításának indokát és
folyamatát. Minden évben március 31-ig felül kell vizsgálni a térítési díjakat. Az előterjesztés
végén két táblázatban van összefoglalva, hogy mennyi volt a tavalyi – a jelenleg érvényben
lévő – térítési díj, mennyi a számított térítési díj. A számított térítési díj azt jelenti, hogy a
bevételek és a kiadások különbözete, és annak egy főre, egy napra, egy hónapra jutó hányada
és a javasolt térítési díj. Mindenhol magasabb, vagy ugyanannyi a számított térítési díj, mint a
fizetendő, jelenleg érvényben lévő. Mindössze két helyen szerepel a térítési díj emelésére
vonatkozó javaslat, mert ezek az ellátások olyan idős embereket érintenek, akiknek nagy
nehézséget jelentene a magasabb összegek kifizetése. Az alapellátás az, ami a legdrágább
szolgáltatás. Az állam normatívával támogatja, nem feladatfinanszírozott módon. Évek óta,
amióta a normatív feladatellátás elindult, azóta ilyen alacsony szinten van, messze nem
elegendő a valós ellátás finanszírozásához. Tehát két esetben szerepel emelési javaslat, a többi
esetben pedig a mostani szinten javasolják megállapítani a térítési díjakat.
Dömsödi Gábor: Voltak olyan pontok, ahol azért nem változik a térítési díj, mert ez nem
javítaná a költségvetés helyzetét. Viszonylag jelentős a térítési díj emelés az idősek
bentlakásos otthonában, ami azonban még mindig alacsonyabb, mint a környék hasonló
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otthonaiban. Fontos kitétel, hogy ha a szociális helyzet indokolja, akkor a bentlakónak
alacsonyabb térítési díjat kell fizetnie, a különbözetet pedig az önkormányzat fizeti meg. Ez
az ellátás nagyon sokba kerül, de mivel ez idős, rászoruló emberek életében beépülő ellátásról
van szó, ehhez hozzányúlni nem szabad, még akkor sem, ha ez a szolgáltatás nagyon sokba
kerül és nehezen fenntartható.
Kérdés nem hangzott el.
Vélemény, javaslat
Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság támogatja a módosítási javaslatot.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság támogatja a módosítási
javaslatot.
Barna Tibor Józsefné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság támogatja a módosítási
javaslatot.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a rendelet-módosítást.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (III. 27.)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló
14/2013. (VI. 24.) rendelet módosításáról

/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve./
IV.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékok kezeléséről szóló
15/2011. (VI.30.) számú önkormányzati rendelet módosítására. (II. forduló)
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: A köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékok kezeléséről szóló
rendelet módosítása is több lépcsőben történik. Az előterjesztéshez nincs szóbeli kiegészítése..
Kérdés nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel, javaslat
Dr. Halász István: A Városgazdálkodási Kft. igazgatójától kérdezi, hogy a 60 literes
szeméttárolókat jelenleg mennyien veszik igénybe, van-e rá igény.
Robotka Róbert: Aki hivatalosan igazolja, hogy egyedül él egy háztartásban, és a
Városgazdálkodási Kft-hez ezt benyújtja, az megkapja a kedvezményt. Pontosan nem tudja
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meghatározni, hogy ez jelenleg hány főt érint, de hozzávetőlegesen 100-as nagyságrendről
van szó.
Dömsödi Gábor: A rendeletben rögzített feltételek alapján igényelhető 60 literes gyűjtőedény
is, a rászorulóknak ez költségcsökkentést jelent.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a rendeletmódosítási javaslatot
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a rendelet-módosítást.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelete
a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről
szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet módosításáról

/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve./
Dr. Becsó Károly távol, 8 képviselő van jelen.
V.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló, 26/1995.(XI. 8.)
önkormányzati rendelettel módosított 15/1991.(VIII.9.) számú önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezésére, a helyi népszavazásról szóló önkormányzati rendelet elfogadására.
Előterjesztő: dr. Sándor Balázs jegyző
Dr. Sándor Balázs: A jogszabályi környezet változása indokolta a rendeletmódosítást. A népi
kezdeményezés jogintézményét az országgyűlés hatályon kívül helyezte, mely a tavalyi
választások kitűzésének napján lépett hatályba. Ennek következtében a helyi önkormányzatok
felhatalmazást kaptak a helyi népszavazásról szóló rendelet megalkotására, ezen belül is azt a
keretszámot adják meg, hogy a választópolgárok hány százaléka kezdeményezheti a
népszavazást. A törvény 10-25% között határozza meg a határt. Az egyeztetések után 15%ban javasolja a keretszámot elfogadni és a rendeletet megalkotni a képviselő-testületnek.
Dömsödi Gábor: Azért támogatják a 15%-ot, hogy amennyiben igény van a helyi
kezdeményezésre, azt könnyen megtehessék a választópolgárok.
Vélemény, észrevétel, javaslat
Dr. Halász István: A rendelet elég szűkszavú, mert nyilván nem ismétli meg a népszavazásról
szóló törvény rendelkezéseit, csak utal rá. Amikor az önkormányzat honlapjára felkerül ez a
rendelet, akkor nem hivatalos mellékletként javasolja megjeleníteni mellette a 2013. évi
CCXXXVIII. tv. idevonatkozó rendelkezéseit.
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A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a rendelettervezetet elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.

Dr. Sándor Balázs: Megköszöni Elnök Úr észrevételét. Természetesen van lehetőség a
rendelet ily módon való kiegészítésére. Javasolja, hogy ezt egy linkkel oldják meg, ami a
törvény
idevonatkozó 3. és 6. fejezetére mutat. Magasabb szintű jogszabály megismétlését a
jogalkotásról szóló törvény tiltja, csak utalni lehet rá.
Dömsödi Gábor: Általánosságban is elfogadható ez a felvetés. Az előterjesztésekhez a
jogszabályi hátteret is csatoljuk és megjelentetjük a honlapon. Ez igazán majd akkor fog
működni, ha a város honlapja is megújul.
Dr. Halász István: Az Ügyrendi Bizottság támogatja a módosítási javaslatot.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a rendelet-módosítást.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazásról

/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve./
VI.

NAPIRENDI PONT:

Beszámoló Pásztó város és vonzáskörzete közbiztonsági helyzetéről.
Előterjesztő: Vida Ottó Kolozs Rendőrkapitányság Vezetője
Dömsödi Gábor: Köszönti a Kapitány Urat. Kérdezi, hogy kívánja-e kiegészíteni a
beszámolót.
Vida Ottó Kolozs: Egy rövid kiegészítést tesz, ismerteti a 2014-es év munkáját, illetőleg a
2015-ös év feladatait. A beszámolót kellően alátámasztva, tényadatokkal küldte meg.
Szakmai kihívásaikra folyamatosan hatással voltak a tágabb környezet, országos, megyei
impulzusai is, hiszen a kapitányság nem elszigetelten működik. A bűnözés kezelése széles
körű feladat. A kapitányság személyi állománya 2014. évben is a megye, illetve az ország
többi kapitányságához hasonlóan, a tevékenységünket meghatározó, vagy azt befolyásoló
külső és belső körülmények hatása, irányítása alatt végezte munkáját. Ezek a tényezők
elsősorban a tevékenységi körüket, feladataikat rögzítő jogszabályi változások, az ország,
ezen belül a működési területük gazdasági változásai, a pénzügyi helyzet, a bűnözés alakulása
úgy számszerűségében, mint szerkezetében egyaránt, mint külső tényezők, a kapitányság
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létszámhelyzete, a meglévő állomány összetétele, a munkavégzés anyagi-technikai feltételei,
mint belső tényezők jelentik.
2014-es év főbb szakmai kihívásai, feladatai a következők voltak: a kapitányság vezetőjének
tartós betegállomány miatti huzamosabb távolléte, új bűnügyi osztályvezető munkába állása, a
próbaidős rendőr őrmesterek iskolai vezénylései, a Csongrád megyei megerősítő vezénylések,
a szolgálati túlórák, szabadságok szakszerű kezelése, a klf. eljárási protokollok kialakítása és
beüzemelése, azok végrehajtásának visszaellenőrzése, a felderítések javítása, az információ
gyűjtések fokozása, a bűnügyi ügyfeldolgozás színvonalának javítása, a forrónyomos
tevékenység színvonalának emelése, az eredményesség fokozása, a célzottság fokozása, a
SUN fesztivál biztosításában való részvétel, a Rainbow fesztivál adta rendőri feladatok
szakszerű ellátása, a 19 megyés programban megfogalmazott szakmai feladatok maradéktalan
végrehajtása, a szolgálatirányító parancsnoki rendszer finomhangolása, a szabálysértési
előkészítő munka színvonalának emelése, a szervezeti teljesítményértékelés elvárásoknak,
valamint a kiemelt bűncselekmények elvárt szintű kezelésének a megoldása, a szubjektív és
objektív közbiztonságérzet tartása, emelése. 2014-ben a Megyei Vadásznap biztosítása, illetve
a különböző rendezvények, fesztiválok kezelése a közbiztonság vonatkozásában a megyében.
Fontosnak tartja a közterületi órák számának emelését, hogy a lakosság merje megszólítani a
szolgálatot teljesítő rendőrt, merjen partner lenni, segítse a rendőrség munkáját. Kiemelt
feladat volt az országgyűlési képviselői-, Európa Parlamenti képviselői-, valamint a
helyhatósági választások szakszerű rendőri lebonyolítása. A Pásztói Rendőrkapitányság
bűnügyi-közbiztonsági helyzete 2014-ben sem változott jelentősen, szélsőségektől mentes
volt, hasonló jogsértések történtek, mint az elmúlt 13-14 évben. Valamennyi településen
visszatérően biztosították a rendőri jelenlétet a 19 megyés program keretében. Ez a program
2015. június 30-ig tart, de nagy valószínűséggel június 30. után is folytatódik valamilyen
formában. A KMB állomány feltöltöttsége az év során 100 %-os volt. 2014-ben csökkent a
regisztrált kiemelt bűncselekmények száma, a közterületen elkövetett bűncselekmények
száma, a lopások száma, a Pásztón elkövetett lakásbetörések száma, személyi sérüléssel járó
közlekedési balesetek száma. Növelni tudták a közterületi órák számát, nőtt a közterületen
elkövetett kiemelt bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatója. A kábítószerhez
kötődő nyomozások száma is jelentősen emelkedett, alapvetően a terjesztőhálózatra is
kiterjesztették a nyomozást, több ügy a megyehatáron is túllépett. Növelték a vádemeléssel
lezárt ügyek és a tettenérések számát, az elfogott körözött személyek számát. Az év során
törekedtek az önkormányzattal, polgárőrséggel, járási hivatallal, oktatási intézményekkel,
egyéb rendészeti tevékenységet folytatókkal, civil szervezetekkel, egyházakkal, egyéb
segítőkkel, legfőképpen a lakossággal jó munkakapcsolatot kialakítani, partnerek lenni.
Biztosították az érintetteket arról, hogy a rendőrség elérhető, a problémákat kész és képes
kezelni. Az elérni kívánt cél mindenki számára egyértelmű és azonos: a jobb, érezhetőbb
közbiztonság, a minél élhetőbb élettér. Kijelenthető, hogy az országban az egyik
legbiztonságosabb megye Nógrád megye, melynek részét képezi a Pásztói Járás területe is.
Néhány mondatban összefoglalja a táblázatos adatbázis számadatait:
•
•
•
•
•
•

Jelentősen nőtt a közterületi órák száma.
A regisztrált bűncselekmények száma nem változott. A táblázat szerint azonban
jelentős a különbség, mert Szurdokpüspökiben egy személy 4895 jogsértést követett
el.
A nyomozás eredményességi mutatója is javult, ha ezt a jogsértést kiemeljük
Javult a kiemelt bűncselekmények nyomozási eredményessége.
Pásztón elkövetett lakásbetörések és lopások száma is csökkent
A személyi sérüléses közlekedési balesetek száma is jelentősen csökkent
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•

A halálos kimenetelű közlekedési balesetek száma 1 fő
A Bátonyterenyei Kapitánysággal közös felhasználásra 1 új sebességmérő eszközt kap
a Pásztói Kapitányság, ami egy hétre a Pásztói Rendőrkapitányság és 1 hétre a
Bátonyterenyei Kapitányság használatába kerül, ezzel is segítve az állampolgárokat.
Európai Uniós elvárás az ún. fehér könyv, ami a halálos közúti balesetek számának
csökkentését tűzte ki célul. Hazánk felé 2020-ra az elvárás a baleseteket a felére
csökkenteni.

Ezek természetesen nem csak a kapitányság dolgozóinak az eredménye, hanem a partnereiké
is.
Összefoglalja a 2015. év kiemelt célkitűzéseit, feladatait:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

A tulajdon elleni szabálysértési ügyfeldolgozás szakszerűségének, jogszerűségének,
eredményességének javítása, a gyorsított eljárások növelése, a csoportvezetői hely
betöltése.
A vagyon elleni jogsértések, ezen belül is a lopások, betöréses lopások, lakás
betörések, gépjármű feltörések felderítésének, megelőzésének fokozása.
A Készenléti Rendőrség és a MEKTA erőinek folyamatos igénylése (gépjárműves,
motoros, lovas, kutyás szolgálatok).
Különböző fesztiválok, bálok, rendezvények kezelése, közbiztonság fenntartása, elért
eredmények megőrzése
Az állampolgárbarát, ügyfélcentrikus, segítő és szolgáltató jellegű ügyintézés további
erősítése.
A lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése.
A kábítószer bűnözés fokozott bomlasztása.
A kistelepülések, kisebb lakóközösségi terek közbiztonságának további erősítése.
Térfigyelő kamerák, személy és tárgyvédelmi, ingóságvédelmi eszközök
használatának széles propagálása.
A bűn- és baleset megelőzési programok fokozása, kiszélesítése a segítők, egyének,
közösségek bevonásával.
A közlekedésbiztonság javítására, a sérüléssel és jelentős anyagi kárral járó balesetek
számának további csökkentésére, a közlekedési kultúra javítására irányuló rendőri
feladatok, baleset-megelőzés teljesítésének kiemelten való kezelése. Az ittas
vezetések, gyorshajtások hatékony kezelése. A közlekedésbiztonság növelése terén
kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése elnevezésű projektben való
részvétel.
Aktív részvétel az illegális migráció elleni küzdelemben.
A járás valamennyi képviselő-testülete által tett javaslatoknak, kéréseknek való
megfelelés.

A tegnapi Ügyrendi Bizottsági ülésen felvetett javaslatokban, kérésekben megtette a
szükséges intézkedést. Visszatérően fogják ellenőrizni a közterületi italfogyasztást, amit egy
önkormányzati rendelet is tilt. Cél elsősorban a figyelemfelhívás, nem a szankcionálás.
Megállapítja, hogy a kapitányság személyi állománya az értékelt időszakban az
önkormányzat, polgárőrség, társszervek és a lakosság segítségét felhasználva igyekezett
feladatát a legeredményesebben elvégezni, az állampolgárok közbiztonságérzetét megtartani,
biztonságos életteret biztosítani.
Megköszöni az elmúlt évek segítségét a rendőri állománynak, az önkormányzat, valamint az
önkormányzat képviselő testülete és valamennyi más szerv, polgárőrség, partner felé, akik
tevékenységünkben segítettek, támogattak és továbbra is számít együttműködésükre.
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Dömsödi Gábor: A tarfipax készülék már üzemszerűen működik, ami jó hír, mert javul a
közlekedési biztonság, mindenki figyeljen a szabályok betartására. Megoldódni látszik az
Önkormányzat épületén lévő antenna ügye, ami rontotta a térfigyelő kamerák hatékonyságát
és bizonyos esetekben megakadályozta a házi segítségnyújtó eszközök működését. A törött
antennát ki fogjuk cserélni, ezáltal javul a munka hatékonysága és a közbiztonság.
Dr. Becsó Károly érkezik, 9 képviselő van jelen.
Kérdés, vélemény
Farkas Attila: Sajnos Pásztón még kevés a térfigyelő kamera, de a Műszaki Osztály
munkatársai figyelik, hogy a Belügyminisztérium mikor ír ki pályázatot a térfigyelő kamerák
telepítésére és reméli, hogy rövid időn belül támogató nyilatkozat aláírása miatt kereshetik fel
a kapitány urat.
Korábban egy másik településen újság formájában segítettünk az idős embereknek a
bűnmegelőzésben. Ismeri a város költségvetésének lehetőségeit, de reméli, hogy a várhatóan
negyedévente megjelenő Pásztói Hírlapban tudnak majd 1 oldalt szentelni ennek. Kérdezi a
kapitány urat, hogy korábban ez mennyire volt hatékony.
Vida Ottó Kolozs: Javasolja, hogy alkalmazzák a bűnmegelőzésnek ezt a formáját,
természetesen a szakmai segítséget teljes mértékben megadják. A jelzett másik településen is
jól működött ez a program.
Barna Tibor Józsefné: Elmondja, hogy véleménye szerint a beszámoló nagyon alapos, nagyon
konkrét. A közterületi órák száma nőtt. Kéri, hogy a gyalogos járőrök számát növeljék meg
főleg az oktatási intézmények körül. Ma két szülő is megkereste, hogy egy fekete autó járja a
várost és gyerekekre vadászik. A szülők elmondása alapján már tettek bejelentést a rendőrség
felé, de engem személyesen is megkerestek. Köszönetét fejezi ki a hatékony drogprevenciós
előadásokért.
Vida Ottó Kolozs: A szolgálatot teljesítők minden reggel jelentést tesznek többek közt arról
is, hogy mely utcákban teljesítettek szolgálatot. A délelőtti és a délutáni órákban van az
iskolák környékén rendőri szolgálat, ígéretet tesz arra, hogy megvizsgálják annak lehetőségét,
hogy más időpontokban is járőrözzenek ezeken a helyeken. Itt természetesen meg kell érteni
azt is, hogy ilyen igény még Pásztón kívül a másik 25 településen is van, azokon a
településeken is nagy a gyalogos rendőr igénye, hiszen jobban lehet kommunikálni a
lakossággal, ha gyalogosan járőröznek. Megvizsgálja a gyalogos szolgálatok növelésének
lehetőségét, akár a Készenléti Rendőrség és a MEKTA erőinek bevonásával is. Külterületeken
elsősorban lovas, motoros, quados szolgálatok a hatékonyabbak. A gépjárműves szolgálatok
esetében, ha nem időre mennek, hanem alapvetően csak szolgálatot teljesítenek, az van
meghatározva, hogy ne csak a Fő utat, hanem a mellékútvonalakat is vegyék igénybe, hogy a
lakosság érezze, hogy mindenhol jelen vannak a rendőrök. A járás településein
figyelemfelhívó cédulákat helyezünk el. Ha éjszaka valamilyen problémát észlelnek, akkor
egy nyomtatványon feltüntetik, hogy mit tegyen az állampolgár (zárja a kaput, ne hagyjon
nagyobb értéket az udvaron, illetve az autóban), ha pedig a járőr minden rendben talál, akkor
erről hagy értesítést a lakóknak.
Megköszöni a munkájuk elismerését. Céljuk nem az, hogy egy ilyen beszámoló kapcsán
kiszínesítsék a munkájukat, hanem az, hogy feltárják a tényeket, azt is, amit jól és azt is, amit
nem jól teljesítenek, mert ebből tudnak a későbbiekben jól dolgozni.
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Nagy hangsúlyt fektettünk a megelőzésre és a fiatalokat is erre kell nevelni, a szülőkkel
együtt. Ez a drogprevencióra is vonatkozik. Fontos a jelzésadás az oktatási intézmény, és a
rendőrség felé.
A fekete autóval kapcsolatos észrevételre reagálva elmondja, hogy még nem érkezett
bejelentés, ezért kéri, hogy minden ilyen és hasonló esetben vegyék fel a kapcsolatot a
rendőrséggel, hogy hatékonyan tudjanak intézkedni. Természetesen megvizsgálják az ügyet és
visszajelzést is fog adni.
Volek György: Örömmel vette a kapitány úr beszámolóját, hiszen minden területen csökkenő
tendenciáról számolt be, úgy érzi, hogy a pásztói járás az ország többi területéhez képest
bűnügyi szempontból jó helyen van. Érdeklődik, hogy hogyan alakul a környező települések
esetében a rendőrőrs kialakítása (Szirák, Jobbágyi, Kálló). Fontosnak tartja a gyalogos járőrök
jelenlétét, örömét fejezi ki, hogy egyre nagyobb létszámban teljesítenek így szolgálatot a
rendőrök. Érdeklődik, hogy a korábban már benyújtott 39 térfigyelő kamerára vonatkozó
pályázatot esetleg újra be lehet-e nyújtani, illetve hogyan alakul ez a pályázati lehetőség.
Dömsödi Gábor: Még egyszer elmondja, hogy már korábban is tájékoztatta a képviselő urat,
hogy a korábbi pályázat nem nyert, de amint megjelenik egy új pályázati kiírás a térfigyelő
kamerákkal kapcsolatban, be fogja adni a város a pályázatát.
Volek György: Nagyra értékeli a fiataloknak tartott a prevenciós előadásokat, elmondja, hogy
jó ötletnek tartja az ifjúság bevonását a közbiztonság megőrzésébe. A polgárőrséghez
kapcsolódhatnak azok az érettségi előtt álló fiatalok, akik a közszolgálati feladatukat itt
szeretnék letölteni. A rendőrség kapott-e ilyen lehetőséget?
Vida Ottó Kolozs: 15 éve próbálja vezetőként is tartani, javítani a térség közbiztonsági
helyzetét. A 19 megyés program keretében is több kategória van, az 1-es besorolás azt jelenti,
hogy 24 órában vagyunk jelen a településen, a járásunkban jelenleg 1 ilyen van, a 2-es
kategória azt jelenti, hogy kétszer, háromszor, visszatérően vagyunk jelen a településen,
Pásztó is ilyen település. A 3-as kategória az, hogy kétnaponta, a 4-es kategória, hogy
háromnaponta vagyunk jelen kötelezően a településen. Vannak olyan településeink, ahol
kevesen laknak és a bűncselekmények, szabálysértések száma is alacsony. Éppen ezért kell jól
gazdálkodnunk a létszámmal ezért osztottuk fel így a településeket. Vannak olyan időszakok,
amikor bejelentésre, hívásra kell érkezni, ilyenkor természetesen gyalogos szolgálatokat nem
tudnak tervezni. A rendőrség állományára is a munka törvénykönyve vonatkozik, megilleti
ugyanúgy a szabadnap, a pihenőidő. A létszámunk nem mindig állandó, egy rész szolgálatot
teljesít, míg egy másik része a jogosultságait veszi igénybe. A térfigyelő kamerarendszerrel
kapcsolatban elmondja, hogy a szakmaiságot és a támogatást biztosítják.
A megelőzéssel kapcsolatban elmondja, hogy általában minden látogatása alkalmával –
bárhová is menjen – visz magával néhány szórólapot, amit a helyszínen hagy és az érdeklődők
tanulmányozhatnak, megoszthatják az érintettekkel.
A polgárőrséggel a szolgálatellátás tekintetében partnerek vagyunk, de a polgárőrség civil
szervezet, meghatározott feltételek alapján lehet valaki a tagja, ezeknek kell megfelelni. Van a
polgárőrségnek ifjúsági tagozata, ez egy jó kezdeményezés, amennyiben Pásztón is kívánnak
ilyet létrehozni, támogatásáról biztosítja a kezdeményezést.
A rendőrőrs kapcsán elmondja, hogy vannak olyan dél-nógrádi települések, ahová a
kijutáshoz Pásztóról számítva 35-40 perc kell. A felajánlás nem felelt meg a rendőrős
kialakítási feltételeinek. Szirák, Kálló és Vanyarc esetében a polgármesterek ajánlottak fel
ingatlanokat a rendőrőrs kialakítására, ezek felmérése folyamatban van. Kálló vonatkozásában
van a legjobb állapotban az épület, de ennek átalakítása is bontási időig – míg hozzá nem
nyúlnak a szerkezethez – 30 millió Ft-ra lenne szükség az átalakításhoz. A Főkapitányság
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vezetője partner ebben. A pénzügyi fedezet biztosítása még megoldatlan, a 26 településtől
várják a megoldást.
Káposzta Csaba: Pásztón a Fő utca a legforgalmasabb terület. Kérdezi, hogy egy
sebességmérő készülék kihelyezésén gondolkoztak-e már?
Vida Ottó Kolozs: Egy mobil készülékünk már van, melyet ma állítottak üzembe. A
kapitányság majd a későbbiekben fog kapni fix készülékeket is. Ezek elhelyezéséről még
később döntenek.
Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő
testületnek.
Dr. Sándor Balázs: Az előterjesztéshez két határozati javaslat van mellékelve. Két héttel
ezelőtt egyeztetett Urbán Norbert rendőr őrnaggyal, aki azt kérte, hogy az eddigi gyakorlattól
térjünk el a határozati javaslat tartalmának tekintetében. Eddig az volt a gyakorlat, hogy a
képviselő-testület röviden minősítette a rendőrkapitányság munkáját és azt követően 10-15
pontban fogalmazta meg elvárásait. Urbán Norbert azt kérte, hogy ha lehet, akkor ne így
fogadjuk el a határozatot, mert jogi szempontból a rendőrségre nézve ez kötelező erővel bír és
a rendőrségnek el kell számolni a megyei és az országos rendőr-főkapitányság felé és több
más jogszabály és utasítás van, aminek még meg kell felelni, ezért ne legyen még egy ilyen
kötőerővel bíró határozat. Azért sem szerencsés egy ilyen határozat, mert az önkormányzat és
a kapitányság között mellérendeltségi viszony van, tehát az önkormányzat csak a kéréseit
fogalmazhatja meg. Ezért van a beszámoló végén két határozati javaslat. Az egyik ennek
megfelelően egy rövid verzió, a másik pedig a korábbi gyakorlatnak megfelelően egy
hosszabb. Azt javasolja, hogy most még a hosszabb határozati javaslatot fogadja el a
képviselő-testület.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
63/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Rendőrkapitányság vezetőjének a
város és vonzáskörzete közrend és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja. A
beszámoló alapján a rendőrkapitányság működési feladatellátása alapvetően jó színvonalúnak
minősíthető.
Megállapítja, hogy a beszámolási időszakban a rendőrkapitányság munkája során kiemelt
gondot fordított a 80/2013. (III.27.) számú képviselő testületi határozat végrehajtására.
Ennek eredményeként a közterületi jelenléti órák száma nőtt, továbbá sikerült csökkenteni a
lopások számát is, viszont a közrend, közbiztonság szempontjából frekventált területeken
továbbra is fontos feladat az ellenőrzések számának és hatékonyságának szinten tartása,
valamint a tettenérések és elfogások számának növelése.
A Képviselő-testület a közrend, közbiztonság javítása érdekében a következőkre kéri a
kapitányság vezetőjét és személyi állományát:
1. 1. Lehetőségeikhez mérten tartsák továbbra is elfogadható szinten a közterületen
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eltöltött órák számát!
2. Kiemelten kezeljék az önkormányzat sérelmére elkövetett bűncselekmények,
szabálysértések ügyeit, valamint a lakosság érdeklődésére számot tartó, városban
elkövetett sorozat jellegű, vagy közfelháborodást kiváltó ügyeket!
3. A város területén - a szubjektív közbiztonságérzet növelése érdekében - folytassák a
rendőri ellenőrzéseket (különös tekintettel a gyalogos járőrszolgálatokra)!
4. Az iskolák és a piac környezetében segítsék a közlekedésben résztvevőket, tartsák
szinten vagy lehetőség szerint csökkentsék a személyi sérüléssel járó közúti balesetek
számát, valamint javítsák a közlekedési morált!
5. Célra orientált szolgálat ellátásuk során tegyenek meg mindent a vagyon elleni
bűncselekmények szinten tartása, esetleges csökkentése érdekében.
6. Az ún. piaci napokon tartsák fenn a parkolás rendjét elsősorban gyalogos
járőrszolgálatokkal és az önkéntes jogkövetést szorgalmazzák a gépjármű vezetőknél!
7. Fokozott figyelmet fordítsanak a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó vagyon
elleni jogsértések ismeretlen elkövetőinek felderítésére!
8. Gyorsan és hatékonyan intézkedjenek az állampolgárok közbiztonságérzetét negatívan
befolyásoló erőszakos jellegű jogsértések megelőzése, kezelése érdekében!
9. Továbbra is fordítsanak fokozott figyelmet a családon belüli erőszak megelőzésére,
felderítésére, az együttműködési megállapodás alapján vonják be tevékenységükbe az
illetékes gyámügyi szervet és minden más érintett hatóságot, intézményt.
10. Visszatérően ellenőrizzék a város és a térség szórakozóhelyeit az erőszakos, garázda
jellegű jogsértések visszaszorítása, valamint a kábítószer-terjesztés, kábítószerfogyasztás visszaszorítása érdekében! Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények
során továbbra is törekedjenek az eljárások terjesztők irányába való kiszélesítésére!
Folytassák a drogprevenciós tevékenységet az oktatási intézményekben és lehetőség
szerint egyéb rendezvényeken is!
11. Kiemelt figyelmet fordítsanak a bűn- és baleset-megelőzésre, tartsanak megelőző
jellegű oktatásokat az idős személyek körében is, megelőző szóróanyagaikat minél
szélesebb körben terjesszék a lakosság körében, ragadják meg a média segítségét is!
12. Az 1.-11. pontokban megfogalmazott kérések végrehajtásáról a rendőrkapitány
folyamatosan gondoskodjon!
A képviselő-testület a 80/2014. (III.27.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

VII.

NAPIRENDI PONT:

Integrált Településfejlesztési Stratégia és Fejlesztési Koncepció.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
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KÉRDÉS
Dr. Halász István: Az ülés előtt kiosztott anyagban felsorolt civil szervezetek adatai sok
esetben nem aktuálisak, sok helyen már nem az a személy képviseli a szervezetet, akit
feltüntettek. Javasolja, hogy aktualizálják az adatbázist, keressék meg a szervezetek vezetőit
és pontosítsák az adatokat.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Dömsödi Gábor: Az önkormányzati adatbázisra vonatkozó észrevétele helytálló, pontosítani
fogják.
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
64/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta az Integrált Településfejlesztési Stratégia és a
Fejlesztési Koncepció véleményezésére tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza.
A Képviselő-testület Pásztó Integrált Településfejlesztési Stratégiájának készítéséhez előírt
partnerségi tervet elfogadja a határozat melléklete szerint. A Stratégiához készült
helyzetelemző és helyzetfeltáró részt a partnerségi terv szerint jogosultak véleményezhetik a
forum@paszto.hu e-mail címre küldött levélben. A beérkezett véleményeket együtt kell
továbbítani a tervezőnek.
Felelős: polgármester
Határidő: véleményezésre 2015.04.07.,
vélemények továbbítására 2015.04.09.
VIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Az előterjesztés helyi tv-vel kapcsolatos részét visszavonja, viszont a Pásztói
Hírlappal összefüggő döntést meg tudja hozni a képviselő-testület, mivel önálló határozati
javaslat szól róla.
A határozati javaslat szerint a szerkesztőbizottság tagjai a bizottságok elnökei, az
alpolgármester és a polgármester. Mivel dr. Becsó Károly a tegnapi bizottsági ülésen nem
volt jelen, most kérdezi meg, elvállalja-e a tagságot.
Dr. Becsó Károly: Megköszöni és elvállalja a szerkesztőbizottsági tagságot.
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Dömsödi Gábor: A lakosság tájékoztatása céljából elmondja, hogy évi négy alkalommal
tervezik a Pásztói Hírlap megjelentetését 12 oldal terjedelemben. A lapot a
szerkesztőbizottság fogja szerkeszteni, objektív, demokratikus és közhasznú, közcélú hírekkel,
információkkal.
Kérdés, vélemény nem volt.
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
65/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Hírlap kiadásával
kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló javaslatot és az alábbiak szerint dönt:
1.

A Képviselő-testület pályázatot ír ki a Pásztói Hírlap felelős főszerkesztői feladatok
ellátására a határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint.
Határidő: felhívás megjelentetésére 2015. március 30.
Felelős: polgármester

2.

A Képviselő-testület pályázatot ír ki a Pásztói Hírlap nyomdai munkáinak ellátására a
határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint.
Határidő: felhívás megjelentetésére 2015. március 30.
Felelős: polgármester

3.

A Képviselő-testület
szerkesztőbizottságát.

az

alábbiak

szerint

megválasztja

a

Pásztói

Hírlap

Felelős főszerkesztő: a pályázata alapján megbízott mindenkori felelős főszerkesztő
Tagjai:
Dömsödi Gábor polgármester,
Farkas Attila alpolgármester,
dr. Halász István bizottsági elnök,
Barna Tibor Józsefné bizottsági elnök,
dr. Becsó Károly Csaba bizottsági elnök.
IX. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a civil és sport szervezetek 2015. évi támogatására vonatkozó pályázat kiírására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba Civil és Sport Kapcsolatok Tanácsnoka
Káposzta Csaba: Köszönetet mond azért, hogy a civil és sport szervezetek részére előirányzott
1 millió és 2 millió Ft-ot fölemelte 2 millió Ft-ra a civil szervezetek támogatására, illetve 3
millió Ft-ra a sport szervezetek támogatása céljából.
Felhívja a figyelmet arra, hogy csak olyan szervezetek pályázhatnak, amelyeknek a székhelye
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Pásztón van, legalább két éves működésre tekintenek vissza, érvényes bírósági bejegyzéssel,
alapszabállyal rendelkeznek. A pályázatot 2015. április 30-ig kell benyújtani. A képviselőtestület a májusi ülésén fogja elbírálni. A pályázati adatlap a város honlapjáról letölthető.
Dömsödi Gábor: A civil és sport szervezetek egy város életét alapvetően meghatározzák és a
várost várossá teszik.
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Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Barna Tibor Józsefné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja.
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
66/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a civil szervezetek 2015. évi
pénzügyi támogatás odaítélésére vonatkozó pályázat kiírására készült javaslatot és azt a
mellékletben foglaltak szerint elfogadta.
A képviselő-testület a pályázati kiírást a helyben szokásos módon teszi közzé.
Határidő: 2015. április 7.
Felelős: polgármester
X. NAPIRENDI PONT:
Javaslat az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezet és a Pásztói Polgármesteri
Hivatal alapító okiratának módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Barna Tibor Józsefné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja.
Dömsödi Gábor: szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
67/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Intézmények Pénzügyi és
Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Intézmények Pénzügyi és Ellátó
Szervezete Módosító Okiratát e határozat 1. számú melléklete szerint fogadja el.
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2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Intézmények Pénzügyi és Ellátó
Szervezete Alapító Okiratát e határozat 2. számú melléklete szerint fogadja el egységes
szerkezetben.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
Dömsödi Gábor: szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
68/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pásztói Polgármesteri
Hivatal alapító okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot
hozza:
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Polgármesteri Hivatal
Módosító Okiratát e határozat 1. sz. melléklete szerint fogadja el.
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Polgármesteri Hivatal Alapító
Okiratát e határozat 2. sz. melléklete szerint fogadja el egységes szerkezetben.
XI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak megválasztására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Az érintettek hozzájárultak, hogy az előterjesztést nyilvános ülésen
tárgyalják. Nincs szóbeli kiegészítése.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Sándor Balázs: Az Ügyrendi Bizottság elnöke még az SZMSZ módosítás kapcsán
javasolta, hogy az Ügyrendi Bizottság közbeszerzési ügyekben történő hatáskörét részletezzék,
illetve pontosítsák. Mivel egy közbenső lépcső beépítése nem volt lehetséges a döntéshozó
testület és a Közbeszerzési Bíráló Bizottság közé, azt a megoldást választották, hogy az
Ügyrendi Bizottság elnökét javasolja a Polgármester Úr a Bíráló Bizottságba, mint jogászt. A
Kbt. szerint ugyanis, a Bíráló Bizottság egy tagjának jogásznak kell lennie.
Dr. Becsó Károly: Személy szerint nem kívánt a Bíráló Bizottság tagja lenni, viszont ha így
lehetett megoldani a javaslatukat, akkor ezt elfogadja. A javaslat célja az volt, hogy úgy ne
kerüljön közbeszerzési ügy testület elé, hogy valamely bizottság ne tárgyalná meg a
Közbeszerzési Bíráló Bizottságon kívül.
Dr. Sándor Balázs: A határozati javaslat kiegészül egy harmadik ponttal a következők szerint:
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„A korábbi, 94/2014. /III. 27./ számú határozat hatályát veszti.”
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
69/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzési Szabályzat III. 10. 3. és III.
10. 4. pontja értelmében a Közbeszerzési Bíráló Bizottságba állandó tagként az alábbi
személyeket választja meg:
1.

1. Budavári Valéria, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője – tag, vezető
2. Malomhegyi Lajos főmérnök – tag
3. Sipos István műszaki ügyintéző – tag
4. Szklenár Katalin műszaki ügyintéző – tag
5. Bartus László, Igazgatási és Szociális Osztály vezetője - tag
6. Horváth Klára pénzügyi ügyintéző – tag
7. Mészáros Sándor projekt és pályázat koordináló ügyintéző – tag
8. dr. Becsó Károly - tag
9. Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke – tag

2.

A bizottság tagja az adott közbeszerzési eljárásban érintett intézmény vezetője.

3.

A képviselő-testület 94/2014.(III.27.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

XII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a strand üzemeltetésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: A tegnapi bizottsági ülésen született kompromisszum abban, hogy igyekezni
kell a strand megnyitását minél előbbre hozni, ezt Káposzta Csaba képviselő javaslatára
június 15. napjában határozták meg.
Ez viszont a költségvetésben rendelkezésre álló összeghez képest pluszkiadásokat okozhat.
Eredetileg azért szerepelt az előterjesztésben a strand megnyitására július közepe, hogy az
üzemeltetésen jelentős összeg lenne megtakarítható.
Bízik abban, hogy a város meg tudja teremteni ennek fedezetét, mint ahogyan az előző
években is. Nem volt viszont világos, hogy mennyi is volt ez a fedezet, mivel a Dél-Nógrádi
Vízmű Kft. üzemeltette a strandot és sok kiadás nem jelent meg költségként és ez a
tisztánlátást jelentősen korlátozza. Ily módon minden egyes tételnek ára lesz és ki kell fizetni,
viszont tisztán fogunk látni a jövőben.
A délelőtti félnapos belépőre véleménye szerint egy zseniális javaslat van. A megoldás az,
hogy aki megveszi az egész napos belépőt reggel és délután három előtt eltávozik, visszakapja
az egész napos és fél napos belépő ára közti különbözetet.
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Konzultáltak több olyan személlyel, akik büfét, vendéglátóegységet üzemeltetnek, hogy egy
hosszú távú együttműködést el tudnak-e képzelni a stranddal kapcsolatban.
A megkérdezettek véleménye az, hogy akkor lenne érdemes a strandra beruházniuk, ha hosszú
távú szerződést kötnének, illetve egy üzemeltetője lenne a létesítménynek.
Ha a képviselő-testület elfogadja az előterjesztett koncepciót és határozati javaslatokat, akkor
egy harmadik határozati javaslatot kell hozzátenni, melyben a képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a vendéglátó egységek és esetlegesen kemping üzemeltetésére
vonatkozó pályázat kiírására.
Hozzátartozik a dologhoz, hogy ez az első időszakban jelentős árbevételt nem fog hozni
közvetlenül, közvetetten igen, mert ha lesznek színvonalas vendéglátó helyek,
az a
látogatottságot is növelni fogja.
Kérdés
Dr. Halász István: A határozati javaslat 1. pontjában határozott időre szóló szerződéskötés
szerepel. Mennyi a határozott idő?
Dömsödi Gábor: Valószínűleg tévesen került bele a határozott idő, ugyanis határozatlan idejű
szerződést kötnének.
Dr. Sándor Balázs: Nincs akadálya sem a határozott idejű, sem a határozatlan idejű
szerződéskötésnek. Itt a kérdés arra irányult, hogyha határozott időre lenne kötve, az
időtávban mit jelent. Mivel azonban az előterjesztői szándék a határozatlan idejű szerződés,
azt a határozati javaslat 1. pontjában annak megfelelően javítani kell.
Dr. Becsó Károly: A határozati javaslat 2. pontjában az szerepel, hogy a képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a strand felújításához szükséges munkák előkészítésére és a
kivitelezéshez szükséges döntések meghozatalára.
Az előterjesztésben jónéhány dolog felmerült a fűtőberendezés lízingdíjától kezdve a
kútfúrásig. A költségvetésben erre van egy elfogadott összeg, mely 10 millió Ft. A tervezett
felújítási munkákról nem készült még tételes költségvetés.
Dömsödi Gábor: Az előterjesztésben leírta, hogy vannak halaszthatatlan feladatok,
természetesen a rendelkezésre álló összeg figyelembe vételével lesznek a munkák elvégezve.
A hőszivattyú ebbe nem fér bele, az csak egy távlati cél. Az idén nem is tárgyalnak róla. Az a
felújítási sorrend szerepel, ami a legfontosabb, vagyis a kismedence burkolatcseréje, a
vizesblokk. Tegnap a bizottsági ülésen azt az információt kapta, hogy ilyen felújítási munkák
korábban is történtek. A kismedencét többször is leburkolták a hírek szerint. Annak a költsége
viszont a város költségvetésében sehol sem volt megtalálható.
A strandnál is ugyanaz történt, mint a Pásztói Hírlapnál, hogy nem valós összegeket
szerepeltettek, ezért nincs miből kiindulni. A költségvetésben jelenleg tervezett összegbe a
medencék és a vizesblokk rendbetétele, fák kivágása, illetve a sportpálya és park rendbe tétele
fér bele. Amennyiben lenne pályázati lehetőség, természetesen élnénk vele.
Úgy gondolja, hogyha a legszükségesebb munkálatokat el tudják végezni és egy kulturáltabb
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környezetet biztosítani, a látogatók száma is növekedni fog.
Dr. Becsó Károly: A határozati javaslat 2. pontjához tér vissza. Adott a költségvetésben
megállapított összeg, mely 10 millió Ft. Számára nem derül ki tisztán és világosan a
határozati javaslatból, hogy mire akarják a 10 millió Ft-ot elkölteni. Vannak megfontolandó
kérdések, pl. hogy érdemes-e a vizesblokkra milliókat költeni.
Dömsödi Gábor: Az elmúlt ciklusban végeztek olyan munkákat a strandon, melyekről a
képviselő-testület nem is tudott. A WC-vel kapcsolatban a tegnapi bizottsági ülésen is
elmondta, hogy mindenképpen érdemes rákölteni, mert egyelőre nincs pályázati lehetőség, a
felújítása viszont kb. 3 millió Ft-tal kerül kevesebbe, mintha újat építetének.
Dr Becsó Károly: Lehet, hogy nem a meglévő WC-t kellene felújítani, hanem lehetne bérelni
egy modern konténeres megoldást.
Még mindig ott tart, hogy nem derül ki pl. hogy a büfét milyen időtávra adnák bérbe, pedig a
határozati javaslat szerint felhatalmazást kellene adni a polgármesternek.
Más fogja üzemeltetni a büféket és más a strandot? Határozott, vagy határozatlan időre?
Sok kérdés nem tisztázott.
Dömsödi Gábor: A tegnapi bizottsági ülésen ezekről szó esett. Az, hogy az üzemeltetés milyen
hosszú távra szól, az egy kiírandó pályázat lenne, melyet a képviselő-testületnek kellene
elfogadni. Itt arról van szó, hogy két határozati javaslati pont van és kellene egy harmadik,
melyben meghirdetjük a büfét és egy esetleges kempinget.
Ha erre felhatalmazza őt a képviselő-testület, akkor a képviselőkkel és másokkal történő
konzultáció után le fogja írni, hogy milyen feltételekben gondolkodik, melyről aztán a
képviselő-testület fog dönteni.
Az, hogy a felújítás során mi mennyibe fog kerülni, most még nem tudja megmondani, mivel
az menet közben fog kiderülni. Tudják azt, hogy a kismedence és a vizesblokk felújítását el
kell végezni, az életveszélyes fákat ki kell vágni, a sportpálya kerítését is ki kell cserélni, mert
életveszélyes, a röplabda pálya homokágyát is meg kell újítani, néhány öltözőt újra kell
festeni.
Amit most képviselő úr számon kér rajta, az egy terv. Viszont mint korábbi képviselőktől,
számon kérhetné, hogy hol vannak a stranddal kapcsolatos hosszútávú tervek. Ilyennel
ugyanis nem találkozott. Az viszont nem viszi előre az ügyet, ha egymástól számon kérnek
dolgokat.
Azon kell dolgozniuk, hogy megtalálják azt a megoldást, hogy a lehető legkevesebb
ráfordítással egy lehető legnagyobb komfortemelést hajtsanak végre. Ebben nem ellenfélnek,
hanem együttműködő partnernek kell lenniük. Pásztónak egy kulturált, jól működő strandot
szeretne és ebben számít minden képviselő segítségére.
Farkas Attila: A strand működési költségeivel kapcsolatban hozzáteszi, hogy mivel voltak
olyan feladatok, melyeket a Dél-Nógrádi Vízmű kft. végzett el, az az önkormányzat
költségvetésében nem jelent meg.
A tegnapi bizottsági ülésen vetették fel, hogy jó lenne megoldani a Szép Kártyás fizetés
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lehetősét. Ezt befogadta-e Polgármester Úr? Volt egy olyan javaslat is, hogy a 18 éven
aluliaknak egyszeri alkalommal ingyenes belépést biztosítsanak lehetőleg hétvégén, és a
családtagjukat is bevihetik. Ezzel egyetért-e Polgármester úr?
Dömsödi Gábor: Annál sokkal rosszabb a helyzet, ugyanis nem csak Pásztó költségvetésében
nem jelent meg néhány költség, hanem a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. költségvetésében sem.
Ha jövő ilyenkor nem tud válaszolni a működési költségekkel kapcsolatos kérdésekre, akkor
elmondhatják, hogy rosszul végzi a munkáját.
A Szép Kártyával kapcsolatos javaslatot a bizottsági ülésen befogadta és egyetért azzal.
Problémát jelenthet viszont, hogy a pénztárgép is a Vízműé volt, illetve a fenékmeder
porszívó is. További kérdést vet fel, hogy megkapjuk-e ingyenes használatra, vagy meg kell
vennünk.
Az egyszeri ingyenes strand látogatással kapcsolatban meg kell vizsgálni, mennyibe kerül.
Véleménye szerint azonban valószínűleg nagyobb lenne a haszna, mint az ára, tehát támogatja
az ötletet.
Dr. Becsó Károly: Azt kérte és az volt a szándéka, hogy pontosítsák a határozati javaslatot. A
polgármester úr a 3 pontot meg is fogalmazta akként, hogy kapjon felhatalmazást arra, hogy
elkészítsen egy vendéglátó egységek és kemping üzemeltetésére vonatkozó pályázati felhívást.
A 2. pontot módosítsák akként, hogy a „szükséges döntések meghozatala” helyett a szükséges
döntések előkészítése szerepeljen. A tegnapi és a mai napon elhangzott javaslatokat
figyelembe véve készítse elő a Polgármesteri Hivatal a legfontosabb munkálatok rangsorát,
várható költségeit. Ezt a képviselő-testület elé terjeszti a pályázati felhívással együtt és ebben
így dönteni tudnak.
Hozzáteszi, hogy az előző ciklusban működött a strand attól függetlenül, hogy tudtak-e a
minden részletről vagy sem. Most azért van az új polgármester és képviselő-testület, hogy
még jobban működjön.
Fenntartja az előbbiekben ismertetett javaslatát, azt megtárgyalják soron kívül a bizottságok
és a képviselő-testület és akár már a következő héten indulhat a munka.
Dömsödi Gábor: A javaslatnak a pályázati kiírásra vonatkozó részét befogadja, viszont a
stranddal kapcsolatos munkák vonatkozásában részben finomítana, mert szorít az idő. Azt
nem gondolnál, hogy rendkívüli ülést akarnának tartani ezügyben.
Javaslata az, hogy kapja meg a felhatalmazást a medencék és a vizesblokk felújítási
munkálatainak elkezdésére és a korhadt fák kivágására, a parkrendezésre. Amikor ez
megtörténik, megnézik hogyan áll a költségvetés és a következő testületi ülésen újabb
határozattal döntenek a további teendőkről annak érdekében, hogy június 15-én ki lehessen
nyitni a strandot.
Dr. Halász István: Részéről a következő problémákat látja. A strandra 10 millió Ft-ot
különítettek el a költségvetésben. Az előterjesztés részét nem képezi az üzemeltetési
szerződés, ezért úgy gondolja, mindenképpen megér egy rendkívüli testületi ülést a téma,
mivel túl nagy kockázat lenne látatlanban felhatalmazást adni. Ennél alacsonyabb összegű
beruházások esetében is kért be árajánlatot az önkormányzat legalább három helyről a
kivitelezésre. Szintén szükségesnek tartja az üzemeltetési szerződés tartalmának megismerését.
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Az egynapos ingyenes nyitvatartással kapcsolatban végzett egy gyors számítást, ez kb. 100120 eFt-os kiesést jelentene. Úgy gondolja, ez nem egy akkora összeg, melyet az
önkormányzat nem tudna bevállalni.
Dömsödi Gábor: Véleménye szerint ugyanaz az üzemeltetési szerződés van, mint amelyet
tavaly a képviselő-testület jóváhagyott, azon nem kíván változtatni.
Látja Halász úr arcán a döbbenetet, ezzel azt akarta mondani, hogy szerinte semmilyen
szerződés nem volt.
Azt szeretné, ha elmondanák, hogy mit akarnak, mert akkor könnyebben jutnának előre.
Számára az a fontos, hogy a strand jó színvonalon üzemeljen. Ha azt akarják, hogy ne
üzemeljen a strand, mert drága, akkor mondják meg és az erre elkülönített pénzt tartalékoljuk
jövőre, hátha lesz pályázati lehetőség. Konkrét javaslatokat vár. Úgy gondolja, sokkal többet
dolgoztak ezzel, mint ami megszokott. Ezek a munkák, melyeket most csinálnak, sohasem
jelentek meg a költségvetésben. Egyetlen tétel sem.
Képviselő Úr most azt kéri, pályáztassa meg azt a munkát, amiről eddig szó sem volt, amit
eddig megcsinált a Városgazdálkodási Kft. és a Vízmű Kft. sutyiban.
Robotka Úr most ugyanazt a munkát végzi, amiről szerződést kell írni, amit azelőtt a
polgármester szóbeli utasítására végzett.
Újra megkérdezi a testületet, mi az elvárás vele szemben. Jó lenne, ha egyenként elmondanák,
mit szeretnének és annak alapján a Jegyző úrral megfogalmaznak egy határozati javaslatot.
A tegnapi bizottsági ülésen az kérte, mondjanak egy számot az elfogadható veszteség
összegére. Nem mondott senki semmit. Úgy gondolja, a későbbi nyitás és az időjárás
függvényében, hogy a veszteség 10-20 millió Ft közöttire tehető.
Dr. Halász István: Személy szerint egyáltalán nem gondolt arra, hogy ne nyissák ki a strandot,
sőt, annak örülne, ha Pásztónak olyan fürdője lenne, ami egész évben üzemelne.
Tavaly határozott idejű, egy évre szóló üzemeltetési szerződést kötöttek és ez minden évben
így volt, mert mindig problémát okozott, hogy ki üzemeltesse, mivel veszteséges a
tevékenység.
Indokolatlan azt kérdezni, mennyi lenne az elfogadható veszteség, mivel bármilyen összegű
veszteség sok. Az előttük lévő árkalkuláció, költségbecslés alapján pláne nem adhatnak
biankó felhatalmazást Polgármester úrnak, hiszen 10 millió Ft elköltéséről van szó.
Nem akadékoskodni akar és nem a munkát akadályozni, de mint képviselők, felelősséggel
tartoznak. Ha azt előterjesztés mellett ott lett volna az üzemeltetési szerződés tervezete, meg
sem szólalt volna. Nem tudja, hogy milyen szerződést akar kötni a Polgármester Úr a
Városgazdálkodási Kft-vel, hogyan lehet azt felmondani, ki és milyen felelősséggel tartozik,
ha rossz a a kivitelezés? Ezeket jó lenne tudni és személy szerint rendkívüli testületi ülésen is
részt venne az ügy érdekében. Tudja, hogy ahhoz, hogy a strand megnyíljon, valakinek
üzemeltetni kell, hogy a vízjogi engedélyt megkaphassa. Azt nem szeretné, ha olyan
megállapodást kötne a Polgármester Úr, aminek tartalmát a képviselő-testület nem ismeri.
Dömsödi Gábor: Úgy látja, hogy a vita ahhoz a ponthoz ért, amelynek nincs feloldása. Azt
javasolja, hogy vegyék le napirendről a strand ügyét, három képviselőből hozzanak létre egy
bizottságot és a rendkívüli testületi ülésre tegyenek javaslatot, hogy mi történjen. A bizottság
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tagjainak javasolja dr. Halász Istvánt, dr Becsó Károlyt és Plecskó Pétert. Készítsenek elő egy
anyagot, hogy miként gondolják és azt fogja végrehajtani a Hivatal és a Városgazdálkodási
Kft.
Így ki fog derülni, mi az a képviselői szándék, amelynek meg kell felelnie.
Dr. Becsó Károly: Ügyrendben kér szót. Arra tesz javaslatot, hogy a képviselő-testület bízza
meg a polgármestert az üzemeltetési szerződés előkészítésével, a kivitelezési munkálatok
végzéséhez szükséges döntések előkészítésével, illetve a vendéglátó egységek és kemping
üzemeltetésével kapcsolatos pályázati koncepció előkészítésével.
Dr,. Halász István: Amennyiben Polgármester Úr azt mondja, hogy ugyanolyan feltételekkel
adjuk üzemeltetésre a Városgazdálkodási Kft-nek, mint tavaly a Dél-Nógrádi Vízműnek,
akkor azt el tudja fogadni. Ebben az esetben meg lenne oldva az üzemeltetési szerződés.
Dömsödi Gábor: Szerinte nem volt olyan tavaly olyan üzemeltetési szerződés, mely
bármilyen szakmai, jogi szempontból kiállná a próbát. Ha lett volna ilyen szerződés, a
különböző költségek elszámolásra kerültek volna és akkor lehetne tudni, hogy mi mennyibe
került.
Olyan nagyfokú bizalmatlanságot érez, mintha néhányan a strandot saját céljaikra akarnák
felhasználni. Ennek még a látszatát is szeretné elkerülni, ezért javasolta egy bizottság
létrehozását, készítsenek el egy anyagot, melyet a bizottságok és a testület rendkívüli ülésen
megtárgyal és döntenek róla.
Dr. Becsó Károly: Azt kéri a Polgármester úrtól, rendeljen el szünetet és beszéljék meg a
dolgokat. Véleménye szerint nem feloldhatatlan az ellentét.
SZÜNET
SZÜNET UTÁN
Dömsödi Gábor: Megállapítja a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből
mindenki jelen van.
A napirend levételéről szóló javaslatát visszavonja és dr. Becsó Károlynak adja meg a szót.
Dr. Becsó Károly: Azért kérte a szünetet, mert biztos volt abban, hogy nem feloldhatatlan a
kialakult helyzet. Ismerteti a képviselő-testület álláspontját.
Az eredeti határozati javaslathoz képest annyiban változna a szöveg, hogy felhatalmazza a
polgármestert az üzemeltetési szerződés előkészítésére, illetve a szükséges munkák
kivitelezésének előkészítésére, továbbá amit polgármester úr javasolt, a vendéglátó egységek
és kemping üzemeltetésére vonatkozó pályázat előkészítésére adna felhatalmazást a
képviselő-testület. Így rövid időn belül meg tudják hozni a munkák elindításához szükséges
döntéseket és remélhetőleg június 15-én ki lehet nyitni a strandot.
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Dr. Halász István: Javasolja, hogy egy önálló pontban kerüljön a határozatba, hogy június 15én a strandot megnyitjuk.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az ismertetett módosításokkal javasolja
elfogadásra a határozati javaslatot.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
70/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a strand
üzemeltetésére tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza.
1.

A Képviselő-testület a megye egyetlen gyógyvizű strandját tovább működteti. A strand
határozatlan időre szóló üzemeltetésével a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú
Nonprofit Kft-t bízza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési szerződés
előkészítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a strand felújításához /vizesblokk,
gyermekmedence, parkosítás/ és a kivitelezéshez szükséges munkák előkészítésére.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester

3.

A képviselő-testület pályázati felhívást tesz közzé a strand területén lévő vendéglátó
egységek üzemeltetésére, valamint kemping üzemeltetésére. Felhatalmazza a
polgármestert a pályázati felhívás előkészítésére.

4.

A képviselő-testület 2015. június 15. napján a strandot kinyitja.

Az 1-2-3. pontban foglaltak vonatkozásában a tervezeteket a képviselő-testület elé kell
terjeszteni a végleges döntés meghozatala érdekében.
Határidő: 2015. április 15.
Felelős: polgármester
XIII. NAPIRENDI PONT:
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Javaslat a „Kelet-Nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére eszközbeszerzésekkel”
című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta 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
71/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a "Keletnógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című pályázattal
kapcsolatos döntések meghozatalára tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kelet-Nógrád Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás által megvalósításra kerülő, a "Kelet-nógrádi
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel" című pályázat
megvalósításához szükséges önerőt, 60.301 Ft-ot a 2015. évi költségvetésében
biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert az önerő átadásáról szóló Megállapodás
aláírására, 2015.
április 15-i fizetési határidővel.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az 1. pontban
megjelölt pályázathoz kapcsolódó üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott,
és a megvalósíthatósági tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak
megfelelnek, továbbá a megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott üzemeltetési
koncepciót ismerik és elfogadják.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Kelet-Nógrád Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás munkaszervezetét a határozat megküldésével értesítse.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: polgármester
XIV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére törzstőke emeléséhez
és pénzeszköz átadáshoz szükséges döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
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Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és a négy határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a I. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
72/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Pásztói 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 104.400.000 Ft - azaz (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) elhatározza, hogy a KFT eddigi jegyzett tőkéjét felemeli. A
képviselő-testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. tőkéjét 9.000.000,(kilencmillió) forint összegű készpénzzel felemeli. Ennek alapján a gazdasági társaság
jegyzett tőkéje 113.400.000,- (száztizenhárommillió-négyszázezer) forint, amely 83.400.000,(nyolcvanhárommillió-négyszázezer) forint készpénzből, és 30.000.000,- (harmincmillió)
forint nem pénzbeli betétből, apportból áll.
Az alapító (képviselő-testület) a 9.000.000 (kilencmillió) forintot három részletben 2015.
március 31-ig 4.000.000 Ft-ot, 2015. június 30-ig 2.000.000 Ft-ot, 2015. szeptember 25-ig
3.000.000 Ft-ot utalja át a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. az OTP
Banknál vezetett 11741024-20024073 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 30 napon belül – intézkedjen. Ennek kapcsán a Ptk.
rendelkezései szerint dolgoztassa át az alapító okiratot.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: szöveg szerint
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a II. 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
73/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. hulladékszállítási díj veszteségének kezelésére
vonatkozó előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
1. A képviselő-testület a 2015. évi költségvetési rendeletben rögzítetteknek megfelelően
és e határozat melléklete szerinti kölcsönszerződést jóváhagyja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, jegyzőjét, valamint a gazdasági
vezetőt, hogy a kölcsön szerződést az önkormányzat nevében aláírják.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: szöveg szerint
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a III. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
74/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta településrészi
gondnokok foglalkoztatására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
1. A képviselő-testület e határozat melléklete szerinti végleges pénzeszköz átadási
szerződést jóváhagyja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, jegyzőjét, valamint a gazdasági
vezetőt, hogy a pénzeszköz átadási szerződést az önkormányzat nevében aláírják.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: szöveg szerint
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a IV. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
75/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
közfoglalkoztatás pályázati saját erő, valamint a lebonyolítási feladatok finanszírozására
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vonatkozó megállapodást és az alábbi határozatot hozta:
1. A képviselő-testület e határozat melléklete szerinti végleges pénzeszköz átadási
szerződést jóváhagyja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, jegyzőjét, valamint a gazdasági
vezetőt, hogy a pénzeszköz átadási szerződést az önkormányzat nevében aláírják.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: szöveg szerint
XV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói állására
pályázat kiírására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
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
76/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Pásztói Városgazdálkodási
Közhasznú Non-profit Kft. ügyvezető igazgatói tisztségének betöltésére, a mellékelt kiírás
alapján.
Határidő a pályázat közzétételére: 2015. március 30.
Felelős: polgármester
XVI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztói Sport Klub sportpálya lelátó építés támogatására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Plecskó Péter: A korábbi testületi ülésen arról volt szó, a kivitelező a Városgazdálkodási Kft.
lesz. Ez a megállapodásban nem szerepel.
Dr. Sándor Balázs: Mivel a szerződő felek egyike a PSK, a másik Pásztó Város
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Önkormányzata,
a Városgazdálkodási Kft. pedig az önkormányzat által alapított Kft., jogilag nem tartja
aggályosnak, hogy a megállapodás a jelen formájában legyen elfogadva.
Amennyiben igénylik, lehet nevesíteni a Városgazdálkodási Kft-t.
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
77/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő Hajós
Alfréd úti sportpálya felújításához szükséges saját erő biztosítására vonatkozó megállapodást
a melléklet szerint jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterét és a gazdasági vezetőt, hogy a támogatási
szerződést aláírja, a támogatást a megállapodás szerint kiutalja.
Határidő: 2015. április 10.
Felelős: szöveg szerint
XVII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a pásztói 2. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására történő pályázat
kiírására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Sajnos a meghirdetett állásra nem volt jelentkező, így újra meghirdetjük.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Barna Tibor Józsefné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja.
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
78/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2015. (I. 29.) számú

34

határozatával a 2. számú házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatainak,
valamint a körzethez kapcsolódó oktatási intézményekben végzett orvosi feladatainak
ellátására kiírásra került pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja tekintettel arra,
hogy a 2015. március 10-i határidőre egyetlen pályázat sem érkezett.
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pásztói 2. számú házi
gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatainak, valamint a körzethez
kapcsolódó oktatási intézményekben végzett orvosi feladatainak ellátására pályázatot
ír ki a mellékletben foglaltaknak megfelelően.
3. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: polgármester
XVIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői)
beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: A pályázati kiírásban egy apró változtatás szükséges. Az egyik feltétel nem
kötelezően szükséges, ezért úgy módosulnak, hogy előnyt jelent.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Barna Tibor Józsefné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
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
79/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján:
1. A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ magasabb vezetői álláshely
betöltésére pályázatot ír ki a határozat melléklete szerint.
2. Felhatalmazza a város jegyzőjét, hogy gondoskodjon a Teleki László Városi Könyvtár
és Művelődési Központ magasabb vezetői beosztás álláshely betöltésére kiírt, e
határozat mellékletét képező pályázati felhívás megjelentetéséről.
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Határidő: 2015. április 15.
Felelős: szöveg szerint
3. A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ magasabb vezetői
beosztásának betöltésére benyújtott pályázatok véleményezésére az alábbi személyekből álló
bizottságot
kéri fel:
- Intézményirányítási és Szociális Bizottság Elnöke
- Közalkalmazotti Tanács tagja
- Közművelődési és könyvtári szakmai szervezetek egy-egy képviselője.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: polgármester
XIX.NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztó, Kis u.9. szám alatti önkormányzati bérlakás felújításával kapcsolatos bérlői
kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: A tegnapi bizottsági ülés óta találkozott a bérlővel, aki aggódik azért, hogy
esetleg megszűnik a bérleti jogviszonya. Megnyugtatta, hogy erről szó sincs.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A bizottsági ülésen az a módosító javaslat hangzott el, hogy ajánlják fel
megvételre a bérlő részére az ingatlant, mivel eléggé jelentős beruházást szeretne végrehajtani.
Ebben az esetben értékbecslést is kell készíttetni.
Amennyiben nem él a vételi lehetőséggel, a bérleti jogviszonyt továbbra is fenntartja az
önkormányzat.
Dömsödi Gábor: A bérlő jelezte, hogy megvenné, de nincs rá pénze. Krízishelyzetben van,
segíteni kell a családnak.
Mielőtt értékbecslést készíttetnénk, nyilatkoztatni kell, hogy valóban meg kívánja-e vásárolni.
Farkas Attila: Ha mégsem tudja a bérlő megvenni a lakást, viszont a fűtéskorszerűsítést
elvégzi, a bérleti díjba beszámít-e a ráfordított költség?
Dömsödi Gábor: Az önkormányzat csak abban tudja támogatni, hogy a saját költségén
elvégezheti a felújítást és nem szüntetik meg a bérleti jogviszonyát.
Befogadja dr. Halász István javaslatát a vételi opcióval kapcsolatban.
Szavazásra bocsátja a kiegészített határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
80/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
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A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta a Pásztó, Kis u. 9. szám alatti önkormányzati
bérlakás felújításával kapcsolatos bérlői kérelem elbírálásáról szóló javaslatot és az alábbi
határozatot hozza:
A Képviselő-testület a Pásztó, Kis u. 9. szám alatti önkormányzati bérlakás bővítésével,
felújításával, új fűtési rendszer kialakításával kapcsolatos bérlői kérelmet támogatni nem tudja.

A képviselő-testület a bérlőnek megvásárlásra felajánlja az ingatlant, a vételi szándékról
írásban nyilatkoztatja a bérlőt. Amennyiben úgy nyilatkozik, hogy meg kívánja vásárolni az
ingatlant, ingatlanforgalmi értékbecslést kell készíttetni az eladási ár megállapítására.
A bérlő nemleges vételi nyilatkozata esetén a képviselő-testület a bérleti jogviszonyt továbbra
is fenntartja.
Kérelmezőt a döntésről tájékoztatni kell.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
XX. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó város és Körösfő
szándéknyilatkozat elfogadására.
Előterjesztő: Farkas Attila alpolgármester

község

közötti

együttműködést

megalapozó

Dömsödi Gábor: Az új testület már korábban kinyilvánította azon szándékát, hogy ne csak
egy testvérvárosi kapcsolatunk legyen. Ennek vannak érzelmi és értelmi okai is. Sikerült
megtenni az első lépést, mely nagy öröm számára. A szándéknyilatkozat elfogadásával a város
kedvezőbb elbírálásban részesülhet pl. pályázatok esetében.
Farkas Attila: A körösfői polgármesterrel még nem találkozott, csak telefonon beszéltek,
viszont az alpolgármesterrel személyesen találkozott, aki elmondta, hogy a képviselőtestületük örömmel fogadta Pásztó szándékát a testvérvárosi kapcsolat létrehozására.
A ma elfogadásra kerülő szándéknyilatkozatot elküldi Körösfő polgármesterének és ők
szintén hivatalos formában a képviselő-testület elé terjesztik. A testvérvárosi szerződés
aláírására júliusban kerülne sor, amikor Vasvári Napokat tart a település.
A szándéknyilatkozat aláírásával lehetőség van pályázni testvérvárosi programokra,
rendezvényekre.
Pásztó eddig ezt nem tehette meg, mivel a pályázathoz két testvérkapcsolattal kell rendelkezni.
A pályázatot szeptember 1-ig lehet benyújtani. Bízik abban, hogy sikeres is lesz, mivel az a
tapasztalat, hogy az először pályázó településeket támogatják.
Körösfő egyébként egy 1000 fős, teljes magyar lakosú település, mely Erdély egyik legszebb
részén, a kalotaszegi területen található.
Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
81/2015. (III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pásztó Város és Körösfő
Község közötti együttműködés megalapozására elfogadja a mellékletben foglalt
szándéknyilatkozatot és
felhatalmazza a polgármestert, akadályoztatása esetén az
alpolgármestert a szándéknyilatkozat aláírására.
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester, Farkas Attila alpolgármester
Határidő: 2015. július 31.
XXI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztói Kórházért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására és közhasznú
jogállása nyilvántartásba vételének támogatására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Kérdés
Dr. Halász István: Az időtartamra vonatkozó rendelkezés megfelel-e a jogszabálynak?
Dr. Sándor Balázs: A Ptk. szerint mind határozott, mind határozatlan időre meg lehet bízni a
tisztség ellátásával a személyeket.
Vélemény, észrevétel
Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
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
82/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza:
1.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Kórházért Közalapítvány
Alapító
Okiratát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény, továbbá az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szabályainak megfelelően módosítja, és a
módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot e határozat melléklete
szerint fogadja el.
2.

Felhatalmazza Polgármesterét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító
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Okirat, valamint a Közalapítvány közhasznú jogállásának nyilvántartásba vételéhez szükséges
dokumentumok aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

XXII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a 2015. évi rendezvényterv Zsigmond Nappal kapcsolatos költségeinek
megállapítására.
Előterjesztő: Farkas Attila alpolgármester
Dömsödi Gábor: Pásztón a Zsigmond Nap először 2007. április 26-án került megünneplésre,,
mely azóta hagyománnyá vált.
Az április 26-i dátumhoz kötődik Pásztó városi rangja, ugyanis Zsigmond király 1407-ben e
napon adományozta ezt Pásztónak.
Az Általános Iskola pedig felveszi a Zsigmond király nevet.
Farkas Attila: Azért kérte, hogy vegyék fel napirendre a Zsigmond Nap kérdését, mivel a
januári testületi ülésen a rendezvényterv összegek nélkül került elfogadásra. Jelenleg nincs
konkrét összeg meghatározva a rendezvény költségeire. Bartus Úr arról tájékoztatta, hogy kb.
500 eFt áll rendelkezésre a Zsigmond Nap megünneplésére. Személy szerint kevésnek találja
ezt az összeget, ezért javasolja, hogy 800 eFt-os keretet állapítsanak meg. Ezt az is indokolja,
hogy Hasznos és Mátrakeresztes részére a Falunapra szintén 800 eFt áll rendelkezésre.
Dömsödi Gábor: Elfogadja Alpolgármester úr érvelését. Próbálták igazságosan elosztani a
költségvetésben rendezvénykeretként rendelkezésre álló 5 millió Ft-ot. Azt javasolja, hogy ne
a többi rendezvény támogatási összegét csökkentsék, hanem máshonnan próbálják
megteremteni a plusz 300 eFt-ot.
Bartus László: Azt javasolja, hogy a határozati javaslatban úgy kerüljön megfogalmazásra,
hogy a rendezvénykeret terhére biztosítják a Zsigmond Nap megrendezésére a 800 eFt-ot.
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
83/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hagyományőrző Zsigmond Nap méltó
megünneplésére 800 eFt-ot biztosít a város 2015. évi költségvetésében megállapított
5.000.000 Ft rendezvénykeret terhére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
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KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK, JAVASLATOK
Barna Tibor Józsefné: A Városgazdálkodási Kft. igazgatójához intézni kérdését. A kórház és
a parkoló közötti területen a lakók bejelentései alapján nagyon sok a szemét, ami annak is
köszönhető, hogy a kórházból a dohányzók erre a területre járnak, nem tudjuk, hogy kié a
terület. Az szerintem teljesen mindegy, hogy kié a terület, mert a kórházba az ország minden
pontjáról érkeznek betegek és nem szép a látvány, ami fogadja őket. Azt szeretné kérdezni,
hogy erre a területre a közmunkásokat lehetne-e erre a területre irányítani.
Robotka Róbert: A csikket összeszedni?
Barna Tibor Józsefné: Nem összeszedni, hanem összesöpörni kell.
Robotka Róbert: A Kórház ezt a területet abszolút nem kezeli, mert tiltakoznak a dohányzás
ellen. Az emberek 24 órán keresztül dohányoznak.
Barna Tibor Józsefné: Ha reggel a közmunkások ezen a területen is dolgoznának, akkor jobb
lenne. Nem lehet az úton úgy végigmenni, hogy egy ilyen balkáni állapotokat tükrözzön egy
városközponti közterület. Ez csak egy kérés nem csak a magam, hanem a városlakók részéről
is. A másik kérdésem, hogy mikor kezdődik a játszóterek beüzemelése, mi az az
időintervallum, amikor elkezdődik. A felülvizsgálat mikor fejeződik be. Már több lakó is
érdeklődött, hogy a Gárdonyi utcából elvitt játszótéri eszközök mikor kerülhetnek vissza a
helyükre. A másik dolog ami miatt több állampolgár is megkeresett, hogy most tavasszal már
megkezdődnek a kutyasétáltatások és ezeket legtöbben a parkosított területeken végzik, ami
után mindenki számára ismert, hogy hogy néznek ki a parkok. az a kérdésem, hogy egy-egy
kis tiltó tábla elhelyezése megoldható lenne-e. A Szent Imre téri játszótér balesetveszélyes,
mert ha például a labda kigurul az útra, a gyerek utánaszalad és elüti az autó, azt hiszem,
felelősségre vonják az önkormányzatot, hogy mit tett meg a baleset megelőzése érdekében.
Valamilyen kerítést ki kellene oda találni.
Dömsödi Gábor: Megjegyzem, hogy mindezt még az előző önkormányzat idején építették.
Barna Tibor Józsefné: Igen, az előző önkormányzatnak is jeleztem.
Dr. Sándor Balázs: Észrevételt tennék, hogy az egyebek és a közérdekű bejelentések soha
nem szerepeltek a napirendi javaslatban. A tűzgyújtással kapcsolatban szeretném tájékoztatni
a lakosságot a 2015. március 5-én hatályba lépett kormányrendelettel kapcsolatban, hogy az
egész ország területén tilos tüzet gyújtani, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben határozta meg, hogy március 1től november 30-ig minden héten hétfőn és csütörtökön engedélyezett az avar és kerti
hulladék meggyújtása. A honlapunkon és a Városi TV képújságján is megjelentettük ezt a
hirdetményt. Ez a két nap természetesen csak a belterületre vonatkozik, a külterületi
tűzgyújtásra más szabályok vonatkoznak. Amennyiben bárkiben kétség merül fel ezzel
kapcsolatban, a műszaki osztály munkatársa Szklenár Katalin készséggel áll rendelkezésre és
ad tájékoztatást.
Utazó vagyonvédelem címmel a rendőrség június második felében előadássorozatot rendez
Pásztón. A Városi Könyvtárral úgy tudom, hogy ebben az ügyben már egyeztetett a
Rendőrkapitányság. Minden egyéb információt az előadásokkal kapcsolatban a
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rendőrkapitányság szóróanyag formájában juttat el a lakossághoz, elsősorban az idősek és
egyedülállók részére.
Volek György: A hasznosi víztározó időszakos leeresztése bejelentésre kötelezett vagy nem?
Mert több állampolgári bejelentés érkezett, hogy a gyerekeket kiengedték a patakra játszani,
és egyszerre nagy robajjal 20-30 cm-es vízszintemelkedést tapasztaltak.
Tavaly az állampolgárok jelezték, hogy a körforgalomtól Szurdokpüspöki felé eső területen
nagyobb figyelmet fordítsanak a köztisztaságra és a fű levágására.
Dömsödi Gábor: A mátrakeresztesi patak környéke igen rossz állapotban van, sok a szemét.
Ki kellene dolgozni erre valamit, társadalmi munkában mozgósíthatnánk a lakosságot. A
víztározónak utólagos jelentési kötelezettsége van, de minden szülőnek azt tanácsolom, hogy
a patakra ne engedje le a gyermekét egyedül. A szülőnek az a felelőssége, hogy vigyázzon a
gyermekére.
Farkas Attila: Önkormányzatunk is csatlakozott a Honvédelmi Minisztérium által szervezett
élő lánc mozgalomhoz. A Nemzeti dal elszavalása az ország több száz településén egyszerre
történt meg. Köszönetemet szeretném kifejezni a szervezésért Antalné Prezenszki Piroskának,
a katolikus iskola pedagógusainak és diákjainak, a hamarosan Zsigmond király nevét viselő
Pásztói Általános Iskola pedagógusainak és diákjainak és a Mikszáth Kálmán Líceum
pedagógusainak és diákjainak, illetve a helyi médiának, hogy megtisztelt jelenlétével.
Köszönöm minden jelen lévőnek, mert szép számmal gyűltünk össze és méltóképpen
emlékeztünk.
Dr. Halász István: A szemétgyűjtéssel kapcsolatban van egy európai kezdeményezés május
hónapban. Előzetes regisztráció után zsákot vagy kesztyűt is biztosítanak. Ehhez a
programhoz kapcsolódva meg lehetne oldani a város és a városrészek tisztítását.
Budavári Valéria: Igen, tudunk a kezdeményezésről. A regisztráció már folyamatban van,
csak a helyszíneket kell pontosítanunk.
Káposzta Csaba: A Derkovits utca lakói azzal a panasszal fordultak hozzám, hogy az utca egy
része aszfaltozott, de a másik részén már hosszú idő óta nincs aszfaltburkolat, az autóik
megsérülnek a rossz minőségű földúton. A másik probléma, hogy a Rossmann előtt a
gyalogátkelőt felbontották, de ennek szintje még mindig alacsonyabb, ezért eső esetén ott
megáll a víz, a gyalogosok nem tudnak átmenni, ha esik az eső. A harmadik észrevétel a
kórházi parkolással kapcsolatban, a Jegyző úrnak szeretném mondani, amikor a szakrendelő
épült, 70 parkolót alakítottak ki a kórház területén, amit a lakosság is használhat, ennek
ellenére ezt csak a kórház dolgozói használják. Meg kellene beszélni a kórház vezetésével,
hogy ezeket a parkolókat miért nem használhatják a betegek.
Dömsödi Gábor: Az elmúlt félév előtt történt mind a kettő. Önkormányzatunk mindent meg
fog tenni, hogy a mi működésünk alatt ilyen hibák ne történjenek, és hogy az elődeink által
elvégzett hibás útjavításokat kijavítsuk és a le nem aszfaltozott utakat leaszfaltozzuk. Ha
valahol földút van, akkor az autóvezetőnek ezt észre kell venni, és aszerint vezetni, de
természetesen törekszünk arra, hogy minél több utat leaszfaltozzunk. Képviselő Úr, te is láttad
a költségvetésünket, hogy abban mennyi van útjavításra, tehát pályázatokban bízhatunk, és
majd pályázunk is. Az, hogy a Rossmann előtt a zebránál a járdaszegély mellett a lefolyót
meg kell csinálni, van, aki megesküszik, hogy csak szintbe kellene aszfaltozni. Viszont, ha
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túlaszfaltozzuk, akkor azonban már nem tud elfolyni a víz. Ezt annak idején a Vízmű
javította, tehát nekik kellene jelezni, hogy csinálják meg. Volt nálam a kórház igazgatója és
jelezte, hogy az előző képviselő-testület megvetetett velük egy házat, hogy ott parkoló épüljön
és ezzel majd fog valami történni.
Káposzta Csaba: A szakrendelő mellé épült 70 db parkoló, de a betegek nem tudják használni.
Bartus László: A parkoló nem csak a betegeknek, hanem az alkalmazottaknak is épült.
Káposzta Csaba: A kórház vezetése nem engedi be a parkolóba a betegeket, csak a
kisparkolóba, oda is 300 Ft-ért, de ez a 70 parkolóhely nem teljes mértékben a dolgozóknak
lett megépítve, mégis teljes mértékben a dolgozók használják.
Dömsödi Gábor: Azt javasolja, Képviselő Úrnak jöjjön be a Műszaki osztályra és keressék elő
az iratokat, nézzék meg, hogy hogy volt ez.
Sándor Balázs: Meg kell nézni hozzá a szerződést, mert abban valószínűleg rögzítve van,
hogy ki, milyen feltételek mellett használhatja.
Dömsödi Gábor: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
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