JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 30-i üléséről.
Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, Farkas Attila alpolgármester, Édes Attila, Káposzta
Csaba, dr. Halász István, Plecskó Péter, Volek György képviselők.
Dr. Sándor Balázs jegyző, Robotka Róbert VG. .Kft. ügyvezetője, Budavári Valéria osztályvezető,
Antalné Prezenszki Piroska, Dr. Hír János, Sárik Jánosné intézményvezetők, Máté Nándorné IPESZ
vezetője, Bognárné Vajvoda Katalin belső ellenőr, Juhászné Mustó Mária Pénzügyi Osztály
munkatársa, Győriné Új Mária könyvvizsgáló, Csépe Zsolt tü. alezredes, Mészáros Sándor, Berzák
Gyuláné, Dudásné Fülöp Anita, Tari Mihály Szervezési Osztály munkatársai.
Dömsödi Gábor: Megállapítja a határozatképességet, mivel a 9 megválasztott képviselőből 7 fő
jelen van. Dr. Becsó Károly és Barna Tibor Józsefné jelezték távolmaradásukat.
Javaslatot tesz a napirendre a következő kiegészítésekkel.
A meghívóban 22. napirendi pontként szereplő előterjesztést a Képviselő-testület 4. napirendi
pontként tárgyalja, illetve javasolja két új napirend megtárgyalását, melyek az alábbiak:
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat és a LUNGO DROM közötti együttműködési
megállapodás megkötésére.
Javaslat 2015. évi települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatás benyújtására.
Megkérdezi van-e más javaslat.
Egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
90/2015.(IV. 30.) 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 Pásztó Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadási rendeletének és
egyszerűsített beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

3./

Javaslat a Pásztói Polgármesteri Hivatalban 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Dr. Sándor Balázs jegyző

4./

Javaslat Pásztói Sport Klub TAO pályázati önerő biztosítására
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sporttanácsnok
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5./

Beszámoló a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége Pásztói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának 2014. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Csépe Zsolt tü. alezredes, tűzoltóparancsnok

6./

Javaslat fejlesztési célú hitel felvételére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

7./

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Gazdasági Programjának felülvizsgálatára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

8./

Javaslat a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámoló
jóváhagyására.
Előterjesztő: dr. Sándor Balázs jegyző

9./

Javaslat a hatályos önkormányzati Képviselő-testületi határozatok felülvizsgálatára
Előterjesztő: dr. Sándor Balázs jegyző

10./

Javaslat a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába tag
megbízására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

11./

Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának
módosítására
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató

12./

Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. SZMSZ-ének elfogadására
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató

13./

Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. vezető tisztségviselői és
Felügyelő Bizottság tagjai részére javadalmazási szabályzat módosításának jóváhagyására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

14./

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat és a Dél-Cserháti Televízió Egyesület közötti
együttműködési megállapodásra.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

15./

Javaslat Pásztó településnév használatára vonatkozó kérelem elbírálására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

16./

Javaslat a 21. sz. főúthoz szükséges önkormányzati ingatlanok kisajátítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

17./

Javaslat a pásztói 1848. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására vonatkozó
kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

18./

Javaslat vételre felajánlott ingatlanok megvásárlásának elbírálására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

19./

Javaslat a Pásztó, Mátra u. 11. szám alatti önkormányzati lakás bérletére vonatkozó
határozat felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
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20./

Javaslat Intézményi alapító okiratok módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

21./

Beszámoló a 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

22./

Javaslat Pásztói Gondozási Központ intézményvezetői megbízás pályázati kiírására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

23./

Javaslat Pásztói Szabadidő SE. kérelmének támogatására
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sporttanácsnok

24./

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat és a Nógrád Megyei Kormányhivatal között létrejött
használati megállapodás módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

25./

Javaslat Molnár László Kishegyi szabadidő park bérletével kapcsolatos kérelmének
elbírálására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

26./

Javaslat a Magyarok Világszövetsége Pásztó
együttműködési megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Farkas Attila alpolgármester

27./

Javaslat a Pásztói Hírlap felelős főszerkesztői feladatainak és nyomdai munkáinak ellátására
beérkezett pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

28./

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat és a LUNGO DROM közötti együttműködési
megállapodás megkötésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

29./

Javaslat 2015. évi települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatás benyújtására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

30./

Javaslat a Pásztó, Kölcsey u. 20. 2/5. szám alatti lakásbérleti jogviszonyából eredő vitás
kérdések rendezésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

31./

Javaslat bírósági ülnökök megválasztására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

I.

NAPIRENDI PONT:

és

Körzete

Csoportjával

kötendő

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: A két ülés között történt fontosabb események közül emel ki néhányat.
Salgótarjánban az Iparkamaránál volt egy szakmai egyeztetés. A szakképzés kérdése továbbra is
megoldatlan. Nincs megfelelő képzettségű munkaerő és a demográfiai, társadalmi változások miatt
ez még romlani fog. Egybehangzó az az álláspont, hogy ezzel a problémával sürgősen foglalkozni
kell.
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A Mentőszolgálat vezetőivel tárgyalt az orvosi ügyeletről. Azt szeretnék elérni, hogy az orvosi
ügyelet minél hatékonyabban és olcsóbban működjön. Ennek egyik sarkalatos pontja az irányítás.
Az lenne a szerencsés, ha ez a feladat a Mentőszolgálathoz kerülne, mert sokkal gyorsabban,
szakszerűbben tudnák ellátni. A Mentőszolgálat ebben partner és már el is juttattak egy szerződéstervezetet ezzel kapcsolatban.
Volt egy lakossági tiltakozás az EGLO építkezésével kapcsolatban, melyet inkább szakmai
beszélgetésnek minősítene. Az érintett lakók és az önkormányzat képviselői is elmondták az
érveiket. Próbálták közelíteni az álláspontokat. Elismeri, hogy gondot okozhat néhány családnak,
viszont Pásztónak égető szükséges van az EGLO bővítésére.
Belga diákok látogattak Pásztóra, ez azért fontos, mert a kapcsolat új. A pásztói diákok most
hétvégén fognak kiutazni Belgiumba a csereprogram keretében.
Egyeztetés történt a szovjet emlékmű áthelyezéséről a Honvédelmi Minisztérium munkatársával.
A következő évadban is folytatódni fog a Zenthe Ferenc Színház előadás sorozata.
Az OTP-vel aláírták a 70 millió Ft-ról szóló hitelszerződést.
Tárgyalt dr. Beer Miklóssal és Csáky Tiborral a Váci Egyházmegye képviseletében, hogy
együttesen miként lehet benyújtani az egyházi iskolára a támogatási igényt a következő időszakra.
Már konkrét dolgokban is sikerült megállapodni.
Befejeződött a Muzslai út felújítása, 200 m-rel hosszabb utat építettek meg, mint az eredetileg
tervezett volt.
Megrendezésre került a IX. Zsigmond Nap, ezúton köszöni meg az intézmény dolgozóinak és a
szervezőknek a munkáját.
Nagyon fontos látogatást tettek a héten Gyöngyösön a Komfort Plusz Kft-nél. Az önkormányzat
elvesztette a Kft-vel szemben indított pert az óvodai pellet kazán ügyében. Próbáltak megegyezést
keresni, hogy ne kelljen tovább pereskedni. Abban maradtak, hogy az ügyvéddel történő
konzultáció után e-mailben elküldik álláspontjukat, melyet a Képviselő-testület is meg fog ismerni.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Mentőállomás udvarán áll két mentőautó. Alpolgármester úr érdeklődött és
megtudta, hogy ezeket a gépkocsikat már üzemszerűen a mentőszolgálat nem használhatja. Azért
van a szabadban, mert máshol nem tudják tárolni. Jó lenne megtudni, hogy nem lehetne-e
valamelyik civil szervezetnek hasznosítani, vagy kötelező nekik leselejtezni?
Dömsödi Gábor: Valószínű, hogy a mentőszolgálatnak ezt le kell selejtezni, egyébként információi
szerint jó műszaki állapotban vannak. Meg fogja kérdezni, miként lehetne hasznosítani.
A lejárt határidejű határozatokról következik a szavazás.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a 351/2014. /XII. 18./ számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
91/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 351/2014. (XII. 18.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a 64/2015. /III. 26./ számú határozat végrehajtásáról adott
4

tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
92/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 64/2015(III.26.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a 65/2015(III.26.) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
93/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a
elfogadta.

65/2015(III.26.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást

Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a 66/2015(III.26.) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
94/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a
elfogadta.

66/2015(III.26.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást

Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a 70/2015. (III.26.) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
95/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 70/2015. (III. 26.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a 71/2015. (III.26.) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
96/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a
elfogadta.

71/2015. (III.26.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást

Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a 72/2015(III.26.) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
97/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a
elfogadta.

72/2015. (III.26.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást

Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a 73/2015(III.26.) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
98/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a
elfogadta.

73/2015. (III.26.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást

Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a 74/2015. (III.26.) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
99/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a
elfogadta.

74/2015. (III.26.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást

Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a 75/2015. (III.26.) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
100/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a

75/2015. (III.26.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
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elfogadta.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a 76/2015. (III.26.) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
101/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a
elfogadta.

76/2015. (III. 26.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást

Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a 77/2015. (III. 26.) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
102/2015. (IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a
elfogadta.

77/2015. (III.26.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást

Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a 78/2015(III.26.) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
103/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 78/2015. (III.26.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a 79/2015. (III.26.) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
104/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a
elfogadta.

79/2015. (III.26.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást

Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a 80/2015. (III.26.) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
105/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 80/2015. (III. 26.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a 81/2015. (III.26.) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
106/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a
elfogadta.

81/2015. (III.26.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást

Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a 83/2015. (III.26.) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
107/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a
elfogadta.

83/2015. (III.26.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást

Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott
tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
108/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatást elfogadta.
II.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadási rendeletének és
egyszerűsített beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
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Dömsödi Gábor: Igen terjedelmes beszámoló készült a 2014. költségvetési évről. Megköszöni a
Pénzügyi Osztály munkáját. A bizottsági ülésen alaposan megtárgyalták, ezért külön szóbeli
kiegészítése nincs.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A 2014. évi zárszámadási rendelet-tervezetet és beszámolót mindhárom bizottság
együttes ülésen megtárgyalta és elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek.
Dömsödi Gábor: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet és egyszerűsített beszámolót.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
Név szerinti szavazás: Dömsödi Gábor igen, Farkas Attila igen, Édes Attila igen, Káposzta Csaba
igen, dr. Halász István igen, Plecskó Péter igen, Volek György tartózkodott.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
11/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/
III.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat a Pásztói Polgármesteri Hivatalban 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről
önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Dr. Sándor Balázs jegyző

szóló

Dömsödi Gábor: Az igazgatási szünet elrendelésére azért van szükség, hogy tervezhetőbbé váljon a
dolgozók szabadságának kiadása. Korábbi években rendszeresen előfordult, hogy nem tudták
kivenni a szabadságukat, mely több szempontból is kedvezőtlen volt.
dr. Sándor Balázs: Az igazgatási szünet elrendelésének elsődleges célja, hogy a felhalmozódott
szabadságokat a dolgozók ki tudják venni és kipihenjék magukat. A munkavégzés is hatékonyabb,
ha szellemileg frissen állnak munkába.
Az igazgatási szünet időtartama öt hét. Ezen időszak alatt a Polgármesteri Hivatalban a munka nem
fog megállni, csak ún. csökkentett üzemmódban dolgozunk. Ügyfélfogadás is lesz rövidített
időtartammal. Hétfőn és szerdán 12.00 óráig, pénteken pedig nincs ügyfélfogadás. A dolgozók 1/3-a
fog az ügyfelek rendelkezésére állni. Bízik abban, hogy nem lesz fennakadás az ügyintézésben.
Kéri a lakosságot, hogy vegyék figyelembe az igazgatási szünetet és ügyeiket annak megfelelően
próbálják intézni.
Dömsödi Gábor: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

12/2015. (V.1.) önkormányzati rendelete
a Pásztói Polgármesteri Hivatalban a 2015. évi
igazgatási szünet elrendeléséről
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/.
IV.

NAPIRENDI PONT:
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Javaslat Pásztói Sport Klub TAO pályázati önerő biztosítására
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sporttanácsnok
Dömsödi Gábor: Ez arról szól, hogy lehetővé vált, hogy a cégek az adójuk egy részét sportklubok,
sportlétesítmények támogatására ajánlják föl. Erre pályázni kell és ez egy többlépcsős folyamat. Az,
hogy most a Képviselő-testület dönt arról, hogy felújítsák a sportpályát, még nem jelenti azt, hogy
meg is fog valósulni. Ahhoz kell egy sikeres pályázat és az is, hogy a TAO pénzekhez
hozzájussunk.
A 30 %-os önrész biztosítása a jövő évi költségvetés terhére történne. Úgy gondolja, felelősen
vállalható ez az elkötelezettség és javasolja, hogy támogassa a Képviselő-testület is.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Bartus László: A bizottsági ülésen egy kiegészítést tettek a határozati javaslathoz, mely a következő:
„A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a tulajdonában álló Hajós Alfréd úton lévő sportpálya
fejlesztésére a Pásztói Sport Klub pályázatot nyújtson be.”
Dömsödi Gábor: Az előterjesztő, Káposzta Csaba a tegnapi bizottsági ülésen befogadta a
kiegészítést.
Édes Attila: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja.
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 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
109/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Sport Klub TAO
támogatásra vonatkozó kérelmét. A pályázathoz szükséges önerőhöz 2016. évi költségvetésében
5000 e Ft támogatást biztosít a kötelező fenntartási idővel.

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a tulajdonában álló Hajós Alfréd úton lévő sportpálya
fejlesztésére a Pásztói Sport Klub pályázatot nyújtson be.
Határidő: szöveg szerint
Felelős:
V.

polgármester

N APIRENDI PONT.
Beszámoló a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége Pásztói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának 2014. évi
tevékenységéről
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Előterjesztő: Csépe Zsolt tü. alezredes, tűzoltóparancsnok
Csépe Zsolt: Nem tesz szóbeli kiegészítést.
Dömsödi Gábor: A tegnapi bizottsági ülésen felmerült, hogy a tűzoltó laktanya udvara nem a
tűzoltóság tulajdonában és nem is a város tulajdonában van, hanem a szomszédos ingatlanhoz
tartozik. Tud-e erről valamit Csépe Úr?
Csépe Zsolt: Éppen két nappal ezelőtt kereste meg az ingatlan tulajdonosa, azelőtt pedig 2014.
májusában. Akkor azt tanácsolta neki, forduljon az önkormányzathoz, mivel az épület az
önkormányzat tulajdona, illetve a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz is fordulhat.
Érdemi választ Polgármester úrnak erre nem tud adni.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Farkas Attila: Múlt héten részt vett a Védelmi Bizottság ülésén. A katasztrófavédelem is javasolja,
hogy szorgalmazzuk a mátrakeresztesi záportározó kérdését. Jelezte, hogy természetesen az
önkormányzat is egyetért ezzel. Arra kéri Csépe urat, hogyha bármilyen fejleményről tudomása
lesz, azt jelezze, illetve közösen dolgozzanak az ügy érdekében.
Dr. Halász István: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolja.
Dömsödi Gábor: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
110/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Pásztói Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokságának 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. A beszámoló alapján a
Pásztói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési feladatellátása, alapvetően jó színvonalúnak
minősíthető.
A Képviselő-testület a beszámoló IV. összegző pontjában foglalt célok megvalósítását támogatja és
elősegíti, különös tekintettel az új Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglalt tűzgyújtással
kapcsolatos szabályok tekintetében, továbbá a térségre jellemző esőzésekből adódó káresemények
megelőzésében.
VI.
NAPIRENDI PONT:
Javaslat fejlesztési célú hitel felvételére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Korábbi testületi ülésen már tárgyaltak fejlesztési célú hitelről, de akkor a
hitelösszeg 18 millió Ft volt, mely a vis maior károk enyhítésére szolgált. A hitelt megkaptuk,
viszont nem használtuk fel teljes egészében. A hiteltörlesztés időpontját szerettük volna módosítani
úgy, hogy ne kelljen a törlesztést előbb elkezdeni, mielőtt megkaptuk volna a hitelt. Közben jelzett
az OTP, hogy a Magyar Fejlesztési Bank ebben a konstrukcióban nem tudja a hitelt folyósítani és
új eljárást kell indítani. A hitelösszeg most már nem 18 millió Ft, hanem több millió Ft-tal
csökkentett összeg. Ismét engedélyeztetni kell a hitelfelvételt a kormánnyal és újra ki kell írni a
közbeszerzést.
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Tehát ez nem egy újabb hitel, hanem új eljárásban kell ismételten kérni.
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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
111/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a fejlesztési célú hitel
felvételéhez szükséges kormányengedély kérelem lehetőségét, feltételeit és az alábbi határozatot
hozza:
1.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a vis-maior támogatási összeg önrész
fedezetére 12.400 e Ft összegű, fejlesztési célú 3 éves lejáratú hitel felvételéhez kormány engedélyt
kér.
2.
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és jegyzőjét, hogy a fejlesztési célú
hitelről tárgyalást folytasson, előszerződést kössön a legkedvezőbb ajánlatot tevő pénzintézettel,
majd ennek birtokában a kormányzati hozzájárulás iránti kérelmet nyújtsa be.
I.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Gazdasági Programjának felülvizsgálatára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Dömsödi Gábor: Az önkormányzat Gazdasági Programjának felülvizsgálatára kellett sort keríteni,
melyet Mészáros Sándor végzett el. Ez a program jó alap arra, hogy lássuk azokat a feladatokat és
lehetőségeket, melyek Pásztó város előtt állnak.
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Kérdés
Farkas Attila: Az 5. oldalon az önkormányzat hitelkonszolidációja kapcsán 159 millió Ft hitel és
kamatai átvállalásáról esik szó, viszont tudomása szerint két lépcsőben több, mint 450 millió Ft-os
adósságot vállalt át az állam. Kérdezi, melyik a helyes összeg.
Mészáros Sándor: Az anyagban a 35. oldalon van egy táblázat, ahol összesítve 456 millió Ft
hitelkonszolidációs összeg szerepel.
Vélemény, észrevétel
Plecskó Péter: A tegnapi bizottsági ülésen nagyon alaposan megtárgyalták a programot. Felhívja a
vállalkozók figyelmét, hogy töltsék le a város honlapjáról, tanulmányozzák és lehetőség van a
folyamatos véleményezésre.
Az előző gazdasági program 2010-ben készült, melyet nagyon sokat bírálták a vállalkozók. Ahhoz
képest a jelenlegi anyag jóval tartalmasabb és meghatározza azokat a pontokat, melyekben a város
előbbre szeretne lépni.
Dömsödi Gábor: Az interneten több jelzés is érkezett, hogy kevés volt az idő a véleményezésre.
Természetesen továbbra is lehet észrevételeket tenni és ami hasznosítható, azt figyelembe veszik.
Mészáros Sándor: A Gazdasági Program tervezetét az IPOSZ-nak és a Kereskedelmi Kamarának
megküldtük, az IPOSZ támogatólag véleményezte. Csütörtöktől a város honlapján is megtalálható
és már több, mint 300-an megnézték.
Volek György: Örömmel olvasta az anyagot, mert nagyon sok olyan dolgot tartalmaz, mely Pásztó
jövőjét tekintve meghatározó lehet. Ez egy átfogó és a múltba is visszatekintő program,
táblázatokkal, grafikonokkal.
Örül annak is, hogy a 2009-2014. közti időszakot is taglalja az anyag. Pásztón 2,6 milliárd Ft
összegű fejlesztés történt, ennyivel gyarapodott a város vagyona. El kell ismerni, hogy ez nem kis
teljesítmény.
Az előző Képviselő-testület támogatta ezeket a fejlesztéseket, melyek egy gazdasági válságot
követő időszakban valósultak meg.
A jövőre nézve bizakodásra ad okot, hogy az uniós támogatási összeg tekintetében Magyarország jó
pozícióba került, mivel állampolgáronként 50 eFt-tal több pénzt kap, mint az előző időszakban.
Ebből Pásztó is profitálhat a leendő pályázatok kapcsán. Ha jól tudja, 6 milliárd 600 millió Ft-os
fejlesztés előtt állunk, aminek a megfelelő kiválasztása, előkészítése komoly gondot okozhat a
városnak még akkor is, ha 100 %-os támogatottságú lesz a projekt. Most látja igazoltnak azokat a
dolgokat, melyeket a korábbi üléseken már fejtegetett, hogy olyan költségvetés kell a városnak,
melyben van tartalék.
Arra kéri Polgármester urat, hogy a pályázatokat a jövőben nagyon támogassa, mert meghatározó
Pásztó számára. Tartsák a kapcsolatot az országgyűlési képviselővel és a térség polgármestereivel,
lobbizzanak a minél nagyobb támogatás elérése érdekében.
Dömsödi Gábor: Néhány dolgot pontosít. A jelenlegi költségvetésben nincs tartalék, sőt hiány van.
Ezzel együtt ez a költségvetés tartható, sőt bizonyos helyeken tágítható. Ez nem azt jelenti, hogy
tartalék van benne. Ez azt jelenti, hogy felelő gazdálkodással végrehajtható. Ha a pályázataink
sikerrel járnak, akkor sikeres évet zárhatunk. Ha nem, akkor is abszolválható nagyon szűk keretek
között.
A pályázatokkal kapcsolatban elmondja, hogy még csak most fogják kiírni azokat, melyekre Pásztó
fog pályázni. Természetesen támogatni fogja ezeket a Képviselő-testület. Nem csak az a fontos,
hány milliárd Ft jön a városba, hanem az is, hogy utána milyen hozadéka van, növekszik-e pl. az
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adóbevétele. Ha így vizsgáljuk a számokat, annyira büszkék nem lehetünk.
Képviselő úr említette a térségi polgármesterekkel történő együttműködést. A Pásztói járás bekerült
a szabad vállalkozási zónába, ami komoly adókedvezményeket jelent az idetelepülő
vállalkozásoknak.
A szécsényi, salgótarjáni és bátonyterenyei járás is bekerült ebbe a zónába. Ezen települések és a
megye vezetőivel már tárgyaltak közös reklámtevékenység céljából, hogy erre a páratlan
lehetőségre felhívják a befektetők figyelmét.
Volek György: Pásztó város gyarapodását jelentette pl. a hulladékrekultivációs pályázat, mely
811 millió Ft-os támogatást hozott, a másik pedig a hulladékgazdálkodási pályázat, mely 250 millió
Ft-os támogatási összeggel realizálódott. Ez mind az elmúlt időszak tevékenységét dicséri.
Dömsödi Gábor: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
112/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja:
1.
A 2011-ben készült gazdasági program felülvizsgálatát és a 2015-2019. ciklusra vonatkozó
Gazdasági programját. Ezzel egy időben hatályon kívül helyezi 69/2011.(III.24.) számú határozatával elfogadott gazdasági programját.
2.
A Nógrád megyei TOP-ba javasolt projektek és azok tervezett megvalósításának rangsorolása megnevezésű táblázatban felsorolt projekteket és azok tervezett prioritási sorrendjét, a gazdasági
programban meghatározott feltételekkel.

3.
A projektek pályázati szintű előkészítése csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően, a
szükséges saját források rendelkezésre állása után indulhat meg. A Képviselő-testület e célra, 2015.
évi költségvetésében 10 M Ft-ot határozott meg.
Határidő: Éves költségvetési tervezetek készítésének időszaka, illetve a választási ciklus.
Felelős: polgármester
I.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámoló
jóváhagyására.
Előterjesztő: dr. Sándor Balázs jegyző
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság és az Intézményirányítási és
Szociális Bizottság együttes ülésen megtárgyalta és elfogadásra javasolja a beszámolót.
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Dömsödi Gábor: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
113/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenység
végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta és jóváhagyja.
II.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat a hatályos önkormányzati Képviselő-testületi határozatok felülvizsgálatára
Előterjesztő: dr. Sándor Balázs jegyző

Dr. Sándor Balázs: Az előterjesztés részletesen leírja, mi a lényege az anyagnak. Teljes egészében
átvizsgálásra kerültek a határozatok. A felülvizsgálat során megállapítottuk, hogy vannak még
kötelezettséggel bíró határozatok. A határozati javaslat iránymutatást ad arra is, hogy a második
félévben mivel kell foglalkoznia a Képviselő-testületnek. Kéri a határozati javaslat elfogadását.
A mellékletben még úgy szerepel, hogy a korábbi gazdasági programot elfogadó 69/2011. számú
határozat hatályos, viszont most új gazdasági program került elfogadásra, ezért ez a határozat is
hatályát vesztette.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és elfogadásra javasolják.
Dömsödi Gábor: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
114/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos önkormányzati Képviselőtestületi határozatok felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadja.
1./

A Képviselő-testület a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint dönt
a./ a továbbra is hatályos határozatainak köréről,
b./ az ott megjelölt határozatai hatályon kívül helyezéséről.

2./

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az 1/a. pont alapján a hatályos
Képviselő-testületi határozatok jegyzékének elkészítéséről gondoskodjon.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: jegyző

3./
A Képviselő-testület hatályos határozatai felülvizsgálatának eredményeképpen az
üléstervében ütemezi a következő napirendi témákat és a megtárgyalandó előterjesztések
alapján dönt a kapcsolódó határozatok módosításáról vagy hatályon kívül helyezéséről,
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illetve további hatályban tartásáról:
3.1. A testvérvárosi kapcsolatok helyzete, feladatai,
3.2. A Sodrásban Közhasznú Alapítvány felügyelő szervének feladatellátása, a
Kuratórium működése.
3.3. Az ÁSZ ellenőrzések javaslatainak végrehajtására készült intézkedési
tervek felülvizsgálata, ebből eredő feladatok.
3.4. Az önkormányzati viziközmű vagyon használatával kapcsolatos
szerződések teljesítésének, az ivóvíz és csatornaszolgáltatás helyzetének
alakulása. A hasznosi ivóvíztározó aktuális műszaki állapota, működésének
jellemzői.
3.5. A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére biztosított
tagi kölcsön és törzstőke emelés, valamint felvett hitelének alakulása, ezzel
összefüggő feladatok.
3.6. A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ tevékenységének
felülvizsgálata.
3.7. A Pásztói Gondozási Központ tevékenységének felülvizsgálata.
3.8. Lakbér és közös költség tartozások alakulása, feladatok.
3.9. Az Önkormányzat részvétele egyesületekben, egyesületi tagság
felülvizsgálata.
3.10. A Csillag téri II. világháborús emlékhellyel kapcsolatos feladatok.
3.11. Az Önkormányzat tulajdonszerzésére irányuló Képviselő-testületi
kezdeményezések alakulása.
Határidő: értelemszerűen, ülésterv készítés időszaka
Felelős: polgármester, jegyző
4./

A Képviselő-testület indokoltnak tartja, helyben szabályozandó kérdéskörnek
tekinti, hogy az önkormányzat saját halottjának nyilvánítására vonatkozó
szabályokról önkormányzati rendeletet alkosson. Ezt a napirendet is az
üléstervben szerepelteti.

Határidő: értelemszerűen, ülésterv készítés időszaka
Felelős: polgármester, jegyző
5./

A Képviselő-testület utasítja az egyes határozatokban megjelölt felelősöket,
hogy a végrehajtásról gondoskodjanak és minden indokolt esetben a teljesítés
helyzetéről tegyenek jelentést a Képviselő-testületnek.
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Határidő: eredeti határozatok szerint
Felelős: eredeti határozatok szerint.
6./

A Képviselő-testület kétévente, illetve ülésterv szerint az előző időszak
határozatait felülvizsgálja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, jegyző

dr. Sándor Balázs: A következő napirendi pontot zárt ülésen szükséges tárgyalni, mivel tudomása
szerint az érintett nem járult hozzá a nyilvános üléshez.
Dömsödi Gábor: Valóban, nem tett ilyen irányú nyilatkozatot az érintett, ezért javasolja zárt ülés
tartását egyúttal napirend cserével, mivel az ülés végén lesz más napirend kapcsán zárt ülés.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
115/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába tag
megbízására vonatkozó előterjesztést 30. napirendi pontként zárt ülésen tárgyalja.
III.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának
módosítására
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató

Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja azzal, hogy a megválasztandó FEB tag adataival kerüljön kiegészítésre.
Dömsödi Gábor: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
116/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító okiratának 3. pontjára vonatkozó módosítást
és az alábbi határozatot hozza:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú
Nonprofit Kft. alapítója a társaság közhasznú tevékenységét – az alapító okirat 3./ pontját – a
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Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdéséhez
kapcsolódóan a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. közhasznú tevékenysége a
12. pontjával egészíti ki (12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi
közfoglalkoztatás)
-

ennek alapján az Alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3./ A társaság a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv) 13. § 2;5;9;12;19. pontjához kapcsolódó közhasznú tevékenységet végez.
Közhasznú tevékenysége során közfeladatot lát el, amely ellátásáról az Mötv. alapján települési
önkormányzatnak kell gondoskodni. A társaság nem zárja ki, hogy más is részesülhessen a tagokon
kívül a közhasznú szolgáltatásból.”
A Képviselő-testület felkéri a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatóját,
hogy az alapító okirat átvezetését – jogi képviselő útján – a Balassagyarmati Törvényszék
Cégbíróságánál kezdeményezze.
I.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. SZMSZ-ének elfogadására
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató

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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
117/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő – testülete megtárgyalta a Pásztói Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatáról készített előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
1./ A Képviselő –testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló előterjesztést elfogadja és engedélyezi hatályba helyezését 2015.
május 01-től.

II.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. vezető tisztségviselői és
Felügyelő Bizottság tagjai részére javadalmazási szabályzat módosításának jóváhagyására
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
elfogadásra javasolja.
Dömsödi Gábor: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
118/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
1.
Pásztó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat
kizárólagos tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője és felügyelő bizottság
tagjai Javadalmazási Szabályzatáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet első számú vezetője
és a felügyelő bizottságai tagjaira vonatkozó – e határozat mellékletét képező – Javadalmazási
Szabályzatot elfogadja.
2.

A Képviselő-testület a 61/2013.(IV.4.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester
I.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat és a Dél-Cserháti Televízió Egyesület közötti
együttműködési megállapodásra.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Plecskó Péter jelezte érintettségét ennél a napirendnél. Javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a szavazásból ne zárják ki. Szavazásra bocsátja.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
119/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület Plecskó Pétert nem zárja ki a szavazásból a Dél-Cserháti Televízió

Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra vonatkozó előterjesztés tárgyalásánál.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja.
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Dr. Sándor Balázs: Az együttműködési megállapodás kiegészül egy 6. ponttal, melyet dr.
Halász István javasolt a bizottsági ülésen és az előterjesztő befogadta. „Az együttműködési
megállapodást 30 napon belül indokolás nélkül bármelyik fél felmondhatja.”
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
120/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Dél-Cserháti
Televízió Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra vonatkozó javaslatot és a melléklet
szerinti együttműködési megállapodás megkötésére felhatalmazza polgármesterét.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
II.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó településnév használatára vonatkozó kérelem elbírálására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Kérdés nem volt.

Vélemény, észrevétel
Dr. Sándor Balázs: A bizottsági ülésen két dolog merült fel, Az egyik, hogy március 10-én alakultak
és azóta használják a nevet. Jog aggály ezzel kapcsolatban nem merül fel, mivel most jutottunk oda,
hogy a Képviselő-testület döntsön ebben a kérdésben.
A másik dolog, hogy székhelyként a Pásztó, Nagymező út 3. szám alatti ingatlan van megjelölve és
van-e erre használati jogosultságuk.
Az önkormányzattal nem kötöttek használati szerződést, viszont az intézménnyel igen, tehát ez is
rendben van.
Javaslat hangzott el arra vonatkozóan, hogy a határozati javaslat egészüljön ki azzal, hogy
amennyiben a szervezet bármilyen okból méltatlanná válik a Pásztó név használatára, úgy az
visszavonásra került.
Ez a kitétel egyébként az önkormányzati rendeletünkben is szerepel.
Dr. Halász István: A telephely megjelöléssel kapcsolatban észrevételezi, hogy valamilyen formában
szabályozni kellene az önkormányzati tulajdonú ingatlanok székhelyként történő megjelölését és
használatát legalább bizottsági hatáskörben.
Nem ismerik, hogy a használati megállapodásban milyen feltételek, vannak, milyen költségek
merülnek föl a használat során.
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a névhasználatot elfogadásra javasolja.
Dömsödi Gábor: Egyetért Képviselő úrral. Javasolja, hogy most döntsenek a névhasználatról és a
későbbiekben tárgyaljanak a használatba adás kérdésköréről és szabályozásáról.

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
121/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Pásztói Életmód Klub (székhelye:
3060 Pásztó, Nagymező út 3.) nevében a „Pásztó” név használatához, határozatlan időre.
Amennyiben a szervezet tevékenysége során méltatlanná válik a „Pásztói” név használatára, az
visszavonásra kerül
Felkéri polgármesterét, hogy a kérelmezőknek a képviselő-testület határozatát 8 napon belül küldje
meg.
Határidő: 8 nap
Felelős: szöveg szerint.
III.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat a 21. sz. főúthoz szükséges önkormányzati ingatlanok kisajátítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Kérdés
Dr. Halász István: A tegnapi bizottsági ülésen felmerült, hogy meg kell kísérelni az adás-vételt és ha
az nem sikerül, akkor lehet a kisajátítási eljárást folytatni. Malomhegyi úr arról tájékoztatta, hogy a
kisajátítást kezdeményező szerv által felkért értékbecslő állapította meg az árat, de az a Képviselőtestületnek nem áll rendelkezésére. Elfogadhatja-e az önkormányzat a másik fél által végeztetett
értékbecslést, vagy önálló értékbecslést kell készíttetnie?
Dr. Sándor Balázs: Mivel saját tulajdonú ingatlant kívánunk értékesíteni, a vagyonrendeletünk
értelmében független értékbecslő által készített értékbecslés alapján lehet ezt megtenni.
Mivel az értékbecslés rendelkezésre áll, jelen esetben ezt úgy értelmezi, hogy a független
értékbecslőt mindegy, hogy a magyar állam biztosítja, vagy az önkormányzat. A maga részéről nem
tartja ezt aggályosnak. A határozati javaslat ebben a formában elfogadható.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A testületi ülés előtt jutott tudomására, hogy az értékbecslés a többi, beruházással
érintett területre is vonatkozik. Korábban gyakorlat volt, hogy a képviselők megismerhették az
értékbecslés tartalmát.
Dömsödi Gábor: Az egyeztető tárgyaláson itt volt az értékbecslés, bemutatták.
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 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
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122/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta a 21 sz. főúthoz szükséges önkormányzati
ingatlanok kisajátítására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza.
A Képviselő-testület a 21 sz. főút négynyomúsításának megvalósításához szükséges területek
megszerzésére a Magyar Állam nevében eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. részéről
előkészített kisajátítási eljárást helyettesítő adásvételi szerződések megkötését a vagyonrendeletben
meghatározott 300.000- Ft értékhatár alatti külterületi és zártkerti ingatlanoknál jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerű
IV.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat a pásztói 1848. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására
vonatkozó kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A határozati javaslatban szereplő ingatlan korlátozottan forgalomképes, ezért az
önkormányzat eladni nem tudja. El kell végezni az ingatlanok besorolás szerinti felülvizsgálatát és
amelyek nem szükségesek a város működéséhez, próbálják meg értékesíteni. A szóban forgó terület
is olyan, mely jelenleg semmire sem hasznosítható.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja.

Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
123/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a pásztói, 1848 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelem elbírálására tett javaslatot és
az alábbi határozatot hozza:
1.
A Képviselő-testület Budavári Róbert kérelmében megjelölt, Hunyadi utca 2. szám alatti,
1848 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű, 321 m2 területű ingatlant nem értékesíti, tekintettel
annak korlátozottan forgalomképes vagyoni besorolására. Határozott idejű bérbeadás útján azonban
hasznosítható az ingatlan, beépítéssel nem járó hasznosítás esetén. Erről kérelmezőt tájékoztatni
kell.
2.
Képviselő-testület az ITS (Integrált Településfejlesztési Stratégia) és a Fejlesztési Koncepció
elkészültét követően vizsgálja felül, hogy a helyi döntés alapján korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe sorolt ingatlanok közül melyek azok, amelyek üzleti vagyoni körbe helyezhetők, így a
piaci forgalom részeként elidegeníthetők.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, vagyongazdálkodási ügyintéző
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3.
Az ingatlan gyommentesítését –annak hasznosításáig- a zöldterület-gazdálkodási szerződés
keretén belül a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-nek kell ellátni.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója
I.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat vételre felajánlott ingatlanok megvásárlásának elbírálására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a
határozati javaslatot azzal a módosítással, hogy a Polgármester mindhárom ingatlan vonatkozásában
folytasson tárgyalásokat a vételárról a tulajdonosokkal.

Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
124/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a vételre felajánlott
ingatlanok megvásárlásának elbírálására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vételárról kezdeményezzen egyeztetéseket a Pásztó-külterület, 0221/6 hrsz-ú, 1 ha 2853 m2 területű, építési terület megnevezésű ingatlan
és a 0221/4 hrsz-ú, 1248 m2 területű, vízmű megnevezésű ingatlan, valamint a Pásztó- belterület,
1826/10 hrsz-ú, 568 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan vonatkozásában.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, vagyonkezelő
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II.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat a Pásztó, Mátra u. 11. szám alatti önkormányzati lakás bérletére vonatkozó
határozat felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Szóbeli kiegészítés nem hangzott el.
Kérdések.
Plecskó Péter: Korábban a Pásztó, Mátra u. 11. sz. ingatlannal kapcsolatos ügyet zárt ülésen
tárgyalta a Képviselő-testület, kérdezi, hogy most szükséges-e a zárt ülés elrendelése.
dr. Sándor Balázs: Véleménye szerint a téma tárgyalható nyílt ülésen, mert olyan vita a mai ülésen
várhatóan nem fog kialakulni, mint akkor. Javasolja, hogy az ülés továbbra is maradjon nyilvános.
Plecskó Péter: A tegnapi bizottsági ülésen elhangzott, hogy az érintett felesége
közmunkaprogramban részt vesz, viszont a mai napon megkerestek és egészségügyi okokra
hivatkozva a közmunkaprogramból az érintett ki szeretne lépni. Ígéretet tett arra vonatkozóan –
mint korábban jegyző úrnak is – hogy fizetési kötelezettségének eleget tesz.
Dömsödi Gábor: Köszöni az információt, úgy gondolja, hogy ez a határozati javaslatot érdemben
nem befolyásolja. Az a fontos, hogy van-e szándék a helyzet megoldására vagy nincs.
Vélemények
dr. Sándor Balázs: Javasolja, hogy amennyiben még további hozzászólás lesz, rendeljen el a
Képviselő-testület zárt ülést. Érdemben nem változtat a határozati javaslaton.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
125/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó, Mátra u. 11. szám alatti önkormányzati
lakás bérletére vonatkozó határozat felülvizsgálatáról szóló javaslatot megismerte, megtárgyalta és
az alábbi határozatot hozza:
1)

A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 327/2014.(XI. 27.) számú határozatát.

2) Makula Ferenc Pásztó, Mátra u. 11. szám alatti, 841/2 hrsz-ú önkormányzati bérlakásra
vonatkozó bérleti jogviszonya 2015. május 30-ig továbbra is fennáll.
3) A felhalmozott lakbértartozást Makula Ferenc kezdje meg törleszteni havi 15.000 Ft-al, az
aktuális havi lakbérrel egyidejűleg.
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4) Amennyiben bérlő 2015. május 10-ig nem fizet meg legalább egy havi lakbért (26.400 Ft) és
ezzel együtt egy havi lakbérhátralék törlesztést (15.000 Ft), az Önkormányzat a bérleti
szerződést annak lejárta után nem hosszabbítja meg, a lakhatása biztosítása érdekében
elhelyezését a Családok Átmeneti Otthonában meg kell kísérelni.
5) A Képviselő-testület a májusi ülésén dönt a határidőben történő befizetés esetén a
lakásbérlet meghosszabbításáról.
I.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat Intézményi alapító okiratok módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság a javaslatot egyhangúlag 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
126/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza:
1.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája
Módosító Okiratát e határozat 1. számú melléklete szerint fogadja el.
2.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája
Alapító Okiratát e határozat 2. számú melléklete szerint fogadja el egységes szerkezetben.

Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja az II. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
127/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza:
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Múzeum Módosító Okiratát e határozat
1. sz. melléklete szerint fogadja el.
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Múzeum Alapító Okiratát e
határozat 2. sz. melléklete szerint fogadja el egységes szerkezetben.

Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja az III. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
128/2015. (IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza:
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Gondozási Központ Módosító Okiratát e
határozat 1. sz. melléklete szerint fogadja el.
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Gondozási Központ Alapító Okiratát e
határozat 2. sz. melléklete szerint fogadja el egységes szerkezetben.

Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja az IV. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
129/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza:
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési
Központ Módosító Okiratát e határozat 1. sz. melléklete szerint fogadja el.
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési
Központ Alapító Okiratát e határozat 2. sz. melléklete szerint fogadja el egységes szerkezetben.
I.

NAPIRENDI PONT:
Beszámoló a 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
Bartus László: A résztvevő szervezetek, intézmények egy nagyon részletes anyagot készítettek el. A
harmadik oldalon a Tájékoztató Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 115/2014.(IV.29)
számú határozat végrehajtásáról cím alatt ugyanezen határozatszám kellene, hogy szerepeljen, ez
azonban kimaradt. Kéri a javítását.
Édes Attila: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság köszönetét és elismerését fejezi ki az
előterjesztés előkészítőjének valamint a családi és gyermekvédelemben dolgozóknak az odaadó
szolgálatukért. A bizottság a beszámolót egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásának értékeléséről szóló beszámolót.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
130/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 2014. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről szóló előterjesztést. A részletes, mindenre
kiterjedő beszámolót elfogadja, és az alábbi feladatokat határozza meg:
1. További erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a Családok Átmeneti Otthonában lakó
szülők munkalehetőséghez jussanak, továbbá minél hamarabb új lakhelyre költözhessenek,
ezáltal több esélyük legyen az önálló életvitelhez, a társadalomba való visszailleszkedéshez.
2. A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat informatikai eszközrendszerének korszerűsítése és
elektromos kerékpárok beszerzése céljából figyelemmel kell kísérni azokat a pályázati
forrásokat, amelyek lehetőséget biztosítanának a felsorolt problémák enyhítésére, megoldására.
I.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztói Gondozási Központ intézményvezetői megbízás pályázati kiírására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: A Pásztói Gondozási Központ vezetője áthelyezéssel új munkahelyet talált
magának, ezért pályázatot írt ki az önkormányzat az intézményvezetői állás betöltésre.
Kérdések
Bartus László: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést és azt
javasolja, hogy a határozati javaslat 2. pontjában megfogalmazott átmeneti időszakra szóló vezetői
megbízás egészüljön ki azzal, hogy Borbélyné Válóczi Marianna részére az átmeneti időszakban
magasabb vezetői pótlékot állapít meg.
Édes Attila: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a
határozati javaslatot a kiegészítéssel elfogadásra javasolja.

Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
131/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Gondozási Központ vezetője,
Odlerné Tiszovszki Mária áthelyezéséről szóló megállapodást tudomásul veszi.
2.
A Pásztói Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 3.4.1. pontja értelmében
az intézmény vezetését 2015. április 15. napjától az intézmény új vezetőjének kinevezéséig a Pásztói
Idősek Klubja nappali ellátásának vezetője, Borbélyné Válóczi Marianna látja el.
A Képviselő-testület Borbélyné Válóczi Marianna részére
június 30-ig.magasabb vezetői pótlékot állapít meg.
Határidő: értelemszerűen
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2015. április 15-től 2015.

Felelős: polgármester
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján:
3. Pásztói Gondozási Központ magasabb vezetői álláshely betöltésére pályázatot ír ki a határozat melléklete szerint.
4. Felhatalmazza a város jegyzőjét, hogy gondoskodjon a Pásztói Gondozási Központ magasabb vezetői beosztás álláshely betöltésére kiírt, e határozat mellékletét képező pályázati felhívás megjelentetéséről.
Határidő: 2015. május 10.
Felelős: szöveg szerint
5. A Pásztói Gondozási Központ magasabb vezetői beosztásának betöltésére benyújtott pályázatok véleményezésére az alábbi személyekből álló bizottságot kéri fel:
- Intézményirányítási és Szociális Bizottság Elnöke,
- Pásztói Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Osztályának Vezetője,
- Szakmai érdekképviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselőjének vagy a szakma
szerint illetékes szakmai kollégium tagja.
Határidő: 2015. június 10.
Felelős: polgármester
I.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztói Szabadidő SE kérelmének támogatására
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sporttanácsnok

Dömsödi Gábor: A napirend kapcsán elmondja, hogy a költségvetés számai javulni látszanak. Ezt
azért fontos megemlíteni, mert Pásztón vannak olyan területek, melyek nem bírják tovább a korábbi
évek alacsony finanszírozását. Ilyenek pl. a sportszervezetek. A Pásztói Szabadidő SE. meghatározó
a város életében. Felújították a sportcsarnokot és annak terheit nem tudják teljes mértékben
finanszírozni. Ehhez kérték a város segítségét. Összegszerűen ez kimerítette volna az ezévi sportra
szánt összeget, ezért azt a javaslatot teszi a Képviselő-testületnek, hogy a sporttámogatásra szánt
keretet emeljék meg 5 millió Ft-tal. Ezzel a döntéssel a Szabadidő SE. kérelmét is tudják támogatni.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Káposzta Csaba: Örülni fog annak, ha a Képviselő-testület elfogadja a javaslatot.
Plecskó Péter: Pontosításként elmondja, hogy az 5 millió Ft-ot nem a Szabadidő SE. kapja, ők 2,2
millió Ft-ot kértek. A sporttámogatási keretet emelnék meg 5 millió Ft-tal, így összesen 8 millió Ft
áll rendelkezésre erre a célra.
Dr. Sándor Balázs: Tájékoztatásul elmondja, azért nem írta alá a határozati javaslatot, mert van egy
elfogadott költségvetési rendelete a városnak, mely mindenkire nézve kötelező érvényű. A
költségvetés abban a szellemben született, hogy csak arra biztosítunk forrást, amire megvan a
fedezet.
Valamelyest meggyőzték, hogy ezt elbírja a költségvetés, de a jövőre nézve óvatosságra inti a
Képviselő-testületet.
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Dömsödi Gábor: A bizottsági ülésen is elmondta ezt a Jegyző Úr. Ez a költségvetés sokkal
takarékosabb, mint az előző évi és azóta újabb tartalékok tárultak fel. Az eredeti költségvetés még
ilyen módosítással is tartható lesz. A Képviselő-testület és a polgármester is elkötelezett abban,
hogy ne boruljon fel a költségvetés, viszont biztosan adódik olyan helyzet, amikor hitelt kell
felvenni.
A költségvetést pályázatok tervének benyújtásával fogadták el és amíg nincs nyertes pályázat, pénz
sincs, illetve az adóbevételek sem egyenletesen folynak be.
Dr. Halász István: Pontosításként elmondja, hogy itt nem arról van szó, hogy a Szabadidő SE. kap
egy plusz támogatást, hanem arról, hogy saját bevételeiből olyan kiadást eszközölt, mely az
önkormányzati vagyon értékét növelte. Pályáztak, nyertek és az beruházás előfinanszírozására
vettek föl hitelt. Úgy gondolja, a testület akkor jár el helyesen, ha ezt a plusz kiadást az
egyesületnek megtéríti.
Dömsödi Gábor: Amikor régebben a Szabadidő SE. erre a beruházásra hitelt vett föl, az
önkormányzat a hitel fedezeteként jelzálogot jegyeztetett be három ingatlanára. Ha az egyesület
fizetésképtelenné válik, az önkormányzatnak kell fizetnie.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a I. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
132/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 2015. évi spottámogatási keret
emelésének indokait és az alábbiak szerint dönt:
1. Tekintettel a sportszervezetek, támogatási keretet jelentősen meghaladó igényeire, az egyesületek önkormányzati ingatlanokat érintő fejlesztéseire, a 2015. évi sporttámogatási keret
5 000 eft-tal történő megemeléséről dönt.
2. A döntésnek megfelelően, a költségvetési rendelet következő módosításánál a sporttámogatásra rendelkezésre álló keret 8 000 eft-ra történő emeléséről és az emelés forrásának megteremtéséről rendelkezni kell.
Határidő: szöveg szerint
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
133/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Szabadidő
Sportegyesület kérelmét és az alábbiak szerint dönt.
1. A Pásztói Szabadidő Sportegyesület egyedi kérésének helyt adva, a sporttámogatás terhére
2 200 eft támogatást nyújt, melyet a Hajós Alfréd utcai sportterem, LEADER pályázattal
megvalósuló felújításának ki nem fizetett költségeire kell felhasználni.
2. A támogatással 2016. január 31-ig kell elszámolni.
Határidő: 2015. május 22.
Felelős: polgármester
SZÜNET
SZÜNET UTÁN
I.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat és a Nógrád Megyei Kormányhivatal között létrejött
használati megállapodás módosítására.
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 egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
134/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó Városi Önkormányzat és a Nógrád
Megyei Kormányhivatal között létrejött használati megállapodás módosítására tett javaslatot
megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület elfogadja a határozat mellékletét képező, 2013. január 31-én kelt Használati
Megállapodás 1. számú módosítását, mely szerint a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala használatba kapja a Pásztói Polgármesteri
Hivatal II. emeletén lévő 38. és 39. számú irodákat, valamint a földszint 16. számú
irodát, továbbá a korábban a Járási Hivatal használatába adott 12. számú iroda
visszakerül a Polgármesteri Hivatal használatába, így a használatba adott nettó
alapterület 297, 8 m2.

2. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, vagyongazdálkodási ügyintéző

I.

NAPIRENDI PONT:
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Javaslat Molnár László Kishegyi szabadidő park bérletével kapcsolatos kérelmének
elbírálására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: A bizottsági ülésen alaposan megtárgyalták a témát és mint előterjesztő, egyetért a
bizottság álláspontjával.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A bizottsági ülésen arról volt szó, hogy jelenleg elkészítés alatt áll a
településfejlesztési stratégia, mely a szóbanforgó területet is érinti. Mindenképpen szerencsés lenne
megvárni a stratégia elkészültét és csak annak ismeretében dönteni a terület hasznosításáról.
A határozati javaslat is ennek megfelelően változna, tehát jelen kérelmet a terület bérletére
vonatkozóan a Képviselő-testület elutasítja és ha aktuális lesz, a nyilvánosság bevonásával
döntsenek a hasznosításáról.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
135/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Molnár László kishegyi szabadidőpark bérletével
kapcsolatos kérelmének elbírálásáról szóló javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület Molnár László szabadidőpark bérletével kapcsolatos kérelmét
támogatni nem tudja..
2. A Képviselő-testület az ITS (Integrált Településfejlesztési Stratégia) és a Fejlesztési Koncepció
elkészültét követően határozzon a terület hasznosításáról, a bérbeadásra vonatkozó pályázati
felhívás közzétételéről.
I.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Magyarok Világszövetsége Pásztó és Körzete Csoportjával kötendő
együttműködési megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Farkas Attila alpolgármester

Farkas Attila: A megállapodás két pontjához tesz észrevételt. Az egyik, mint, már Polgármester úr
az ülés elején említette, a volt szovjet emlékmű áthelyezése folyamatban van.
A másik pedig, hogy a Magyarok Világszövetsége pásztói csoportja felajánlja segítségét egy
felvidéki szlovákiai testvérvárosi kapcsolat létrejöttéhez. Örömmel fogadja ezt a kezdeményezést és
maga is egyetért vele.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja.
31

Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
136/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Magyarok Világszövetsége Pásztó és
Körzete Csoport együttműködésre irányuló javaslatát és az alábbiak szerint dönt.
Támogatja az együttműködési szerződés megkötését 2015. június 1-jétől öt éves időtartamra, az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. Felhatalmazza polgármesterét a melléklet szerinti
tartalommal elkészített együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: polgármester
Dr. Sándor Balázs: Ügyrendben szól. Javasolja, hogy a Pásztói Hírlap felelős főszerkesztői
feladatainak és nyomdai munkáinak ellátására
beérkezett pályázatok elbírálásáról szóló
előterjesztést zárt ülésen tárgyalja a Képviselő-testület, mivel a bizottság is zárt ülésen tárgyalta.
Dömsödi Gábor: Egyetért a javaslattal. Szavazásra bocsátja.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
137/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a Pásztói Hírlap főszerkesztői feladatainak és nyomdai munkáinak ellátására
beérkezett pályázatok elbírálásáról szóló előterjesztést 28. napirendi pontként zárt ülésen tárgyalja.
II.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat és a LUNGO DROM közötti együttműködési
megállapodás megkötésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Dömsödi Gábor: Múlt év decemberében tárgyalt Jónás Gáborral, a Lungo Drom alelnökével
Balassagyarmaton arról, hogy szeretnének létrehozni egy pásztói csoportot, sőt egy járási csoportot
is és szeretnének az önkormányzattal együttműködni.
Jelentkeztek, hogy megalapították a pásztói szervezetet és különböző pályázatok miatt sürgős lenne
az együttműködési megállapodás megkötése.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja.
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Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
138/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a LUNGO DROM-mal kötendő együttműködési
megállapodást elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
III.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat 2015. évi települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatás benyújtására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Dömsödi Gábor: Egy évben két alkalommal lehet támogatási igényt benyújtani. Csak lejárt
számlákkal lehet pályázni. A költségvetésben is szerepel a pályázat benyújtása. Sikerült a pályázati
anyagot összeállítani. Kéri a Képviselő-testület támogatását.
Kérdés
Dr. Halász István: Mi a benyújtási határidő és mikorra várható az elbírálása?
Dömsödi Gábor: Folyamatosan lehet benyújtani, a lényeg az, hogy csak kétszer egy évben.
Az elbírálása kb. két hónap.
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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
139/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a megyei
önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2015.
évi pályázati feltételeit és az önkormányzat lehetőségeit.
1.

Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló
2014. évi C. törvény 3. számú melléklet III. 4. pontja alapján pályázatot nyújt be a települési
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önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
működőképességének megőrzése céljából.

költségvetési támogatására, az önkormányzat

2. A képviselő-testület felkéri polgármesterét és a jegyzőt, hogy Pásztó város 2015. évi települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása pályázatát
soron kívül nyújtsa be.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: szöveg szerint
Dr. Sándor Balázs: Javasolja, hogy a Pásztói Hírlappal kapcsolatos előterjesztés I. határozati
javaslatát tárgyalják zárt ülésen, a II. határozati javaslatot pedig nyilvános ülésen, továbbá a Pásztó,
Kölcsey u. 20. 2/5. számú napirendet is zárt ülésen tárgyalja a Képviselő-testület.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
140/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja a Pásztói Hírlap felelős főszerkesztői feladatainak és
nyomdai munkáinak ellátására beérkezett pályázatok elbírálásáról szóló előterjesztés I. határozati
javaslatát, valamint a Pásztó, Kölcsey u. 20. 2/5. szám alatti lakás bérleti jogviszonyából eredő vitás
kérdések rendezéséről szóló előterjesztést.
I.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztói Hírlap felelős főszerkesztői feladatainak és nyomdai munkáinak ellátására
beérkezett pályázatok elbírálására /II. határozati javaslat/
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Dömsödi Gábor: A felelős főszerkesztői feladatok ellátására sikeres volt a pályázat, a nyomdai
munkák esetében pedig a bizottsági ülésen az a döntés született, hogy nyilvánítsák
eredménytelennek és ismételjék meg a pályázatot úgy, hogy az első körben pályázók is bevonásra
kerüljenek.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi Bizottság javasolta ezt a módosítást, mivel a pályázatok nem voltak
elég meggyőzőek és egyértelműek. Ezért nem is lehetett megalapozott döntést hozni.
Dömsödi Gábor: Mint előterjesztő, befogadta ezt a módosító javaslatot.
Szavazásra bocsátja.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
141/2015.(IV. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint pályázatot kiíró, a Pásztói Hírlap
nyomdai munkáinak ellátására beérkezett pályázatokról érdemben dönteni nem tudott – egyéb
költségvetési kérdések és minőség iránti igények felmerülése miatt – ezért a jelenlegi pályázatot
eredménytelennek nyilvánítja.
A Képviselő-testület a Pásztói Hírlap nyomdai munkáinak ellátására meghívásos módszerrel újból
pályázatot hirdet a korábban pályázók bevonásával
KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK
Dr. Halász István: A bizottsági ülésen jelezte a tűzoltóság falát, amiről nem tudni, hogy a DARSpan Kft-hez tartozik-e, vagy a tűzoltósághoz. Ez majd tisztázódik.
A Kinizsi utcából jelezték, hogy a járda nagyon rossz állapotban van.
A Stromfeld udvarban a játszótéren volt egy kötél mászóka, le lett véve, de nem került vissza.
A homokozóra jó lenne olyan fedelet készíteni, amivel este le lehetne takarni, hogy az állatok ne
tudjanak belemenni.
Szintén jelentették a lakók, hogy a dohánybolt melletti édességboltban alkoholt vásárlók sok
esetben az udvaron, közterületen fogyasztják el a szeszes italt, a játszótéren dohányoznak.
Viselkedésük zavarja a lakókat, a gyermekjátékokon is felnőttek üldögélnek sok esetben.
Robotka Róbert: A játszótér egy alapítvány kezelésében van, de semmit nem csinálnak. A kötél
azért hiányzik, mert elszakították. A Városgazdálkodási Kft-nek 46.000 Ft-ja van évenként és
játszóterenként a karbantartásra. Ebbe nem fér bele a kötél pótlása. Sokan panaszkodnak a
Stromfeld udvarban a konténerek állapotára. Ő pedig a lakókra panaszkodik, mert nincsenek közös
képviselők.
Dömsödi Gábor: Ő úgy tudja, hogy már van közös képviselő. A problémákra megoldást kell találni.
Farkas Attila: Őt is több lakó megkereste a Stromfeld udvarból a Halász úr által is elmondott
problémákkal. A rendőrségi beszámoló alkalmával is szóba kerültek ezek a dolgok. A Kapitány
úrnak az a kérése, a lakók jelezzék panaszaikat az ottani állapotokkal kapcsolatban, mert csak akkor
tudnak intézkedni.
Volek György: A Stromfeld udvarban nagyon rossz állapotban van az út, ami ugyan bitumenes, de
sok helyen föl van töredezve. A szóban forgó konténert a lakók már egyszer megjavíttatták kb. 4850 eFt-ért. Kb. két hétig tartott. Most pedig az a helyzet állt elő, hogy a közmunkások belehordják a
szemetet és szinte egyik napról a másikra megtelik.
A játszótérrel kapcsolatban ő is tapasztalja, hogy főleg az esti órákban a kamaszok, fiatalok
szórakoznak a játékokon, holott az nem az ő méretükre és súlyukra van kialakítva. Emiatt persze
eltörik, leszakad stb.
Kéri a Városgazdálkodási Kft-t, hogy az idén sem feledkezzenek meg a Szurdokpüspöki felé vezető
út melletti területek rendbentartásáról.
Káposzta Csaba: A Cserhát lakónegyedben probléma, hogy sok ember kukázik. Ez közegészségügyi
szempontból szerinte veszélyes is lehet, mert bármilyen betegséget, fertőzést terjeszthet.
Valamit ki kellene találni arra, hogy ne tudjanak belenyúlni a kukákba.
A februári és márciusi testületi ülésen is jelezte, hogy a játszótereken a homokozók homokját ki
kellene cserélni, mire jön a tavasz. Szeretné, ha ez minél hamarabb megtörténne. Ugyanezt az
óvodában is meg kell tenni.
Dömsödi Gábor: Az, hogy vannak olyan emberek, akik kukáznak, sajnos szociális probléma. Ezt
nemigen tudják megoldani.
Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
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