
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 14-i rendkívüli  üléséről.

Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, Barna Tibor Józsefné, Farkas Attila alpolgármester,
Édes Attila, Káposzta Csaba, dr. Halász István, Plecskó Péter, Volek György képviselők.

Meghívottak:  Dr.  Sándor  Balázs  jegyző,  Bartus  László  osztályvezető,  Juhászné  Mustó  Mária
pénzügyi  ügyintéző,  Budavári  Valéria  osztályvezető,  Sipos  István  műszaki  ügyintéző,  Dudásné
Fülöp Anita, Tariné Tóth Csilla, Tari Mihály Szervezési Osztály munkatársai.

Dömsödi Gábor: Megállapítja a határozatképességet,  mivel a 9 megválasztott  képviselőből 8 fő
jelen van. Dr. Becsó Károly Csaba képviselő előre jelezte távolmaradását. Kérdezi, hogy a kiküldött
anyagot  mindenki  megkapta-e.  Kérdezi,  hogy  van-e  valakinek  észrevétele  a  napirenddel
kapcsolatban.

Észrevétel nem hangzott el.

Javaslatot tesz a rendkívüli ülés napirendjére a meghívó szerint.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A döntéshozatalban résztvevők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
147/2015.(V. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

1./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat  Óvodája fűtéskorszerűsítése tárgyában folyamatban
lévő perben peren kívüli megegyezésre
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

2./ Javaslat a nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázat benyújtására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

3./ Javaslat létszámcsökkentési pályázat benyújtására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

4./ Javaslat a strandbüfék üzemeltetésére benyújtott pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

5./ Javaslat a Dél-Nógrádi Vízmű Kft.-be Felügyelő Bizottsági tagsághoz történő hozzájárulásra
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

I. NAPIRENDI PONT
Javaslat  Pásztó  Városi  Önkormányzat   Óvodája  fűtéskorszerűsítése  tárgyában folyamatban lévő
perben peren kívüli megegyezésre
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Dömsödi Gábor: Azt kell eldöntenie a Képviselő-testületnek, hogy elfogadja-e az első fokon nyertes
alperes egyezségi ajánlatát.
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Kérdés

Volek György: Ha nem fogadja el  a Képviselő-testület  a peren kívüli  megegyezést,  akkor lehet
újabb szakértői véleményt kérni, hiszen a bíróság tulajdonképpen a szakértői vélemény figyelmen
kívül  hagyásával  döntött.  Ha  lehet  újabb  szakértői  véleményt  kérni,  akkor  az  mennyibe  kerül.
Illetve lehet-e kérni azt, hogy a szakértői véleményt mindenképpen vegyék figyelembe.

Dömsödi Gábor: Bizottsági ülésen elhangzott, hogy másodfokon már nincs szakértői
vélemény. Annak alapján, hoznak döntést másodfokon, ami elsőfokon elhangzott.

Dr. Halász István: A bíróság az önkormányzat által a pert megelőzően felkért szakértő véleményét
hagyta figyelmen kívül. Az önkormányzat úgy indított pert, hogy volt egy ún. előzetes bizonyítási
eljárás, amiben fel lett kérve egy szakértő, hogy szerinte történt-e valami probléma a kivitelezés
során.  Ennek  a  szakértőnek  a  véleményét  hagyta  figyelmen  kívül  a  bíróság.  A perben  felkért
szakértő véleményét fogadta el, de azt is csak részben, hiszen, amire a fellebbezés is hivatkozik,
ami az ítéletben szerepel,  azt  a bíróság figyelmen kívül hagyta,  hogy ez a kazán kőszénre van
optimalizálva. A bíróság ezt nem értékelte olyan tényként, hogy akár kármegosztást is alkalmazna.
Hiába mondta ki a bíróság által figyelembe vett szakértői vélemény is.

Volek György: A további per esetén a másodfok után a Kúriánál újra szakértői vélemény lesz vagy
csak a bírósági döntések fölött ítélkeznek.

Dr. Halász István: A Kúria kizárólag a peres iratok alapján dönt. Extrém esetben előfordulhat, hogy
a  másodfokú  bíróság  hivatalból  rendel  el  bizonyítást.  A  Kúria  előtt  egyáltalán  nincs  helye
bizonyításnak.

Vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Dr.  Halász  István: A  Pénzügyi  és  Településfejlesztési  Bizottság  nem  javasolja  az  egyezség
elfogadását az alperessel. Mivel az önkormányzat jogi képviselője már beadta a fellebbezést, ez már
valószínűleg  felterjesztésre  került  a  Fővárosi  Ítélőtáblára.  Azonban  a  másodfokú  tárgyalás
berekesztéséig  vissza  lehet  vonni  a  fellebbezést.  Ha a  későbbiekben bármilyen más egyezségre
jutna az önkormányzat az alperessel, akkor vissza lehetne vonni a fellebbezést.

Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A döntéshozatalban résztvevők száma 8 fő.

A Képviselő-testület  1  igen  4  nem  és  3  tartózkodás  szavazattal  a  peren  kívüli  egyezség
ajánlatát elutasította.

II. NAPIRENDI PONT
Javaslat a nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázat benyújtására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

Szóbeli kiegészítés nem hangzott el.
Kérdés nem hangzott el.

Vélemények, javaslatok

Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek  a  nyári  gyermekétkeztetésre  vonatkozó  pályázat  benyújtásáról  szóló  határozati
javaslatot.
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Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A döntéshozatalban résztvevők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
148/2015.(V. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó  Városi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a gyermekszegénység  elleni  program
keretében  pályázatot  nyújt  be  100  fő  53  napon  keresztül  történő  nyári  étkeztetés  biztosítása
támogatására.

Határidő: pályázat szerint
Felelős: polgármester

III. NAPIRENDI PONT
Javaslat létszámcsökkentési pályázat benyújtására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Szóbeli kiegészítés nem hangzott el.
Kérdés nem hangzott el.

Vélemények, javaslatok

Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a létszámcsökkentési pályázat benyújtására vonatkozó javaslatot.

Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A döntéshozatalban résztvevők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
149/2015.(V. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A képviselő-testület a 2015. évi létszám és feladat racionalizálással kapcsolatos intézkedései során a
Pásztói Polgármesteri Hivatal létszámkeretének csökkenését határozta el az alábbiak szerint:

Pásztói Polgármesteri Hivatal fő

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2015. 01.01 eredeti előirányzat
szerint

44

Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentés 2015. 07. 01-től 1

Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör: gépkocsivezető 1

Engedélyezett létszám a létszámcsökkentés után 43

Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret betartása érdekében
a felmentéssel,  végkielégítéssel együtt  járó létszámcsökkentések fedezete nem áll  rendelkezésre,
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illetve hiányt keletkeztet, ezért az ehhez kapcsolódó állami támogatás igénylésére pályázatot nyújt
be.

Az önkormányzati szintű létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntések egyidejűleg
az álláshelyek megszüntetését is jelentik és legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha
jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

Pásztó  Város  Önkormányzata  költségvetési  szerveinél  a  meglévő  üres  álláshelyeken,  az
előreláthatólag  megüresedő  álláshelyeken,  vagy  a  tervezett  új  álláshelyeken,  illetve  szervezeti
változás,  feladatátadás  következtében az önkormányzat fenntartói  körén kívüli  munkáltatónál  az
érintett munkavállalók- munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli –
foglalkoztatására nincs lehetőség.

Pásztó  Város  Polgármestere  kijelenti,  hogy  az  önkormányzat  pályázatában  olyan
korengedményes nyugdíjazásához nem igényel támogatást, aki után a Magyar Köztársaság
2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. cím, 2.
Különféle kifizetések alcím előirányzat, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím, a 3. mellékletben szereplő I. pont 2. alpont
szerinti  Helyi  szervezési  intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása  jogcímen
megjelölt forrásból támogatást vesz igénybe.

A képviselő-testület utasítja polgármesterét és az intézmény vezetőjét, hogy a létszámcsökkentés
miatt  a  központi  költségvetési  hozzájárulásra  a  pályázatot  készítse  el  és  –  a  kiírás
feltételrendszerének függvényében a legközelebbi benyújtási határidőben az önkormányzat nevében
a polgármester nyújtsa be.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

IV. NAPIRENDI PONT
Javaslat a strandbüfék üzemeltetésére benyújtott pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Szóbeli kiegészítés nem hangzott el.
Kérdés nem hangzott el.

Vélemények, javaslatok

Dr. Halász István:  A Pénzügyi  és Településfejlesztési  Bizottság mindhárom határozati  javaslatot
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Úgy gondolja, hogy már az is eredmény lesz, ha a
közüzemi díjak fizetése megvalósul a tényleges fogyasztás szerint.

Dömsödi  Gábor:  Véleménye  szerint  a  nyereség  többféleképpen  számítható.  Átláthatóság  és
demokrácia szempontjából mindenképpen nyertünk. Úgy tudja, hogy összesen 50 e Ft-ot fizetett az
összes árusító egész nyárra, szemben a mostani összesen 405 e Ft-tal. Úgy gondolja, hogy ebben az
évben  egy  átmeneti  időszak  van.  Jövőre  már  konkrét  adatok  alapján  lehet  egy  koncepciót
kialakítani,  hogy  hogyan  tovább  a  stranddal.  –Elmondja,  hogy  olyan  híreket  kapott,  hogy  a
közeljövőben  (augusztusban)  kiírnak  egy  olyan  pályázatot,  amibe  belefér  strand-  és
fürdőkorszerűsítés is, ami reményekre adhat okot.

Dömsödi  Gábor  szavazásra  bocsátja  a  strandbüfé  használatára  és  üzemeltetésére  vonatkozó
határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
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A döntéshozatalban résztvevők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
150/2015.(V. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a strandbüfé használatára és az üzemeltetési jogra
Árminiczki Józsefné (3060 Pásztó, Zagyva köz 3.) vállalkozóval kíván szerződést kötni 205. 000 Ft
összegben a 2015. évi strandszezonra.
A Képviselő –testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

Határidő: 2015.május 20.
Felelős: polgármester

Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a strandcikk árusítóhely területhasználatára és üzemeltetési
jogra vonatkozó határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A döntéshozatalban résztvevők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
151/2015.(V. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a strandcikk árusítóhely terület használatára és az
üzemeltetési  jogra Gőcze  Lászlóné (3060 Pásztó,  Dob utca 12.)  vállalkozóval  kíván szerződést
kötni 100. 000 Ft összegben a 2015. évi strandszezonra.
A Képviselő –testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

Határidő: 2015.május 20.
Felelős: polgármester

Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a lángos árusítóhely területhasználatára és üzemeltetési jogra
vonatkozó határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A döntéshozatalban résztvevők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
152/2015.(V. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó  Városi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  lángos árusítóhely terület  használatára  és  az
üzemeltetési  jogra  Mucsinai  Pálné  (3060  Pásztó,  Deák  Ferenc  út  7.  1/5)  vállalkozóval  kíván
szerződést kötni 100 000 Ft összegben a 2015. évi strandszezonra.
A Képviselő –testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

Határidő: 2015.május 20.
Felelős: polgármester

V. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Dél-Nógrádi Vízmű Kft.-be Felügyelő Bizottsági tagsághoz történő hozzájárulásra
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Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Farkas Attila: Mint érintett hozzájárul a nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz.

Dömsödi Gábor: A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a határozati javaslatban szerepeljen a pontos
időtartam is (2015. június 1-2019. május 31.).

Szóbeli kiegészítés nem hangzott el.

Kérdés nem hangzott el.

Vélemény, javaslat nem hangzott el.

Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A döntéshozatalban résztvevők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
153/2015.(V. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó  Városi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul  Farkas  Attila  alpolgármester  2015.
június 1-jétől 2019. május 31-ig Dél-Nógrádi Vízmű Kft. Felügyelő Bizottsági tagságához.

Dömsödi Gábor: Megköszöni mindenki munkáját és bezárja az ülést.

K.m.f.

Dömsödi Gábor dr. Sándor Balázs
              polgármester         jegyző
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