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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i üléséről.
Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, Barna Tibor Józsefné, dr. Becsó Károly, 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, Bartus László osztályvezető, Juhászné Mustó Mária
Pénzügyi Osztály munkatársa, Mészáros Sándor, Berzák Gyuláné, Tariné Tóth Csilla, Tari
Mihály Szervezési Osztály munkatársai.
Dömsödi Gábor: Megállapítja a határozatképességet, mivel a 9 megválasztott képviselőből 7
fő jelen van.
Javaslatot tesz a napirendre a következő kiegészítésekkel.
A kiküldött meghívóban szereplő napirendeken túl két új napirend megtárgyalása szükséges,
melyek:
-

Javaslat a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetői tisztség betöltésére kiírt pályázat
elbírálása határidejének módosítására.

- Javaslat a Pásztói Strandfürdőben megvalósítani kívánt Mátraaljai Fesztivál
megrendezéséről.
Dr. Sándor Balázs: Napirend cserét javasol. Az eredeti 8. napirendi pont zárt ülésen
tárgyalandó, ezért a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetői pályázatával kapcsolatos napirend
legyen a 8., a VG. Kft. FEB tag választással kapcsolatos napirendet pedig másik, zárt ülést
igénylő napirend után tárgyalják. A Strandfürdővel kapcsolatos napirend legyen az utolsó.
Dömsödi Gábor egyetért a javaslattal.
Megkérdezi van-e más javaslat.
Egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja a kiegészített napirendi javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
154/2015.(V. 28.) 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
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2./

Javaslat a város 2015. évi költségvetési rendeletének I. módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

3./

Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes
kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Becsó Károly ÜB. elnöke

4./

Javaslat az önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint a vagyonkezelői jog
gyakorlásának szabályairól szóló 10/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

5./

Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi
egyszerűsített beszámolójának és 2015. évi üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: Városgazdálkodási Kft. Igazgatója

6./

Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának
megbízására.
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató

7./

Javaslat a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága
ügyrendjének jóváhagyására.
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató

8./

Javaslat a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetői tisztség betöltésére kiírt pályázat
elbírálása határidejének módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

9./

Beszámoló Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája működéséről.
Előterjesztő: Sárik Jánosné Óvoda vezetője

10./

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

11./

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat vagyongazdálkodási koncepciójának, hosszú- és
középtávú tervének elfogadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

12./

Tájékoztató a hulladékszállítási tevékenység, valamint a lezárt szeméttelep
rekultiváció helyzetéről, további feladatokról
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató

13./

Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
megállapodásának 6. számú módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
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14./

Javaslat a civil és sport pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Káposzta Csaba Civil és Sport Kapcsolatok Tanácsnoka

15./

Javaslat az önkormányzat foglalkoztatást elősegítő, munkahely teremtő feladataira.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor Polgármester

16./

Javaslat a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt
pályázati felhívásra pályázat benyújtására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

17./

Javaslat képviselői tiszteletdíjról történő lemondás és felhasználási cél elfogadására
Előterjesztő: Plecskó Péter Képviselő

18./

Javaslat méltányossági kérelem elbírálására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

19./

Javaslat a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági
tagsággal kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

20./

Javaslat a Pásztói Strandfürdőben megvalósítani kívánt Mátraaljai Fesztivál
megrendezéséről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

I.

NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt
fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Dömsödi Gábor: Rövid tájékoztatást ad a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Megtörtént a borítékbontás a strandbüfék pályázataival kapcsolatban. A szerződéskötések
folyamatban vannak. A tervek szerint június 15-én nyit a strand.
Tárgyaltak a Mátra Jövőjéért Turisztikai Egyesülettel a Mátra kártyához történő csatlakozás
témájában. Az Egyesület vezetőjével egyetértésben közös programot is terveznek.
A múltkori testületi ülésen szóba került a Tűzoltóság udvarának tulajdonjoga. Ez valóban
problémás, megoldás a régi rend visszaállítása lehet.
Volt egy megbeszélésen az Agria Kft. vezetőivel. Ez az a cég, amely Bátonyterenyén az
orvosi ügyeletet működteti és úgy nyilatkoztak, hogy ezt Pásztón is meg tudnák tenni. Az
IPESZ is felvette velük a kapcsolatot. Szakmailag is mindenképp hasznos lenne ez a
megoldás.
Tegnap a képviselők megismerték a szoborpályázattal kapcsolatos javaslatot. Az ötletet
nagyon jónak tartja és reméli, hogy meg is fog valósulni.
Tárgyaltak a Sodexo-val is, mert az intézmények átvilágítása során kiderült, hogy elég drágán
vesszük tőlük az ételt. A nagyobb megrendelésnek árleszorító hatásúnak kellene lennie.
Megegyeztek abban, hogy készítenek egy kalkulációt, mely a napokban várható. Nagyon
jelentős összegről van szó.
A két testületi ülés között érte a legnagyobb kudarc, mely a „Te Szedd” szemétgyűjtő
akcióhoz kapcsolódik. A meghirdetett helyre és időpontban összesen 9-en mentek el, beleértve

4
a hivatali dolgozókat is. Ez számára nagy csalódás volt.
A strand megnyitását megelőző szombatra szerveznek társadalmi munkát a strand területének
és környezetének szépítésére.
Egyeztetés történt az Északi ipari területnél érintett tulajdonosokkal, mely véleménye szerint
pozitívan zárult.
A Baptista Szeretetszolgálat jelezte, hogy egy ingyenes ételosztásban partnerek lennének.
Első körben arról beszéltek, hogy egy héten egyszer meleg ételt adnának a rászorulóknak.
Bízik abban, hogy ez hamarosan meg fog valósulni. Készek lennének a Családok Átmeneti
Otthonának üzemeltetését is átvenni.
Az Elektromont Kft. vezetőjével arról tárgyalt, hogy beindítanának a diákok részére egy
műszaki képző, önképző szakkört Erről a vállalkozókkal lebonyolított fórumon is szó volt.
Az iskola területén lenne egy „tanműhely” különböző gépekkel felszerelve, melyeket a
vállalkozók biztosítanának és a gyermekek felügyelet mellett sajátíthatnák el a gépek
használatát.
Részt vett a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. taggyűlésén, ahol azt az álláspontot képviselte, hogy ne
legyen egy egyszemélyes Kft. csak azért, hogy a vagyont kezelje. Elfogadták azt a javaslatát,
hogy a FEB tagok díjazását a felére csökkentsék.
A Magyar Szentek Katolikus Iskola jótékonysági bálján is részt vett. Megköszöni a
szervezőknek a színvonalas rendezvényt.
Tegnap volt a hasznosi víztározónál egy zsilip próba. Ez arra szolgál, hogy nagyobb
mennyiségű víz esetén gyorsabban le lehet engedni a tározó vizét. Évente egyszer ki kell
próbálni a működését. A zsilip megnyitásától számítva 40-45 perc alatt éri le Pásztóra a víz.
Dr. Becsó Károly érkezik, 8 képviselő van jelen.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Barna Tibor Józsefné: Tájékoztatásul elmondja, hogy a „Te Szedd” akcióban a Magyar
Szentek Katolikus Iskola diákjai és nevelőközössége is részt vett és a városban sok területen
összeszedték a szemetet.
Dr, Halász István: A Tűzoltósággal kapcsolatban elmondja, hogy amíg nem tisztázódik a
helyzet, célszerű lenne az ingatlantulajdonossal egy átjárási szolgalmi jogi megállapodást
kötni.
Dömsödi Gábor: Ha ingatlantulajdonosként lenne egy évek óta húzódó vitája, a másik féllel
egy ilyen szerződést nemigen írna alá. Kényszeríteni pedig nem lehet.
Az ingatlantulajdonos nem zárta le ezt az utat, hanem ahogyan már többször jelezte az
önkormányzat felé, szeretné megoldani a problémát közös megegyezéssel.
Elődjétől azt az információt kapta, hogy készült egy írásbeli megállapodás a használatról,
viszont sehol nem találják.
A lejárt határidejű határozatokról következik a szavazás.
Szavazásra bocsátja a 109/2015. /IV. 30./ számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
155/2015.(V. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 109/2015. /IV. 30./ számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a 111/2015. /IV. 30./ számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
156/2015.(V. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 111/2015. /IV. 30./ számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a 121/2015. /IV. 30./ számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
157/2015.(V. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 121/2015. /IV. 30./ számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a 122/2015. /IV. 30./ számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
158/2015.(V. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 122/2015. /IV. 30./ számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a 123/2015. /IV. 30./ számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
159/2015.(V. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 123/2015. /IV. 30./ számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a 124/2015. /IV. 30./ számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
160/2015.(V. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 124/2015. /IV. 30./ számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a 125/2015. /IV. 30./ számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
161/2015.(V. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 125/2015. /IV. 30./ számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a 131/2015. /IV. 30./ számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
162/2015.(V. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 131/2015. /IV. 30./ számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a 133/2015. /IV. 30./ számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
163/2015.(V. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 133/2015. /IV. 30./ számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a 134/2015. /IV. 30./ számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
164/2015.(V. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 134/2015. /IV. 30./ számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a 141/2015. /IV. 30./ számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
165/2015.(V. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 141/2015. /IV. 30./ számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a 143/2015. /IV. 30./ számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
166/2015.(V. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 143/2015. /IV. 30./ számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.

Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a 145/2015. /IV. 30./ számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
167/2015.(V. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 145/2015. /IV. 30./ számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a 146/2015. /IV. 30./ számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
168/2015.(V. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 146/2015. /IV. 30./ számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a 148/2015. /V. 14./ számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
169/2015.(V. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 148/2015. /V. 14./ számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a 149/2015. /V. 14./ számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
170/2015.(V. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 149/2015. /V. 14./ számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.

Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a 150/2015. /V. 14./ számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
171/2015.(V. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 150/2015. /V. 14./ számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a 151/2015. /V. 14./ számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
172/2015.(V. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 151/2015. /V. 14./ számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a 152/2015. /V. 14./ számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
173/2015.(V. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 152/2015. /V. 14./ számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott
tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
174/2015.(V. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatást
elfogadta.

II.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat a város 2015. évi költségvetési rendeletének I. módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

10

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Szóbeli kiegészítés nem hangzott el.
Kérdés
Volek György: Amikor elfogadták a költségvetést, a tavalyi 140 millió Ft-os pénzmaradványt
felhasználva még maradt 80 millió Ft hiány.
Erről szeretne információt kapni, mennyire biztató a helyzetünk a következő időszakra.
Dömsödi Gábor: Erre nem lehet ilyen egyszerűen válaszolni. Itt arról van szó, hogy a tavalyi
évhez képest elvontak 150 millió Ft-ot az önkormányzat költségvetéséből. A költségvetés
tervezésénél ebből 70 millió Ft-ot lefaragtak pl. azzal, hogy a nyugdíjba vonuló dolgozó
helyett nem vettek fel új munkatársat.
A 80 millió Ft a teljes költségvetés 5 %-a, mely véleménye szerint nem ledolgozhatatlan.
Beadtuk az ÖNHIKI pályázatot, bízik benne, hogy kap az önkormányzat támogatást.
Jelenleg tudjuk tartani a likviditási tervet. Van egy 70 millió Ft-os hitelkeretünk is. A kettő
közti 10 millió Ft pedig ledolgozható, ha úgy alakulna a helyzet.
A gazdálkodás a tervek szerint folyik és megköszöni a Pénzügyi Osztály munkatársainak a
hozzáállásukat.
Vélemény, észrevétel
dr Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra
javasolja.
dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a rendelet-módosítást
Barna Tibor Józsefné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság is megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a rendelet-módosítást
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a rendelet-módosítást.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egy tartózkodás mellett elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat 13/2015 (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 4/2015. (II.27.) költségvetési rendelet módosításáról
A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve.
Dömsödi Gábor Szavazásra bocsátja a rendelet-módosításhoz kapcsolódó „kitekintő
határozat”-ot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
175/2015.(V. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható
összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint /1.melléklet/ változatlan formában
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
III.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes
kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Becsó Károly ÜB. elnöke

Dr. Becsó Károly: Jelen módosítás a Hivatal működését érinti, melyről bővebben dr. Sándor
Balázs jegyző úr ad tájékoztatást.
Dr. Sándor Balázs: A módosítás egyik oka a képviselői tiszteletdíjról történő rendelkezés,
melyet összhangba kellett hozni az adózási tárgyú jogszabályokkal.
A módosítás másik indoka, hogy a struktúra átalakítást és személyi változásokat követően az
SZMSZ-ben is át kell vezetni azokat.
A tegnapi bizottsági ülésen javasolta még azt, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság feladatköre egészüljön ki a következők szerint: „Dönt az önkormányzati tulajdonú
ingatlanok székhelyként történő megjelölése kérdésében.”
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Becsó Károly: A bizottságok együttes ülésen megtárgyalták az SZMSZ módosítására
vonatkozó javaslatot és elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek.
Dömsödi Gábor Szavazásra bocsátja a rendelet-módosítást
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
14/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről
szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint helyi
népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezéséről
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/.

IV. NAPIRENDI PONT.
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Javaslat az önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint a vagyonkezelői jog
gyakorlásának szabályairól szóló 10/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Plecskó Péter: A tegnapi bizottsági ülésen tett egy javaslatot, melynek az volt a lényege, hogy
az önkormányzati intézményeknek átadott vagyontárgyakról kellene egy statisztikai jelentést
készíteni főként a strand, erdei, iskola, városi piac, művelődési ház tekintetében.
Dömsödi Gábor: Plecskó úrnak az a tapasztalata, hogyha megkérdezik az intézmény
vezetőjét, hogy milyen az ingatlan kihasználtsága, akkor nem tudnak egy aktuális statisztikát
mondani.
A jövőben ennek a nyilvántartásnak naprakésznek kell lennie.
Dr. Sándor Balázs: Mivel az anyag kétfordulós, Plecskó úr javaslata a végleges változatba fog
belekerülni a társadalmi vitában javasoltakkal együtt, melyről a Képviselő-testület dönt a
megadott határidőben.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Dömsödi Gábor Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
176/2015.(V. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az
önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint az ezzel kapcsolatos rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 10/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosítására tett
javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1.)

A rendelet-tervezetet 30 napra társadalmi egyeztetésre bocsátja.
A társadalmi egyeztetés keretében az állampolgárok, a nem állami és nem
önkormányzati szervek, szervezetek (véleményezésre jogosultak) véleményt
nyilváníthatnak:
a.) az önkormányzat honlapján a rendelet-tervezet véleményezésére kialakított oldalon
megadott elektronikus levélcímen,
b.) hagyományos módon írásban, papíralapon.
Határidő: 2015. június 5. (közzététel)
2015. július 5. (véleménynyilvánítás)
Felelős: polgármester

2.)

A beérkezett vélemények megismerése után, azokat hasznosítva a Képviselő-testület a
javaslatot ismételten megtárgyalja.
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Határidő: a képviselő-testület szeptemberi ülése
Felelős: polgármester
V.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi
egyszerűsített beszámolójának és 2015. évi üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: Városgazdálkodási Kft. Igazgatója

Szóbeli kiegészítés nem hangzott el.
Kérdés
Volek György: A tegnapi bizottsági ülésen is megkérdezte, hogy a piaccal kapcsolatos 18
millió Ft-os kölcsön kiváltható-e egy újabb kölcsönnel, ami kisebb kamatozású.
Robotka Róbert: A pénzintézettől azt a tájékoztatást kapta, hogy az a fajta adósságkiváltó hitel
gazdasági társaság esetében nem alkalmazható, melyet a magánszemélyeknél alkalmaznak.
Kiváltható lenne egy bonyolult konstrukcióban, de jelen pillanatban nem érné meg.
Dr Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
Elfogadásra javasolja a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolóját és 2015.
évi üzleti tervét. Javasolják tovább, hogy a Képviselő-testület két külön határozatban döntsön
a beszámolóról és a 2015. évi üzleti terv elfogadásáról.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja Városgazálkodási Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámolót.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
177/2015.(V. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pásztói Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi gazdálkodásáról szóló előterjesztést, az egyszerűsített
éves beszámolót és a könyvvizsgálói jelentés és az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő –testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi
gazdálkodásáról szóló előterjesztést, az egyszerűsített éves beszámolót elfogadja, a
könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi.
A képviselő-testület, mint 100%-os tulajdonos, az alábbiak szerint fogadja el a
Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. eredményfelosztását:
-

adózás előtti eredmény
adófizetési kötelezettség
adózott eredmény
mérleg szerinti eredmény

- 27.085 eFt
0 eFt
- 27.085 eFt
- 27.085 eFt
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melyet eredménytartalékba köteles helyezni.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja Városgazdálkodási Kft. 2015. évi üzleti tervét.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
178/2015.(V. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pásztói Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést és azt elfogadja.
VI.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának
megbízására.
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató
Szóbeli kiegészítés nem volt.
Kérdés nem hangzott el.
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 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
179/2015.(V. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Pásztói Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója megbízza az Universal Audit Kft-t, 3104 Salgótarján,
Kölcsey út 19. – a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve
Győriné Új Mária költségvetési minősítésű könyvvizsgáló – a könyvvizsgálói feladatok
ellátásával 2015. június 01-től 2020. május 31-ig.
A megbízási díj összege havi 45.000,-Ft + ÁFA.
2. Az alapító felkéri a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatóját, hogy a könyvvizsgáló megbízási időtartamának bejelentését tegye meg a
Balassagyarmati Törvényszék Cégbíróságánál.
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VII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének
jóváhagyására.
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató
Szóbeli kiegészítés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és az Ügyrendet elfogadásra javasolja.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
180/2015.(V. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint jóváhagyja a Pásztói
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendjét.
VIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetői tisztség betöltésére kiírt pályázat
elbírálása határidejének módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Az elbírálási határidő módosításának oka, hogy új szempontok merültek fel a
különböző műszaki területek átszervezésével és a Városgazdálkodási Kft. üzemeltetésével
kapcsolatban. Ezeknek a felelős átgondolásához időre van szükség.
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 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
181/2015.(V. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
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A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói tisztség betöltésére kiírt pályázatának elbírálásával
kapcsolatos határidő módosításról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.
A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói tisztség
betöltésének döntési határidejét meghosszabbítja 2015. június 15-ig.
IX.

NAPIRENDI PONT:
Beszámoló Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája működéséről.
Előterjesztő: Sárik Jánosné Óvoda vezetője

Szóbeli kiegészítés nem hangzott el.
Kérdés
Volek György: Arról volt szó korábban, hogy az Óvoda biztosítja az étkezést egy konyha
révén, amennyiben megnyílik a pályázati lehetőség. Van-e elképzelése az önkormányzatnak
egy konyhára pályázni, vagy másképp oldja meg az étkeztetést?
Dömsödi Gábor: Először is elmondja, hogy sok mindent hiányol a beszámolóból, főleg az
intézmény gazdálkodásával kapcsolatban. Az új Képviselő-testület felállása óta eltelt már 7
hónap, az intézményeknek tisztában kell lenniük az irányokkal, azzal, hogy milyen
gazdálkodást várunk el tőlük. Ez ebben az anyagban egyáltalán nem tükröződik.
A Képviselő úrnak válaszolja, hogy az önkormányzatnak határozott elképzelése van arról,
hogy mit kell tenni az étkeztetés kapcsán. A jelenlegi helyzetet meg kell szüntetni, mert az a
mostani számítások szerint évi 12 millió Ft veszteséget jelent. Mindezt úgy kell megtenni,
hogy ne kelljen embereket elbocsátani. A mostani helyzet a pazarlásnak és a felelőtlenségnek
az iskolapéldája, ami a hasznosi óvodában folyik konyhaműködtetés címén.
Ez nem a konyhán dolgozóknak róható föl, hanem annak a vezetésnek, amely nem számolta
ki, hogy ez mennyibe kerül.
Több lépésben kell végrehajtani az ésszerűsítést. Először is a Sodexoval kell tárgyalni, van-e
bennük készség arra, hogy kedvezőbb árat adjanak a jelenleginél. Ennek függvényében vagy
velük kell egy megállapodást kötni, vagy ki kell írni egy közbeszerzést erre a feladatra. A cél,
hogy minél költséghatékonyabban legyen megoldva az iskolai és óvodai étkeztetés.
Ezt úgy tudja elképzelni, ha pl. egy vállalkozóval kötne szerződést az önkormányzat, a
dolgozókat átvenné. Ez szerinte nem megoldhatatlan. Adott esetben a közmunka programban
megtermelt zöldségféléket is megvásárolhatnák.
Barna Tibor Józsefné: A beszámolóban a gazdálkodással foglalkozó résznél látható, hogy 10
csoport helyett 9 gyermekcsoport lesz. Kell-e dolgozót elküldeni emiatt?
Sárik Jánosné: Az intézmény a Képviselő-testület által jóváhagyott létszámkeretből és
költségvetésből gazdálkodik. Jelenleg 10 csoport van, szeptembertől csökken 9 csoportra,
mivel kevesebb lesz a gyermek. Ez 3 dolgozót érint. Kettőnek június 30-án lejár a szerződése,
1 fő pedig nyugdíjba vonul.
Plecskó Péter: A gyermeklétszámok évenkénti alakulása is szerepel a beszámolóban. Látható,
hogy mintegy 10 %-kal csökkent a gyermeklétszám, az alkalmazotti létszám viszont ezzel
szemben 10 %-os növekedést mutat. Miért van ez így?
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Sárik Jánosné: A 2011. évi köznevelési törvénynek volt egy olyan rendelkezése, mely 2013.
szeptemberétől lépett hatályba. Ez a rendelkezés pedagógiai asszisztensek foglalkoztatására
nyújtott lehetőséget. Így a Százszorszép és Hétpettyes óvodában tudtak alkalmazni 2 fő
pedagógiai asszisztenst. Ezt az akkori Képviselő-testület engedélyezte.
2013. márciusában pedig egy feladatot kapott az intézmény a Képviselő-testülettől. mely az
erdei iskola működtetése volt. Abban az évben közfoglalkoztatás keretében oldották meg a
gondnoki feladatok ellátását. 2014. januárjában a Képviselő-testület 1 fővel megemelte a
létszámot egy gondnoki státusszal, így lett 43 fő. 2014. márciusában a hasznosi konyhába
került felvételre egy fő kisegítő, melyről szintén a Képviselő-testület döntött.
Dömsödi Gábor: Hány fővel működtetné az óvodát, ha a sajátja lenne?
Sárik Jánosné: Ezt át kell gondolni, mivel a Képviselő-testület dönti el a létszámkeretet.
Dömsödi Gábor: A törvény szerint milyen létszámmal működhet?
Sárik Jánosné: Nyilván a törvény nem kötelezi az óvodákat arra, hogy saját főzőkonyhájuk
legyen.
Dömsödi Gábor: Egy tanulócsoportban mennyi nevelő van?
Sárik Jánosné: Kettő óvodapedagógus és egy dajka van. Tehát összesen 21-en vannak a 10
csoportban a dajkával együtt.
Dömsödi Gábor: A beszámolóban olvasta, hogy az erdei iskola minősítése 2014-ben eljárt. Ez
pontosan mit jelent?
Sárik Jánosné: Ez azt jelenti, hogy 2014-ig minősített erdei iskola volt. A minősítést meg
kellett volna újítani, melynek igen komoly anyagi vonzata van. Mivel az infrastruktúra nem
lett fejlesztve, pl. nincs téliesítve, a Képviselő-testület úgy döntött, hogy nem kéri a minősítés
megújítását, hanem ifjúsági táborként működteti tovább. Ez szerepel az óvoda alapító
okiratában is.
Plecskó Péter: A hátrányos helyzetű gyermekek száma három év alatt 96-ról 19-re csökkent.
Mi ennek az oka?
Sárik Jánosné: Megváltozott a törvény. Más, szigorúbb szempontokat ír elő, mint korábban.
Nem a pedagógiai ráfordítás csökkent, hanem teljesen más konstrukcióba került a gyermekek
és a családok juttatása.
Dömsödi Gábor: Hozzáfűzi, hogy az tévedés, hogyha a Képviselő-testület elfogad egy
költségvetést, azt el kell költeni és az intézményvezetőnek nem lehet jobbító ötlete.
Az volt a helyzet, hogy az önkormányzat azokat a számokat dolgozza be a költségvetésbe,
amelyeket az intézményektől kap.
A mostani költségvetés elkészítésében részt vett személyesen is, az intézménytől kapott
adatokat nem kérdőjelezte meg, viszont közben kiderült, hogy ezekben a számokban nagy
tartalékok vannak, nagy túlköltések vannak az óvodánál.
Az nem megoldás, hogy az intézményvezető arra hivatkozik, hogy a Képviselő-testület
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megszavazta azt, amit előterjesztett. Ezt a jövőben felül kell vizsgálni. Példaként mondja a
fűtést, amit az óvoda ugyanazzal a költséggel szerepeltetett az idén, mint a tavalyi évben,
miközben energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be, pl. hőszigeteltek és több, mint 1
millió Ft-tal kevesebb volt a fűtésszámla, csak ezt nem vették észre, mert nem olvasták le a
gázórát, mivel átalányt fizettek. Ilyen alapon a többi szám is megkérdőjelezhető.
Sárik Jánosné: Az egyeztetett költségvetés után 4.111 eFt-ot vont el az önkormányzat az
óvodától és éppen a fűtés tételről adtak le. Így a fűtéstételen maradt 4 millió Ft.
Dömsödi Gábor: Ez ugyanannyi, mint tavaly volt, miközben van 28 tonna pellet betárolva és
van két fűtő, akikre tulajdonképpen nincs szükség, mert gázzal fűtenek. Ezek a tételek több
millió Ft-ot jelentenek. Csak az étkezésnél elmegy 12 millió, a fűtésnél pedig 1,1 millió Ft.
Sárik Jánosné: A pelletet az elmúlt évben vásárolták és betárolta ingyen a Polytechnik Kft.
Ebben az évben tehát már nem kell pelletet vásárolni.
Dömsödi Gábor: Miért vették meg, ha nem használták fel?
Sárik Jánosné: Biztonsági tartaléknak vásárolták meg, mert ha január-február hónapokban
bejött volna a nagyon hideg idő, elfogyott volna. Mivel viszonylag enyhe tél volt, így nem
volt rá szükség.
Ha van az óvodának költségvetési megtakarítása, olyan dolgokra fordítják, melyeket a
szakhatóságok kifogásoltak. Pl. bútorzatra, kültéri játékokra. Soha nem költöttek el egyetlen
fillért sem úgy, hogy arról a Képviselő-testület ne tudott volna. A megtakarításokat mindig a
gyermekek körülményeinek javítására fordították.
Az óvoda vezetése nem gazdálkodik és nem gazdálkodott soha pazarlóan. A beszámolóban azt
is részletesen ismertette, mik azok a plusz feladatok, amelyeket az intézmény vállalt.
Dömsödi Gábor: A városnak vannak más intézményei is, nem csak az óvoda. Az iskolákban a
zuhanyozók, a wc-k, öltözők szinte használhatatlanok, miközben az óvoda költségvetésében
megmarad több millió Ft. Érti, hogy ezt a gyermekek céljaira fordítják, de máshol is vannak
gyerekek.
Volek György: Az óvoda szakmai tevékenysége minden elismerést megérdemel. Személyesen
is részt vett egy Zöld Óvoda kongresszuson és ott is nagy elismeréssel beszéltek a pásztói
óvodáról. Köszönetet mond az óvoda vezetésének és nevelői közösségének az ott folytatott
munkájukért. Bízik abban, hogy a jövőben is folytatják a színvonalas szakmai tevékenységet.
A gazdaságos működést pedig szintén meg kell valósítani az elkövetkező időszakban is.
Barna Tibor Józsefné: Megvédi az óvoda vezetését, mert az intézményben semmilyen pazarló
dolog nem történik. Úgy gondolja, hatékony a gazdálkodás. Ha valaki a mindennapi életben
részt vesz egy gyermekintézmény életében, tudja, hogy a gyerek nem gazdasági tényező. Sok
olyan dolog előfordulhat, ami azonnali megoldást kíván.
A beszámolóban meg lehet nézni az óvoda többlet vállalásait és azok igen dicséretesek.
Intézményvezetőként tudja azt, hogy mennyi plusz pénzt lehet bevinni többletvállalásokkal.
Véleménye szerint a beszámoló nagyon alapos, tárgyszerű és minden tevékenységi formára
kiterjed. Az intézmény többletvállalása mintaértékű, a törvényeket maximálisan betartják. A
pályázati lehetőségeket maximálisan kihasználják, szakmai tevékenységük és módszertanuk
változatos és gazdag. Partnerkapcsolatuk kiépítése is példaértékű.
Azt kívánja az óvoda vezetésének és közösségének, hogy türelemmel viseljék a jelenlegi
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helyzetet és mindehhez jó egészséget kíván.
Dömsödi Gábor: Itt nem az óvónők és a dajkák nem megfelelő munkájáról van szó, itt
egyedül az óvodavezető munkájáról van szó. Ha Képviselő asszony ismerné azokat a
számokat, melyekről beszélt, akkor lehet, hogy megváltozna a véleménye az óvoda
gazdálkodásáról.
A szakmai munkát és a többletvállalást nem tudja megítélni, de azt igen, hogy nem járható út
az, hogy a szülőkre hárítják a terheket. Azt látja, hogy nagyon sok tartalék van az óvodában és
az a szemlélet, hogy ami pénz van, azt elköltik. Ez adott esetben a többi intézmény rovására is
megy. Abból a 12 millió Ft-ból, melyet az óvodai konyhán meg lehetne spórolni, az
iskolákban a vizesblokkok egy részét meg lehetne újítani. Ezt a 12 millió Ft-ot már tavaly és
az azelőtti években is kiengedték, ez már összesen 48 millió Ft. Ebből nagyon sok minden
lehetett volna csinálni.
A gyerekekről pedig soha nem beszélne úgy, hogy „normatívába beírt 228 kisgyerek”. Ezt
idézte a Képviselő Asszonytól.
A másik dolog, hogy soha nem dicsérné meg a saját munkáját, mint ahogyan ezt Sárik
Jánosné óvodavezető tette a beszámolóban és nem osztja Barna Tibor Józsefné elismerő
szavait sem.
Dr. Becsó Károly: Elismeréssel adózik az óvodapedagógusok munkáját illetően és köszönetét
fejezi ki ezért.
Az erdei iskola működtetését nem az óvoda kérte, a Képviselő-testület döntése volt,
legfőképpen azért, nehogy a KLIK elvigye.
A hasznosi konyhával kapcsolatban minden bizonnyal igaza van Polgármester Úrnak. Egy
főre vetítve ott a legdrágább egy adag étel. Nem ismeri részletesen az ellátottak körét és
létszámát, ezért állást foglalni sem tud érdemben. Azt sem tudná megmondani, gazdaságosabb
lenne-e, ha Pásztóról szállítanák ki az ételt. Óvakodna viszont attól a sommás véleménytől,
hogy nem hatékony a konyha működése és meg kell szüntetni.
Mielőtt bármilyen döntést hozna a Képviselő-testület a konyha megszüntetésével
kapcsolatban, alaposan tájékozódni kell. Egyébként jobban bízna egy helyben működtetett
konyhában, mint egy más vállalkozó által működtetettben.
Sárik Jánosné: Elmondja még, hogy az emlegetett 12 millió Ft nem annyi, mert van ott
normatíva is és bevétel is.
Dömsödi Gábor: A 12 millió Ft különbség az önköltségben van és ha olcsóbban vesszük,
akkor is van bevétel. Az is felmerült, hogy az önkormányzat pályázik konyhabővítésre.
Amennyiben a konyhaműködtetést pályáztatjuk, a helyi vállalkozók előnyben lesznek.
Ha nem ismerné az adatokat, valószínűleg óvakodna, hogy milyen kijelentéseket tesz, de a
számok ismeretében fenntartja véleményét. Egyáltalán nem az a célja, hogy az ott dolgozó
négy fő munkahelye megszűnjön, hanem az, hogyha ők dolgoznak és megkapják érte a
bérüket, ne legyen 12 millió Ft ráfizetés.
Azt kell megérteniük az embereknek, hogy azt szeretné, ha a pazarlás szűnne meg, legyen
ésszerűség a gazdálkodásban. Köszöni a Képviselő-testületnek, hogy eddig ebben partnerek
voltak. Azt szeretné, hogy jó szolgáltatást adjanak olyan áron, hogy maradjon még másra is.
Egyszerűen csak hatékonyan szeretné működtetni a várost, a közgazdasági szemléletnek
kellene meglennie. Abban nem kételkedik, hogy mind az óvodában, mind az iskolában
megfelelő szakmai munka folyik. Mindkét gyermeke ide járt iskolába és szerettek itt lenni.
Dr. Becsó Károly: A hasznosi konyhával kapcsolatban továbbra is az a véleménye, hogy az ott
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élőket is meg kellene kérdezni, mi a véleményük az esetleges bezárásról. Ez meggondolandó
azért is, mert felépült a kalandpark, mely turisztikai célpont lehet, ezen kívül korábban
gondolkodott a Képviselő-testület a hasznosi iskola turisztikai célú hasznosításában is,
valamint az erdei iskola is közel van. Ezeknek együttesen turisztikai vonzereje van. Az
idelátogató vendégek ellátásban is részt vehetne a hasznosi konyha.
Végig kell gondolni és törekedni arra, hogy minél hatékonyabban tudják működtetni.
Dr Halász István: Az a kérése, hogy a képviselők kapjanak rövid időn belül egy részletes
kimutatást a hasznosi főzőkonyha működésével kapcsolatban, konkrét számadatokkal. Erre
feltétlenül szükség van a megalapozott döntés meghozatalához.
A kórházi konyha is biztosít étkezést más munkahelyeknek is, valamint vannak ilyen jellegű
vállalkozások is a városban. Ezeket össze kell hangolni és megtalálni a mindenki számára
legmegfelelőbb megoldást. Ehhez viszont információk kellenek. Ezért is kéri a képviselők
írásos tájékoztatását. Azok birtokában próbálnak meg egyrészt a szakmai érdekeknek
megfelelő, illetve a gazdaságosság szempontjait is figyelembe vevő döntést hozni.
Dömsödi Gábor: Egyetért dr. Halász István javaslatával és örül annak, hogy szintén a
közgazdasági szemléletű városvezetést szorgalmazza.
Az óvodavezetővel igen sok vitája volt és van, de ez nem az óvodapedagógiai szakmai
munkájára vonatkozik, hanem a közgazdasági szemléletű vezetésre. Mivel nincs közgazdász
végzettsége, ez a hozzá nem értés nem is róható föl részére. A gond az, hogyha valakinek
olyan feladatot kell elvégeznie, amelyre nem képezték ki.
Az intézmények átvilágításáról szóló jelentésnek már el kellett volna készülnie, viszont a
vizsgálódás kapcsán derültek ki olyan dolgok, melyeket előbbre kellett venni. Példaként
említi, hogy a hasznosi és mátrakeresztesi ravatalozó építésekor nem biztos, hogy megvalósult
az a tartalom, melyet kifizetett az önkormányzat. Jelenleg ez a jelentés készült el, melyet
Jegyző Úr már megkapott és véleményezni fogja. Ezt a képviselők is meg fogják kapni.
Barna Tibor Józsefné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 nem szavazat mellett elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
182/2015.(V. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület megtárgyalta a Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája beszámolóját az
intézmény működéséről és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület az intézmény beszámolóját elfogadja. Az Óvodai Pedagógiai
Program alapján folytassa tovább színvonalas nevelőmunkáját.
Felelős: Óvodavezető
Határidő: folyamatos
2. A 78/2003.(XI. 27.) GKM. rendelet előírásainak megfelelő udvari mozgásfejlesztő
játékok további telepítése kiemelt feladat, melyek fedezetét folyamatosan meg kell
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találni.
Felelős: fenntartó, óvodavezető, szöveg szerint
Határidő: szöveg szerint
3. Az óvodák működésében az óvó-védő feltételek biztosítása nem megoldott, a kapuk
biztonságosabb nappali zárására a forráslehetőséget keresni kell.
Felelős: óvodavezető
Határidő: folyamatos.
4. Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület a 163/2011.(VI. 29.) számú határozatát
hatályon kívül helyezi.

X.

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

Szóbeli kiegészítés nem hangzott el.
Kérdés, vélemény nem volt.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
183/2015.(V. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
I.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 78/2015. (III. 26.) számú
határozatával a 2. számú házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi
feladatainak, valamint a körzethez kapcsolódó oktatási intézményekben végzett
orvosi feladatainak ellátására kiírásra került pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítja tekintettel arra, hogy a 2015. május 10-i határidőre egyetlen pályázat
sem érkezett.

II.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pásztói 2. számú házi
gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatainak, valamint a körzethez
kapcsolódó oktatási intézményekben végzett orvosi feladatainak ellátására
pályázatot ír ki a mellékletben foglaltaknak megfelelően.

III.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: szöveg szerint
Felelős: polgármester
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XI.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat vagyongazdálkodási koncepciójának, hosszú- és
középtávú tervének elfogadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Szóbeli kiegészítés nem hangzott el.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Becsó Károly: Plecskó úrnak a vagyonrendelet kapcsán volt egy javaslata. Véleménye
szerint ebben a koncepcióban is megállná a helyét és lehet, hogy inkább itt kellene
szerepeltetni. Minden bizonnyal hasznos lenne egy átfogó ismeretanyag az önkormányzati
vagyon hasznosításáról az intézmények tekintetében.
Dömsödi Gábor: A baj az, hogy a hivatalnak sincsenek ilyen adatai az intézményekkel
kapcsolatban. A jövőre nézve fontos feladat az, hogy egy informatikai rendszerrel
összehangolva elérhető legyen a képviselők számára egy adatbázis az önkormányzati
vagyonnal kapcsolatban.
Plecskó Péter: Az írásos anyag is tartalmazza, hogy nem rendelkezünk elég és megfelelő
információval. Javaslatát a koncepcióba és a rendeletbe is be lehet építeni. Mérlegelni kell,
melyiknek van nagyobb súlya.
Az önkormányzati épületek időszakos felülvizsgálata viszont nem szerepel sem a
koncepcióban, sem a vagyonrendeletben. Javasolja, határozzák meg, hogy pl. évente vagy
kétévente vizsgálják felül az önkormányzati lakások helyzetét, állapotát. A bérlakás állapota
tükröződhetne a bérleti díjban is.
Dömsödi Gábor: Itt is, mint több mindenben, szemléletváltásra van szükség.
Jó hír, hogy a földalapú támogatáson kaptunk 1,5 millió Ft-ot.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
184/2015.(V. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta Pásztó Városi Önkormányzat vagyongazdálkodási
koncepciójának, közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására tett javaslatot
és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9.§ (1) bekezdése
alapján az önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a 7. § (1)-(2)
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bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából elfogadja Pásztó Városi
Önkormányzat vagyongazdálkodási koncepcióját, közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
tervét a határozat melléklete szerint.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vagyongazdálkodási terv
alkalmazásáról és szükség szerinti felülvizsgálatáról.
Felelős: polgármester, vagyonkezelő
Határidő: folyamatos
3. A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 40/2013. (II.28.) számú határozatát.
Felelős: értelemszerű
Határidő: értelemszerű

SZÜNET
SZÜNET UTÁN
Dömsödi Gábor: Megállapítja a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből 8
fő jelen van.
XII.

NAPIRENDI PONT:

Tájékoztató a hulladékszállítási tevékenység, valamint a lezárt szeméttelep
rekultiváció helyzetéről, további feladatokról
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató
Robotka Róbert: A szeméttelep rekultivációjának befejezése után az önkormányzatnak
további kötelezettségei lesznek. Ezeket a feladatokat 20 éven keresztül kell végeznie,
melyeket előírtak számára. A munkálatok költségei az önkormányzatot terhelik.
Dömsödi Gábor: A hulladékkal kapcsolatban három dolog van folyamatban, az egyik a volt
szeméttelep rekultivációja, a másik a hulladékudvar létesítése, mely a Palóc Csárda mellett
lesz, valamint az új járművek beszerzése, melyet a társulása végez, új edények is lesznek,
plusz a szelektív hulladékgyűjtés beindítása a hulladékgyűjtő szigetekkel.
Nagyobb aggodalmat a hulladékudvar létesítése váltott ki, főleg a tari lakosokból. Attól
félnek, hogy ott egy rendezetlen szeméttelep lesz. Ettől senkinek nem kell félnie, mert
megfelelően lesz kialakítva. Egy betonozott tér lesz zárt konténerekkel, amelyekbe gyűjtik a
hulladékot.
Nyitott csak a komposztáló lesz, viszont azt is letakarják egy speciális ponyvával.
A terület másik része megmarad az állatvásár számára.
Kérdés
Volek György: A rekultivációs munkák során közel 8-10 m-es csúszás következett be a
talajnál. Emiatt fogja-e plusz költség terhelni a várost?
Személy szerint bízik abban, hogy a pályázaton elnyert 811 millió Ft fedezni fogja a
kiadásokat.
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Dömsödi Gábor: Volek úr meg is válaszolta a kérdést, nem lesz semmiféle pluszköltség.
A természeti katasztrófák ellen nem lehet védekezni. A kivitelező ezt a munkát a saját
költségvetése terhére elvégezte.

Vélemény, észrevétel
Plecskó Péter: A bizottsági ülésen volt egy javaslat, hogy a 2016. évi költségvetésben
szerepeltessék a rekultivációs terület utómunkálataihoz szükséges forrás biztosítását és ezzel
egészüljön ki a határozati javaslat.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek a határozati javaslatot az elhangzott kiegészítéssel.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
185/2015.(V. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékszállítási tevékenységről,
valamint a lezárt szeméttelep rekultiváció helyzetéről, feladatairól szóló tájékoztatót
megismerte, azt tudomásul vette.
A rekultivált terület utógondozásához a szükséges forrásokat a 2016. évi költségvetésben
biztosítani kell.
Dr. Becsó Károly távozik, 7 képviselő van jelen.
XIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
megállapodásának 6. számú módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Plecskó Péter: Tegnap a bizottsági ülésen felmerült, hogy ez már a 6. módosítása a Társulási
Megállapodásnak, de még egységes szerkezetben nem látták a képviselők. Kérte, hogy mára
kapják meg, hogy lehessen látni mi helyébe mi kerül. Salgótarjánból ezt meg is küldték, mert
itt a hivatalban nem volt meg.
Dömsödi Gábor: Jelezni fogja a Társulás felé, hogy legközelebb az egységes szerkezetet
olyan formában küldjék meg, hogy lehessen követni, mi az, amit kihúztak és mi került a
helyébe.
Dr. Sándor Balázs: Az egységes szerkezetet megkaptuk, de még mindig nem látható, hogy mi
volt a korábbi szöveg és mi lépett a helyébe. A Társulás csak a hatályba lépő szöveget jelöli,
az nem látható, hogy minek a helyébe lépett. Olyan egységes szerkezet kellene, amelyen a
kihúzások is láthatóak.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság arra való tekintettel, hogy nem
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látta mi került kihúzásra a megállapodásból, nem javasolja elfogadásra. Miután megismerik a
megállapodás teljes szövegét, akkor tudnak megalapozott döntést hozni.
Dömsödi Gábor: Tehát a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság azt javasolja, hogy kérjék
meg a Társulástól a megállapodást olyan formában, hogy látható legyen a megállapodásból
kikerülő és az annak helyébe lépő szöveg is. A jövő héten várhatóan kell rendkívüli ülést
tartani, addigra ezt megkérjük és ismét a testület elé terjesztjük.
Ennek figyelembe vételével szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 nem szavazattal nem fogadta el a határozati javaslatot.
XIV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a civil és sport pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Káposzta Csaba Civil és Sport Kapcsolatok Tanácsnoka
Káposzta Csaba: A civil szervezetektől sokkal nagyobb összegre érkezett támogatási igény,
mint amennyi rendelkezésre áll. Ezért kérte a bizottsági ülésen, hogy a 2 millió Ft-os keretet
emeljék meg 3 millió Ft-ra. Ezt a bizottság támogatta és kéri, hogy a képviselő-testület is
támogassa. A sport szervezeteknél ilyen gond nincs, mert a tavalyi 3 millió Ft helyett ebben az
évben 8 millió Ft áll rendelkezésre. A sporttámogatásra rendelkezésre álló összeget úgy
osztották szét, hogy tartaléknak hagytak 1,8 millió Ft-ot. Szeptemberen szeretnének egy
sportnapot rendezni, melyet a fennmaradó összegből támogatnának.
Dömsödi Gábor: Örül annak, hogy jelentősen nagyobb összeggel tudták idén támogatni a civil
és sport szervezeteket az előző évihez képest.
Kérdés
Plecskó Péter: Az egyesületek képviselői kérdezték, mikor kerülnek kifizetésre a támogatási
összegek?
Dömsödi Gábor: A kifizetés hamarosan elkezdődik a kisebb összegek esetében. Az
önkormányzatnak éppen ebben az időszakban vannak nehézségei, így valószínűleg a nagyobb
támogatások később, illetve az is elképzelhető, hogy részletekben lesznek kifizetve.
Célszerű lenne megvárni azt, hogy kap-e az önkormányzat kiegészítő támogatást.
Bartus László: A határozati javaslathoz a bizottsági ülésen egy kiegészítés hangzott el, mely a
következő: „A civil és sportszervezetek támogatására rendelkezésre álló keretösszeg fel

nem használt részét egyrészt a városi Sportnap megrendezésére kell fordítani, másrészt
felhasználásánál később beérkező eseti kérelmek alapján dönt a Képviselő-testület.”
Dr. Halász István: Több civil szervezet kért támogatást különböző rendezvényekhez, melyek
már a közeljövőben lennének. Javasolja, hogy részükre történjen meg a kifizetés.
Barna Tibor Józsefné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és mindkét határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot.
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A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
186/2015.(V. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
1. Tekintettel a civil szervezetek támogatási keretét jelentősen meghaladó igényeire, Pásztó
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek és alapítványok
támogatására rendelkezésre álló keretet 1.000.000 Ft-tal felemeli, összesen 3.000.000 Ftban határozza meg.
2. A döntésnek megfelelően a költségvetési rendelet következő módosításánál a civil
szervezetek támogatására rendelkezésre álló keret 3.000.000 Ft-ra történő emeléséről és
az emelés forrásának megteremtéséről rendelkezni kell.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
187/2015.(V. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a civil szervezetek 2015.
évi pénzügyi támogatására vonatkozó javaslatot, és azt az 1., 2. és 3. számú mellékletben
foglaltak szerint elfogadja.

2. A 2015. évben támogatásban részesülő civil szervezetek 2016. január 31-ig szöveges
értékeléssel együtt, számlákkal igazolt elszámolást kötelesek benyújtani, ajánlott postai
küldeményként „Civil támogatás” jelige feltüntetésével a Pásztói Polgármesteri Hivatal
Igazgatási és Szociális Osztálynak címezve (3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.)

3. Amennyiben a civil szervezet a 2. pontban megállapított határidőre nem, vagy nem teljes
körűen számol el, a 2016. évben nem jogosult támogatásra.

4. A Képviselő-testület a pályázati eredményeket a honlapon teszi közzé.
5. A támogatásban részesülő civil szervezetek a 4. sz. mellékletben szereplő szerződést kötik
meg Pásztó Városi Önkormányzattal.

6. A Képviselő-testület az egyedi kérelmek vonatkozásában az 5. sz. melléklet szerint dönt,
melyekre értelemszerűen vonatkoznak e határozat 2-5. pontjaiban foglaltak.

Határidő: értelemszerűen
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Felelős: polgármester

7. A civil és sportszervezetek támogatására rendelkezésre álló keretösszeg fel nem használt
részét egyrészt a városi Sportnap megrendezésére kell fordítani, másrészt felhasználásánál
később beérkező eseti kérelmek alapján dönt a Képviselő-testület.
XV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat az önkormányzat foglalkoztatást elősegítő, munkahely teremtő feladataira.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor Polgármester
Szóbeli kiegészítés nem hangzott el.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
A hozzászólások lényege az volt, hogy a közmunka program különös figyelmet érdemel.
Törekedni kell arra, hogy valóban elérje a célját és visszavezesse a munka világába az
embereket. A határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Dömsödi Gábor: Az anyagban van egy táblázat, mely összeveti a 2005. évi és 2014. évi helyi
adóbevételek alakulását a Nógrád megyei városok tekintetében. Ebből az látszik, hogy 2005.
óta jócskán elhúztak mellettünk a Nógrád megyei városok.
Ebből azt a tanulságot vonja le, hogy nagyon sok tartalék van még Pásztóban. Azon kell
dolgozni, hogy ezt kihasználják.
Dr. Becsó Károly érkezik, 8 képviselő van jelen.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
188/2015.(V. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az önkormányzat
foglakoztatást elősegítő, munkahelyteremtő feladataira vonatkozó javaslatát.
Felkéri Polgármesterét, hogy a tervezett célok, intézkedések, projektek és foglalkoztatást
támogató tevékenységek megvalósítását minél nagyobb arányban segítse elő.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Polgármester
XV.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt
pályázati felhívásra pályázat benyújtására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
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Szóbeli kiegészítés nem hangzott el.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel.
Bartus László: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság határozatában szerepel egy
kiegészítés, azzal együtt javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.
Dömsödi Gábor: Mint előterjesztő, befogadja a kiegészítést.
Dr. Halász István: Arról van szó, hogy a művész, aki erre a lehetőségre felhívta a figyelmet,
vállalta, hogy a 30 % önerőt is előteremti, hiszen a pályázat úgy került kiírásra, hogy 30 %
önerő szükséges a 70 % állami támogatás mellé.
Három ajánlatot fognak bekérni és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság úgy javasolja
elfogadni a határozati javaslatot, hogy az önerőt a nyertes pályázó biztosítja.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
189/2015.(V. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Romkert területén, Gaál István
filmírónak emléket állító köztéri alkotás megvalósításával és ennek érdekében a Nemzeti
Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt felhívásra pályázat benyújtásával.
A pályázat benyújtásának feltételeként határozza meg az önerő összegének szponzorok és az
alkotó bevonásával történő biztosítását.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos és szükséges feladatok
elvégzésére.
Felelős: polgármester
XVII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat képviselői tiszteletdíjról történő lemondás és felhasználási cél elfogadására
Előterjesztő: Plecskó Péter Képviselő
Dr. Sándor Balázs: Egy korrekciót kér a határozati javaslatban. Úgy legyen megfogalmazva,
hogy a „tiszteletdíjának felajánlását” helyett „tiszteletdíjáról történő lemondását” támogatja a
képviselő-testület.
Visszautal az SZMSZ módosítás erre vonatkozó rendelkezésére, miszerint az
adójogszabályoknak meg kell felelnünk. Amennyiben a Képviselő úr a tiszteletdíjáról lemond,
a Képviselő-testület a bruttó összegről rendelkezhet. Ha felajánlaná a tiszteletdíját, akkor csak
a nettó összegről rendelkezhetnének.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
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A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
190/2015.(V. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület tudomásul veszi Plecskó Péter önkormányzati képviselő képviselői
tiszteletdíjáról történő lemondását és az általa megjelölt célra történő felhasználását
támogatja.
Dömsödi Gábor: A következő két napirendi pont a törvény erejénél fogva zárt ülésen
tárgyalandó, a stranddal kapcsolatos napirendet pedig javasolja szintén zárt ülésen tárgyalni.
Ezt szavazásra bocsátja.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
191/2015.(V. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja a Mátraaljai Fesztivál megrendezéséről szóló
előterjesztést.
Zárt ülés
/A zárt ülésről külön jkv. készül/
KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK, JAVASLATOK
Barna Tibor Józsefné: A Bem u. 9. szám alatt lakó jelezte felé, hogy bedőlt egy háznak a
kerítése. Az ott lakó polgár volt a Polgármester úrnál és a Műszaki Osztályon is. A hivatal
munkatársai jártak a helyszínen. le is fényképezték, viszont azóta sem történt semmi az
ügyben, pedig már több hónap is eltelt a bejelentés óta.
Dömsödi Gábor: Valóban, ez már egy hónapokkal ezelőtti történet. Intézkedni fog a Műszaki
Osztály felé, hogy sürgősen tegyék meg a szükséges intézkedéseket.
Barna Tibor Józsefné: Megkeresték őt a közmunkások, hogy eddig nem volt arra lehetőség,
hogy amikor hétvégén dolgoztak, azt pénzben fizessék ki részükre, de mostmár el lehet
számolni, viszont szinte mindig ugyanazokat hívják be hétvégi munkára. Azt szeretnék, ha
felváltva mindenki juthatna hétvégi munkalehetőséghez pénzért és nem szabadidőért, mint ez
korábban történt.
Robotka Róbert: Egyetlen hétvégén rendelt be embereket, ez pedig Pünkösd vasárnap és hétfő
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volt. Őket kifizették.
Dömsödi Gábor: Érti az embereket, azt szeretnék, ha máskor is lesz hétvégi munkavégzés,
mások is kapjanak lehetőséget.
Barna Tibor Józsefné: A Stromfeld udvar lakói ismét jelezték, hogy nagyon balesetveszélyes a
játszótér. Kérik, tegyen valamit az önkormányzat, amíg nem történik baleset. Nagyon megnőtt
az autóforgalom az udvarban, a játszótér nincs körbekerítve.
A Vadász tanya környékén lakók pedig azt jelezték, hogy hatalmasra nőtt a fű. Arra a
területre nem jut közmunkás.
A Deák Ferenc úton a sövény olyan nagyra nőtt, hogy már akadályozza a közlekedést.
Robotka Róbert: A játszótér nem önkormányzati tulajdon. A lakók áldozhatnának rá, hogy
elkerítsék. Ezen az elven minden játszóteret le kellene keríteni.
Az említett területen azóta már levágták a füvet. A sövények vágását is elkezdték és
mindenhol sorra fog kerülni.
Káposzta Csaba: A kátyúk mikor lesznek betömve? A játszóterek rendbetételét már ő is
többször kérte, ezt ismét megerősíti.
Korábban szó volt arról, hogy a nyáron egy alkalommal a pásztói 18 éven aluli gyerekek
ingyen vehetik igénybe a strandot. Ez hogyan fog történni?

Dömsödi Gábor: A kátyúk akkor lesznek betömve, ha az önkormányzat tud pénzt
megspórolni. Viszont nem minden kátyú van önkormányzati úton. Idén nagyon kevés pénz jut
kátyúzásra.
A múlt héten volt egy új technológiát bemutató kátyúzás, ennek során 8 kátyút sikerült
eltüntetni. Ezért csupán az anyagárat kellett kifizetni.
Nagyon jó lenne a Városgazdálkodási Kft-nek egy ilyen gép, de sajnos az önkormányzatnak
jelenleg erre nincs pénze. Véleménye szerint érdemes lenne beruházni, mert akár bérbe is
lehetne adni. Várjuk, hátha lesz ilyen jellegű pályázat.
Kéri Képviselő Urat, ezt készítsék elő és szervezzék meg.
Volek György: A Stromfeld udvarban lévő út állapota miatt sokan szidják az önkormányzatot.
Van-e már háló a mászókára?
A Mikszáth utcával szemben a Szentlélek utcában van egy ház. A ház lakatlan. A szomszéd
hívta fel a figyelmét arra, hogy kétes alakok járnak be a házba, az ajtó le van szakítva, az
udvarban pedig van egy lefedetlen kút. Abba pl. éjszaka bárki beleeshet és az akár végzetes is
lehet.
Robotka Róbert: Mászóhálót még nem vettek. A szerződésükben az van, hogy minden 1000 Ft
feletti anyagot az önkormányzat megrendel tőlük és biztosít rá pénzt. A játszóterekre
biztosított éves normatíva olyan kevés, hogy abból nem tudnak vásárolni.
Ismeri a helyszínt a Szentlélek utcában. Azt a házat régebben felgyújtották. Aki felgyújtotta, a
meghalt néni unokája. A barátjával együtt ott drogoznak. Mivel magánterület, nem tud
intézkedni.
Dömsödi Gábor: A rendőrség is tud erről. Több alkalommal fordult levélben a rendőrséghez
konkrét drogos esetekkel, az intézkedésről azonban semmilyen tájékoztatást nem kapott,
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holott ezt kifejezetten kérte. Azt a tájékoztatást kapta, hogy a drog ügyekkel külön csoport
foglalkozik és a tájékoztatás is másképp működik.
Volek úrnak válaszolja, a költségvetés kapcsán, hogy most látszódik, mi mindenre kellene
pénz, pl. a játszóterekre. Ezért nagyon fontos az, hogy minden egyes forintot megfogjanak,
amit meg lehet fogni. Fontos, hogy legyen tartalék a költségvetésben a nem nevesített
feladatokra is. Most is be kell tartani a fontossági sorrendet és a nincsből a legsürgősebbet
megoldani.
Édes Attila: Jelzi, hogy a Nyikom útnál is nagyon nagy a fű.
Dömsödi Gábor: Ismeri a problémát, mert mikor Bokron volt polgármester, ő nyírta a füvet a
faluban. Májusban nagyon gyorsan megnő a fű és nehezen jutott egyről a kettőre.
A Városgazdálkodási Kft. megfeszített munkát végez a strandon és igyekszik a város más
területeit is rendben tartani. Idővel mindenhová eljutnak.
A Magyar Közút beruházott új gépekre és a bevezető utak sokkal jobb állapotban vannak,
mint a korábbi években.
Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

k.m.f.
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