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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 8-i  rendkívüli 
üléséről. 
 
Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, Farkas Attila alpolgármester, Barna Tibor 
Józsefné, dr. Becsó Károly, Édes Attila, Káposzta Csaba, dr. Halász István, Volek György 
képviselők. 
 
Dr. Sándor Balázs jegyző, Budavári Valéria osztályvezető, Máté Nándorné IPESZ vezetője, 
Bartus László osztályvezető,  Juhászné Mustó Mária Pénzügyi Osztály munkatársa, Szántó 
Marianna Pásztói Általános Iskola igazgatója, Berzák Gyuláné,  Dudásné Fülöp Anita,  Tari 
Mihály Szervezési Osztály munkatársai. 
 
Dömsödi Gábor: Megállapítja a határozatképességet, mivel  a 9 megválasztott képviselőből 8 
fő jelen van.  
 
Javaslatot tesz a napirendre a meghívó szerint. 
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
195/2015.(VI. 8.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

1. Javaslat a Vezér út felújítására pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

 
2. Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 

megállapodásának 6. számú módosítására. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 

3. Javaslat köznevelési intézmények működtetési feladatainak ellátására. 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

 
4. Javaslat civil és sport szervezetek egyedi kérelmének elbírálására. 

Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 

5. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Kft. ügyvezetői munkakörére beérkezett 
pályázatok elbírálására. 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
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I. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a Vezér út felújítására pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

 
Dömsödi Gábor: Annyival egészíti ki az előterjesztést, hogy a pályázaton elnyerhető összeg 
csak egy utca felújítására elegendő, viszont ha marad az elnyert pályázati forrásból, azt 
kátyúzásra fordítja az önkormányzat.  
 
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 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
196/2015.(VI. 8.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó Vezér út felújításáról szóló 
javaslatot megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz:  
 

1. A Képviselő-testület Pásztó Vezér út felújítására pályázatot nyújt be az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó támogatások igénybevételére. 

 
2. A Képviselő-testület a 20.000.000 Ft összértékű beruházáshoz szükséges 25 % önerőt 

5.000.000,- Ft-ot a 2015. évi költségvetésében biztosítja. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot a meghatározott 

határidőre nyújtsa be. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 

 
4. A Képviselő-testület kijelenti hogy 

- a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően 
- a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - kell használnia. 
- a fejleszteni kívánt ingatlan az önkormányzat 100%-os tulajdonát képezi, 
- a kérelemben rögzített célok tekintetében az Európai Unió által társfinanszírozott, 

illetve más hazai támogatási rendszer keretében támogatásban nem részesült 
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II. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
megállapodásának 6. számú módosítására. 

 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: A május 28-i testületi ülésen a képviselő-testület nem döntött a megállapodás 
6. számú módosításáról, mivel nem látták az egységes szerkezetet. A Társulástól kértük és 
megkaptuk a megállapodás egységes szerkezetét, tehát most már nincs akadálya a 
döntéshozatalnak.  
 
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 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
197/2015.(VI. 8.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Kelet-
Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 6. számú 
módosítására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kelet-Nógrád Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 6. számú módosítását az 1. 
melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 2015. június 12-ig a képviselő-testületi 
határozatot küldje meg a Munkaszervezet számára. 

 
Határidő: értelemszerű 

 Felelős: polgármester 
 

III. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat köznevelési intézmények működtetési feladatainak ellátására. 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

 
Dömsödi Gábor: Közismert, hogy az állam elvette az önkormányzatoktól az iskolákat. Most 
van lehetőség arra, hogy az államtól az iskolákat üzemeltetésre visszavegyük.  
Továbbra sem lesz azonban ráhatása az iskola igazgatójának és pedagógusainak kinevezésére,  
a pedagógiai munkára. Ez továbbra is állami feladat marad.  
Ugyanakkor az önkormányzat lehetőséget kap arra, hogy eldöntse, havonta fizet bizonyos 
összeget az államnak az iskola fenntartásáért, vagy pedig saját maga próbálja ezt megoldani.  
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Három iskola kerülne vissza önkormányzati fenntartásba, a gimnázium, a zeneiskola és az 
általános iskola.  
Bekérték az intézményektől az adatokat és arra a megállapításra jutottak, hogy gazdaságosabb 
lenne, ha az iskolák visszakerülnének önkormányzati fenntartásba.  
Jó esetben olcsóbban, vagy ugyanannyiért tudná fenntartani, viszont jobb hatékonysággal. 
Egyetlen adat nem ismert, mégpedig az, hogy mennyit kellene fizetnie az önkormányzatnak 
az állam felé, ha nem vállalja ezen oktatási intézmények fenntartását. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tibor Józsefné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja.  
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta 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 
198/2015.(VI. 8.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a köznevelési 
intézmények működtetési feladatainak ellátásáról szóló előterjesztést és a megismert 
információk alapján úgy dönt, hogy teljesíti a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 74.§. (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségét, az illetékességi 
területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ 
által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan 
vagyon működtetéséről saját és átengedett bevételei terhére gondoskodik.  
 
Határidő: 2015. 09. 01. 
Felelős: polgármester 
 

2. Az 1. pontban szereplő feladatok ellátásával a Pásztói IPESZ-t bízza meg. Az 
intézmény alapító okiratának e célból történő módosítását a Képviselő-testület 
következő ülésére be kell terjeszteni. 

 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: polgármester 
 

3. A feladatok átvételével egyidejűleg, a működtetési költségek megosztásának céljából 
meg kell keresni azon önkormányzatokat, akiknek beiskolázási körzetét a Pásztói 
Általános Iskolához telepítették. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: polgármester 
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4. Fentiek figyelembevételével is vizsgálni kell az önkormányzat által fenntartott, illetve 

működtetett intézményekben a technikai dolgozók által ellátandó feladatok 
racionalizálásának lehetőségét. 

 
Határidő: 2015. 09. 30. 
Felelős: polgármester 

 
IV. NAPIRENDI PONT: 

 
Javaslat civil és sport szervezetek egyedi kérelmének elbírálására. 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

 
Káposzta Csaba: Két kérelem érkezett. A Pásztói Sport Klub felújította a mosdót és a WC-t, 
mely 104.600 Ft + ÁFA összegbe került. Az elvégzett munkáról számlát nem csatoltak be, 
ezért kérelmüket nem javasolja támogatni.  
A másik kérelem a Rajeczky Szimpatikusoktól érkezett. Országos versenyen történő 
részvételhez az utazási költséghez kértek 50 eFt támogatást. A bizottság javasolja, hogy 68 
eFt-tal támogatást nyújtson a képviselő-testület részükre. 
 
Dömsödi Gábor: Úgy tudja, hogy ez az utazás már megtörtént és három első helyezést értek 
el.  
Egyetért a támogatásukkal. 
 
Farkas Attila: Szintén egyetért a Rajeczky Szimpatikusok támogatásával. Külön is gratulál 
Széchenyi Zsófiának, Farkas Idának és a Rajczky Szimpatikusoknak is, akik mindhárom 
kategóriában arany minősítést szereztek. 

 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tibor Józsefné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja.  
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja mindkét határozati javaslatot. 
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja az 1. határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
199/2015.(VI. 8.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Sport Klub közös 
használatú szociális helyiségek felújításának támogatására vonatkozó kérelmét, s azt 
támogatni nem tudja. 
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a 2. határozati javaslatot.  
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A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
200/2015.(VI. 8.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Helyi Művészeti Iskoláért 
Alapítvány kérelmét, mely az általa támogatott Rajeczky Szimpatikusok zenekarnak országos 
tehetségkutató verseny döntőjén való részvételének támogatására irányul. A verseny utaztatási 
költségeihez 68.000 Ft támogatást biztosít a 2015. évi sporttámogatási keret terhére. 
Az alapítvány a támogatási összeggel 2016. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben a 
megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el, a 2016. évben nem jogosult 
támogatásra. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős:   polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Az 5. napirendi pont zárt ülésen tárgyalandó. 
 
ZÁRT ÜLÉS 
/A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül./ 
 
Dömsödi Gábor: A zárt ülést követően megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.  
 

k.m.f. 
 
 
 

 
 Dömsödi Gábor      dr. Sándor Balázs 
 polgármester                        jegyző 


