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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 25-i üléséről.
Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, Farkas Attila alpolgármester, Barna Tibor
Józsefné, dr. Becsó Károly, Édes Attila, Káposzta Csaba, dr. Halász István, Plecskó Péter,
Volek György képviselők.
Dr. Sándor Balázs jegyző, Budavári Valéria osztályvezető, Máté Nándorné IPESZ vezetője,
Bartus László osztályvezető, Juhászné Mustó Mária Pénzügyi Osztály munkatársa, Czabafy
László, Robotka Róbert, Antalné Prezenszky Piroska intézményvezető, Borbélyné Válóczi
Marianna, Oláhné Csákvári Gabriella, Bazsó Tamás, 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 következő kiegészítésekkel:
További három napirend megtárgyalása szükséges, melyeket 12., 13. és 14. napirendként
tárgyaljanak, ezek az alábbiak:
12./ Javaslat a Pásztói Hírlap nyomdai munkáinak ellátására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
13./ Javaslat a Vezér út felújítására benyújtott pályázatban szereplő, kátyúzásra
kijelölt utcák elfogadására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
14./ Javaslat a Mátraalja Fesztivál megrendezésével kapcsolatos együttműködési
megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Bartus László: További két támogatási kérelem érkezett civil szervezetek részéről, javasolja az
erről szóló napirend keretén belül megtárgyalni, továbbá a PULC kérelméről is e napirenden
belül döntsön a képviselő-testület.
Dömsödi Gábor 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 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
203/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
1./

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

2./

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 2. számú
módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

3./

Javaslat az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére
vonatkozó 29/2009. /IX.30./ önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

4./

Javaslat intézményi alapító okiratok kijavítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

5./

Javaslat Pásztó város sportfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatára
Előterjesztő: Káposzta Csaba Civil és Sport Kapcsolatok Tanácsnoka

6./

Javaslat a 2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak
csökkentésével kapcsolatos támogatási igény benyújtására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

7./

Javaslat a 802. és 804. hrsz-ú ingatlanok cseréjére vonatkozó kérelem elbírálására
Előterjesztő: dr. Sándor Balázs jegyző

8./

Javaslat civil támogatási kérelmek elbírálására
- Javaslat a Pásztói Utánpótlás LC egyedi sport támogatási kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok

9./

Tájékoztató a Pásztói Strandon elvégzett felújítási munkák költségeinek
elszámolásáról
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

10./

Javaslat a 2015. II. félévi ülésterv elfogadására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

11./

Javaslat önkormányzati lakáskérelmek elbírálására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

12./

Javaslat a Pásztói Hírlap nyomdai munkáinak ellátására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

13./

Javaslat a Vezér út felújítására benyújtott pályázatban szereplő, kátyúzásra kijelölt
utcák elfogadására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
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14./

Javaslat a Mátraaljai Fesztivál megrendezésével kapcsolatos együttműködési
megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

15./

Javaslat a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ intézményvezetői
állására benyújtott pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

16./

Javaslat a Pásztói Gondozási Központ vezetői állására benyújtott pályázatok
elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

17./

Javaslat városi kitüntető címek és díjak adományozására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

18./

Javaslat Városgazdálkodási Kft. FEB tagsággal kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

19./

Javaslat Városgazdálkodási Kft. FEB tagok tiszteletdíjának megállapítására
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: A két ülés között az alábbi fontosabb események történtek.
Az Aktív 1. Kft. kezdeményezte, hogy legyen Pásztón egy tanulmányi verseny a diákoknak,
az oktatási intézményekkel, önkormányzattal, vállalkozókkal karöltve. Reál tantárgyakból,
kicsit másképp, mint a hagyományos iskolai tanulmányi versenyek. A tárgyalások már
eljutottak addig, hogy az iskola vezetőivel is beszéltek. A feladatokat interneten keresztül
kapják meg a diákok és a tanév elején indulna.
Olyan kezdeményezés is van, hogy tegyék lehetővé újra a gyakorlati oktatás feltételeit, legyen
tanműhely, megmunkálható anyag stb. Ezzel kapcsolatban is tárgyaltak az iskolák vezetőivel
és remélhetőleg az új tanévben meg is valósulhat az ötlet.
A SIC Hungary Kft. vezetőjének társaságában belga befektetők jártak Pásztón, akik
telephelyet keresnek vállalkozásukhoz. Előregyártott fa elemekből készülő épületeket épít a
belga tulajdonos. Még aznap délután részt vett a belga Buisness Club ülésén, ahol a belga
külgazdasági államtitkár is vendég volt. Sikerült beszélni vele és tájékoztatta, hogy a Nógrád
megyei térség a szabad vállalkozási zónában van és ez a befektetők számára előnyökkel jár.
Asz EGLO-nál is zajlanak az események. Nem csak raktárcsarnokot szeretnének bővíteni,
hanem olyan gyártórészleget is, ahol legalább plusz 100 ember kaphatna munkát. Ez a város
életében több szempontból is fontos. Újabb munkahelyeket teremtene és a város adóbevételét
is növelné.
Sajnos az EGLO szomszédságában lakók megfellebbezték az építési engedélyt és jelenleg egy
köztes állapot van. Bízik abban, hogy sikerül mindenki megelégedésére megoldani a
problémát.
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Kérdés, vélemény nem volt a két ülés közti eseményekről adott tájékoztatóval és a lejárt
határidejű határozatokkal kapcsolatban.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a 114/2015. /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
204/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 114/2015. /IV. 30./ számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a 348/2014. /XII.18./ számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
205/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a 348/2014. /XII. 18./ 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
206/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a 125/2015. /IV. 30./ számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a 189/2015. /V. 28./ 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
207/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a 189/2015. /V. 28./ számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a 197/2015. /VI. 8./ számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
208/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a 197/2015. /VI. 8./ 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
209/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatást
elfogadta.
II.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 2. számú
módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra
javasoja.
Barna Tibor Józsefné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta a rendelet
módosításra vonatkozó javaslatot és elfogadásra javasolja.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és elfogadásra javasolja.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a rendelet-módosítást.
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A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat 15/2015 (VI. 27.) önkormányzati rendelete a
13/2015. (V. 29.) rendelettel módosított, 4/2015. (II.27.) költségvetési rendelet
módosításáról
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/
Volek György érkezik, 9 képviselő van jelen.
III.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére
vonatkozó 29/2009. /IX.30./ önkormányzati rendelet módosítására /I. forduló/
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Farkas Attila: A rendelet-módosítás azért vált indokolttá, mert az abban megállapított
jövedelemhatárok a megváltozott körülmények miatt idejétmúltak és nem a valós igényekhez
igazodtak.
Dömsödi Gábor: Ezt úgy kell érteni, hogy a régi feltételek alapján nem tudott az
önkormányzat bérlőt kijelölni akkor sem, ha fennállt a rászorultság, mert a szabályozás
elavult.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és elfogadásra javasolja.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
210/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az
önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról
szóló 29/2009. (IX.30.) 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,
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b.) hagyományos módon írásban, papíralapon.
Határidő: 2015. június 30.(közzététel)
2015. július 30. (véleménynyilvánítás)
Felelős: polgármester
2.)

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

NAPIRENDI PONT:
Javaslat intézményi alapító okiratok kijavítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Barna Tibor Józsefné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja. Az alapító okiratok módosítását törvényi változás tette
szükségessé.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
211/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza:
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája
Módosító Okiratát e határozat 1. számú melléklete szerint fogadja el.
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája
Alapító Okiratát e határozat 2. számú melléklete szerint fogadja el egységes szerkezetben.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
212/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza:
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Gondozási Központ Módosító
Okiratát e határozat 1. sz. melléklete szerint fogadja el.
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Gondozási Központ Alapító
Okiratát e határozat 2. sz. melléklete szerint fogadja el egységes szerkezetben.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

V.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó város sportfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatára
Előterjesztő: Káposzta Csaba Civil és Sport Kapcsolatok Tanácsnoka

Káposzta Csaba: Az elkészült sportkoncepció mindenképpen előrelépés a város életében. A
sportegyesületek vezetőinek véleményét is kikérték, javaslataikat beépítették az anyagba.
Dömsödi Gábor: A koncepció készítése során látszott mindenkin a segítő szándék és az, hogy
a sport jövője fontos a város életében.
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 a sportfejlesztési koncepciót.
Hozzáfűzi, hogy minden évben kellene egy friss listát készíteni a városban működő
sportszervezetekről, ehhez a Balassagyarmati Törvényszék segítségét is kérhetnék.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
213/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015-2019. évre vonatkozó
sportfejlesztési koncepciót e határozat melléklete szerint elfogadja.
A sportfejlesztési koncepciót szükség esetén, de legkésőbb 2019. december 31-ig felül kell
vizsgálni.
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Felelős: civil- és sporttanácsnok
Határidő: 2019. december 31.
VI.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat a 2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak
csökkentésével kapcsolatos támogatási igény benyújtására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
214/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésével kapcsolatos támogatási igény
benyújtására tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
Pásztó Városi Önkormányzat a 2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak
csökkentésére a 2015. június 8-i Pályázati kiírásnak megfelelően támogatási igényt nyújt be a
Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságához.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázathoz szükséges
adatlapok, nyilatkozatok aláírására, és a pályázat benyújtására.
Határidő: 2015. július 2.
Felelős: polgármester
Dr. Sándor Balázs: Jelzi a képviselő-testületnek, hogy a következő napirend előterjesztésének
kiküldése óta olyan információk jutottak birtokába, melyek a napirend zárt ülésen történő
tárgyalását indokolják.
Dömsödi Gábor: Javasolja, hogy a 7. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a képviselőtestület az ülés végén, a többi, zárt ülést igénylő napirend tárgyalásánál.
Szavazásra bocsátja.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
215/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a VII. napirendi pontot, a 802. és 804. hrsz-ú ingatlanok cseréjére
vonatkozó kérelem elbírálására vonatkozó javaslatot zárt ülésen tárgyalja.
/A zárt ülésről külön jkv. készül/
VIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat civil támogatási kérelmek elbírálására
- Javaslat a Pásztói Utánpótlás LC egyedi sport támogatási kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok
Káposzta Csaba: A Mátrakeresztesi Szabadidő Társaság konditerem felújítására 50.000 Ft-ot,
fiatalok labdarúgó meccseinek lebonyolítására 15.000 Ft támogatást kért.
A Mátrai Lovas Egylet a 2015. augusztus 9-én megrendezésre kerülő fogathajtó verseny
megrendezésére 250.000 Ft támogatást kér.
A Hasznosi Rétesfesztiválra ingyenes játszóház biztosítására kért 125.000 Ft támogatást a
Hasznosi Szabadidő Egyesület.
A KIKE Egyesület a 2015. évben nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő „Tour de
Pásztó” elnevezésű közösségi rendezvény támogatását kéri.
A PULC szintén támogatási kérelmet nyújtott be. Pályaépítésre pályáztak, melyhez 3 millió Ft
önerőre lenne szükségük.
Dömsödi Gábor: A Haszosi Rétesfesztivált korábbi igényükhöz képest kevesebb összeggel
támogatták, így a most nyújtandó támogatással kérésük realizálódik.
A Mátrai Lovas Egylet támogatásával kapcsolatban elmondja, hogy eddig önkormányzati
területeket gondoztak, melyek után földalapú támogatást vehettek igénybe. A jogszabály
változások miatt ezt már nem tehetik meg, így javasolja a civil és sport keretből történő
támogatásukat.
Kérdés
Dr. Halász István: A PULC pályázattal kapcsolatban kérdezi, hogy kitől kaptak engedélyt,
hogy önkormányzati ingatlanra pályázzanak? Van egy nagyméretű labdarúgó pálya, ami nincs
befüvesítve, tudomása szerint öltözőépítésre is nyertek 20 millió Ft-ot.
Dömsödi Gábor: Sajnos PULC ügyben nagyon sok tisztázásra váró kérdés van. Ezt a
bizottsági határozatok is tükrözik. Rendet kell tenni az adminisztrációban és utól kell érni a
valóságot.
Plecskó Péter: A Sportkoncepcióban a KIKE, mint egyesület nem szerepel a címlistában.
Székhelyként kérelmükben Kölcsey úti cím van feltüntetve.
Dr. Becsó Károly: A KIKE nem formális szervezet, nem egyesület, nem alapítvány, hanem
polgárok közössége. A Tour de Pásztó nem jogi személy, nem tudja fogadni a pénzt.
Plecskó Péter: Van-e erre megoldás?
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Bartus László: Amennyiben támogatást kap a Tour de Pásztó, a támogatási szerződésben
külön pontban rendelkeznek a támogatási összeg átvételéről és elszámolásának módjáról.
Dömsödi Gábor: Ha nem bejegyzett szervezet, hogyan pályázhat civil és sporttámogatásra?
Bartus László: Olyan civil szervezet is pályázhat, mely nincs bejegyezve, viszont legalább
rendelkezzen ügyrenddel.
Káposzta Csaba: A PULC-cal kapcsolatban elmondja, hogy korábban volt nyertes pályázatuk
a pályára és az öltözőre is. Azokhoz is kellett önrész, azt saját erejükből tudták biztosítani.
A pályaépítésre most elnyert pályázatot már három alkalommal benyújtották, most
negyedszerre sikerült elnyerni. A pályázat 10 millió Ft-os, melyhez 30 % önerőre lenne
szükség.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a kérelmeket és a
PULC kérelmének kivételével elfogadásra javasolja.
Barna Tibor Józsefné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság szintén megtárgyalta a
kérelmeket és a PULC kérelmét nem támogatja, a többi négy kérelmet 5 igen szavazattal
elfogadásra javasolja a képvielő-testületnek.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
216/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Mátrakeresztesi Szabadidő
Társaság kérelmét. A konditerem felújítására 50.000 Ft, a mátrakeresztesi fiatalok labdarúgó
meccseinek lebonyolítására 15.000 Ft támogatást biztosít a 2015. évi sporttámogatási keret
terhére.
A civil szervezet 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.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
217/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte A Mátrai Lovas Egylet
kérelmét és a 2015. augusztus 9-én megrendezésre kerülő fogathajtó verseny megrendezésére
250.000 Ft támogatást biztosít a 2015. évi sporttámogatási keret terhére.
A sport szervezet 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 szavazásra bocsátja a III. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
218/2015. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Hasznosi Szabadidő
Egyesület kérelmét a VIII. Hasznosi Rétesfesztivál és Magdolna Napi Búcsú lebonyolításával
kapcsolatban és 125.000 Ft-tal támogatja a rendezvényt a kérelemben nevesített célnak
megfelelően a városi rendezvénykeret terhére.
Az Egyesület 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 szavazásra bocsátja a IV. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
219/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a KIKE Egyesület kérelmét a
2015. évben nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő „Tour de Pásztó” elnevezésű
közösségi rendezvény támogatására vonatkozóan.
A Képviselő-testület a rendezvény szervezésére és lebonyolításához 250.000 Ft támogatást
biztosít a 2015. évi sporttámogatási keret terhére.
Az Egyesület 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.
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Határidő: szöveg szerint
Felelős: polgármester
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a PULC támogatásáról szóló határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 4 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett nem fogadta
el.
IX.

NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a Pásztói Strandon elvégzett felújítási munkák költségeinek
elszámolásáról
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Dömsödi Gábor: A strand június 14-én kinyitott. Ezúton köszöni meg mindenkinek azt az
áldozatos munkát, mely lehetővé tette, hogy a kitűzött határidőre elkészültek a legfontosabb
dolgok. A nyitás napján 532 eFt volt a bevétel, ez kb. tizede a tavalyi bevételnek. Azóta
viszont a rossz idő miatt szinte semmi. Bízik benne, hogy javul az idő és meleg nyár lesz.
A képviselők megkapták a felújítási munkák költségeiről készült kimutatást.
Kérdés
Dr. Halász István: A júniusi üzemeltetési kiadásoknál szereplő tételek ismétlődő kiadások?
Dömsödi Gábor: Szerencsés esetben néhány kiadás csak egyszeri lesz, ilyen pl. a medence
feltöltéshez szükséges vegyszeres átmosás. Attól lesz áttetsző a víz. A későbbiekben tervezik,
hogy a kisebb medencében a természetes gyógyvíz lenne. Ezt felelősséggel jövőre tudja
ígérni. Az első vegyszerezés valóban sokba kerül az egyszeri nagy mennyiség miatt, utána
viszont csak fenntartó adagolás kell. A vegyszerköltség attól is függ, hogy milyen a
látogatottság. Remélhetőleg nem fordul elő, hogy a medence vizét le kell engedni egyéb
szennyezettség miatt.
A vizesblokk felújítása is megtörtént, nincs akadálya a használatának.
Bízik abban, hogy a kulturált viselkedés szabályait mindenki betartja.
Az önkormányzat dolgozói is fognak ügyeletet tartani a forgalmasabb napokon.
Barna Tibor Józsefné: A kimutatásban a beruházási költségeknél több tételnél is csak annyi
szerepel, hogy anyag. Bővebben szeretné tudni, milyen anyagokról van szó.
Czabafy László: A strand felújításához felhasznált anyagokat nem sorolták föl tételesen, de pl.
a Boltív Tüzépről vásároltak sokat, természetesen mindenről rendelkezésre áll a számla.
Nagy mennyiségben vásároltak pl. homokot a járófelületekre, szükséges mennyiségben
cementet, sódert, a vizesblokk felújításához szükséges anyagokat.
Barna Tibor Józsefné: Igen jelentős értékben vásároltak földlabdás fákat és fagyalt is, több
százezer Ft-os ez a tétel.
Czabafy László: Több elöregedett és veszélyes fát kellett kivágni a strand területén, ezeket
pótolták. Aki járt kint a strandon, láthatta az újonnan telepített fákat.
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Dömsödi Gábor: Szintén jelentős költség volt a korábban kivágott fák gyökereinek kiszedése
és elszállíttatása, ugyanis addig a terepet sem lehetett rendezni.
Farkas Attila: A költségvetés tervezésekor 10 millió Ft-os veszteséggel számoltak a stranddal
kapcsolatban. Ez lehet több is, attól függ, milyen meleg nyár lesz. A későbbi strandnyitás is
befolyásolhatja a bevételek alakulását. Folyamatosan gondolkodnak azon, milyen akciókkal
lehetne még vonzóbbá tenni a strandot. Nagy sikere volt a gyermekek ingyenes belépésének.
Dömsödi Gábor: Azt fontolgatják, hogy minden vasárnap a pásztói 10 éven aluli gyermekek
ingyenesen vehetik igénybe a strandot. A hétvégén tesznek egy kisérletet, hogy össze tudják
hasonlítani a szombati fizetős nap és a vasárnapi ingyenes látogatottság adatait. Ettől is függ,
hogy a későbbiekben be lehet-e vezetni a minden vasárnapi ingyenes belépést a pásztói 10
éven aluli gyermekek részére.
Megkéri a könyvtár és művelődési központ jelenlévő képviselőit, hogy használják ki a jó
időben a strand nyújtotta lehetőségeket, szervezzenek kintre gyermekprogramot, esetleg
strandkönyvtárat is lehetne próbaképpen indítani.
Volek György: A strand üzemeltetési költségeinél van 2 db vegyszerszámla, mely közel 2
millió Ft. Ez a vegyszer mennyiség csak júniusra elegendő, vagy az egész szezonra?
A strandon kivágott fákból lesz-e lehetőség szociális rászorultság szerint adható tüzifára?
Dömsödi Gábor: A favágóval kötött szerződés szerint a kivágott fák értékét beszámította a
munkadíjba és elszállította.
Ettől függetlenül reméli, hogy lesznek olyan fák, melyek szociális tüzifának felhasználhatók.
Minden kivágott fát hasznosításukig a hasznosi iskola udvarán tárolnak.
A vegyszerrel kapcsolatban nem tudja megmondani, hogy elegendő lesz-e a szezonra. Függ a
látogatók számától, az időjárástól, a medencék szennyezettségétől. Ha nem lesz elég, pótolni
kell. A gyermekmedencébe használt vegyszer drágább, mint az, amelyet a nagymedencébe
kell tenni.
Jó hír, hogy az a kis szökőkút, amely a városban nem tudott működni, kikerül a strandra. Több
padot is felállítottak a még nagyobb komfort érdekében. Új bérletkonstrukción is
gondolkodnak, amely rugalmasabban lenne használható.
Volek György: A Városgazdálkodási Kft-nek és a Vízmű Kft-nek már van tapasztalata a
vegyszer felhasználással kapcsolatban. Arra gondolt, hogy ez a mostani beszerzés arányaiban
nagyobb vagy kisebb a korábbi években felhasználtnál.
Dömsödi Gábor: Sajnos nincs tapasztalat a vegyszerfogyásról, mert nem volt megfelelően
dokumentálva.
Káposzta Csaba: A nyár folyamán szeretnének a strandon egy lábtenisz bajnokságot
szervezni. A helyi tv-ket értesíteni fogják az időpontról. A strandon röplabdázni is lehet, a
labdát az egyik büfében kell elkérni.
Megkérdezi, mennyi gyermek használta a strandot az ingyenes napon.
Robotka Róbert: Az ingyenes napon 600 gyermek volt a strandon.
Dr. Becsó Károly: A templom mellől eltűntek a virágládák. Hová lettek? Kéri, hogy vigyék
vissza. Nem tartja helyesnek, hogy ott ismét lehet járműforgalom, esetleg ott parkolhatnak az
autók.
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Dömsödi Gábor: A közlekedés szabályozásnak nem a virágláda az eszköze. Az iskola előtti
területet közúti jelzőtáblák védik. Van egy „átmenő forgalom mindkét irányból tilos” tábla, a
másik oldalról szintén ugyanez a tábla két kiegészítéssel, „kivéve iskolabusz’, illetve „kivéve
engedéllyel”. Így az iskolabusz pontosan az iskola kapujánál tud megállni és a gyermekek
biztonságosan be tudnak menni az iskolába.
Pásztó legszebb utcájának látványát törték meg az ott elhelyezett virágládák. A közlekedési
szabályokat be kell tartatni, ennek érdekében szólt a Rendőrségnek is.
Dr. Halász István: Kéri, hogy a városi televízióban erre a változásra külön hívják fel a
figyelmet.
Nem azért vitték el a virágládákat, hogy oda be lehet hajtani.
Dömsödi Gábor: Egy kötelező haladási irány táblát ki fognak helyezni, van is egy erre
megfelelő oszlop.
Barna Tibor Józsefné: Sajnos azt tapasztalták az iskolában, hogy amióta a virágládákat
elvitték,
az autók átsuhannak az úton. Nem tudják állandóan figyelni és felírni a szabálytalankodók
rendszámát. Ő is azt javasolja, hogy legalább 1 virágládát helyezzenek vissza. Mégis volt
visszatartó ereje, az autók nem közlekedhettek azon az úton.
Dömsödi Gábor: A táblák egyértelműen irányt mutatnak a szabályoknak, egyébként pedig
ládával nem lehet utcát lezárni. Behajtani tilos tábla van, ha valaki engedély nélkül bemegy,
büntetésre számíthat.
Káposzta Csaba: Szerinte is így balesetveszélyessé vált az utca. Azt javasolja, hogy ha a
Művelődési Ház felől nem is, de legalább a másik oldalról zárják le az utcát.
Dömsödi Gábor: Egyszerűen nem érti a sok aggályoskodást. Amikor azt javasolja, hogy a
Dózsa iskolánál egyirányúsítsák az utcát, leszavazták. Visszateteti a ládákat, ha a másik utcát
is egyirányúsítják.
Káposzta Csaba: A két iskola között nem ugyanazok a feltételek. A keresztény iskolánál a
járda 1 m széles. Ha valaki egy babakocsit tol, a másik gyalogosnak már le kell lépnie az útra.
A másik iskola előtt elég széles a járda a biztonságos közlekedéshez.
Dömsödi Gábor: Az teljesen mindegy, milyen széles a járda. A gyerek a széles járdáról is
leugrik. Van Pásztónak egy utcája gyönyörűen rendbetéve és négy ócska faláda teszi tönkre a
látványt, nem lehet rajta rendesen sétálni. Miért jó ez?
Arról is kellene beszélni, hogy javítana-e valamit a másik iskolánál az egyirányúsítás, mert
állítja, hogy az hibás döntés volt, hogy azt nem szavazták meg. El kellene vonatkoztatni
azoktól az érdekektől, amit megszoktak.
Dr. Becsó Károly: Nem akarta más irányba terelni a napirend témáját kérdésével és javasolja,
hogy térjenek vissza a napirend eredeti témájához.
Barna Tibor Józsefné: Lehet erről vitatkozni, de ha megtörténik a baj, majd
elgondolkodhatnak rajta, hogy mit tettek azért, hogy ne legyen. Mindkét iskolában tanított,
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teljesen mások a feltételek.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a strandon
történt felújításról szóló tájékoztatót és elfogadásra javasolja.
Dömsödi Gábor: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
220/2015. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Strandon elvégzett
felújítási munkák bekerülési költségeiről szóló tájékoztatót és azt tudomásul vette.
X.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat a 2015. II. félévi ülésterv elfogadására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Dömsödi Gábor: Az üléstervi javaslatból a decemberi napirendeknél kimaradt az
alpolgármester beszámolója. Ezzel a kiegészítéssel javasolja elfogadásra.
Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselőtestület II. félévi üléstervét.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra
javasolják.
Barna Tibor Józsefné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság szintén megtárgyalta és
elfogadásra javasolja.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
221/2015. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. II. félévi üléstervét a melléklet szerint
elfogadta.
Dömsödi Gábor: Javasolja, hogy a 11., napirendi pontot a képviselő-testület zárt ülésen
tárgyalja a többi, zárt ülést igénylő napirendi ponttal együtt.
Szavazásra bocsátja.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
222/2015. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület az önkormányzati lakáskérelmek elbírálásáról szóló javaslatot zárt
ülésen tárgyalja.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.
XII.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat a Pásztói Hírlap nyomdai munkáinak ellátására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Miután közeledik a Hírlap kiadása, nem halasztható tovább a nyomdai
munkák elvégzésére szóló pályázat elbírálása. Nem közbeszerzési eljárás volt, 10 vállalkozást
kerestek meg és a határozati javaslatban foglaltak szerint javasolja a vállalkozás megbízását.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és elfogadásra javasolja.
Barna Tibor Józsefné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolják.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
XIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Vezér út felújítására benyújtott pályázatban szereplő, kátyúzásra kijelölt
utcák elfogadására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: A Vezér út felújításával párhuzamosan lehetőség nyílik még néhány út
kátyúzására is. Ezek az utcák szerepelnek a határozati javaslatban. Kéri a javaslat elfogadását.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: 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.
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
XIV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Mátraalja Fesztivál megrendezésével kapcsolatos együttműködési megállapodás
megkötésére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Kérdés
Dr. Becsó Károly: A megállapodás második pontjában szerepel, hogy a fesztivál befejezését
követően a terület kitakarítása önkormányzati segítséggel történik. Ezt nem ebben a
megállapodásban kellene részletezni?
Dömsödi Gábor: A Városgazdálkodási Kft. elszállítja a szemetet, elvégezteti a szippantást és
számla alapján ki fogják fizetni.
Farkas Attila: A rezsiköltséget teljes egészében a vállalkozó fizeti, ez a külön
megállapodásban lesz részletezve.
Dr. Becsó Károly: A megállapodásban szintén szerepel a fesztivál helyszíneként a strand
területe, melyet pontosan be kell majd írni. Az egyeztetések alkalmával szóba került néhány
környékbeli utca is, erről már nincs szó?
Dömsödi Gábor: A fesztivál nem érint más utcákat, ott kezdődik, ahol a parkolóba bejönnek
az autók.
Volek György: A Nagymező út végénél, ahol a strandról le lehet jönni, nagyon rossz az út.
Valamennyire rendbe kellene tenni. A közlekedés zavartalansága miatt mindenképpen jó
lenne, ha két kijárata lenne a fesztiválnak. Milyen összegbe kerülne rendbetenni?
Dömsödi Gábor: Oda kb. két autó kő kellene. Talán 150 eFt-ból kijönne. Azt a szakaszt
egyébként is meg kell csinálni, így legalább van kényszerítő tényező.
dr. Sándor Balázs: A felmerülő kérdések tisztázása érdekében elmondja, hogy három
kiegészítő javaslattal együtt fogadta el a szerződés-tervezetet a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság.
Az egyikről csak zárt ülésen tud tájékoztatást adni, mert nyilvánosságra kerülése sértené a
vállalkozó érdekeit, a másik a felelősségbiztosítással kapcsolatban az, hogy a szerződés
megkötését követő 5 napon belül be kell mutatnia a biztosítás meglétét.
A VII. pont 6. alpontjában esik szó arról, hogy a nem rendezett kérdésekre kiegészítő
megállapodást kötnek. Javaslatára bekerül a megállapodásba, hogy amennyiben a vállalkozó
nem teljesíti a kiegészítő megállapodásban foglaltakat, az egész megállapodás érvényét veszti.
Dr. Halász István: Sajnálja, hogy nem volt ott tegnap a bizottsági ülésen, de véleménye szerint
ezt a szerződést nem szabad aláírni. Ez nem alkalmas egy ilyen rendezvény lebonyolítására.
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Eleve ott kezdődik, hogy a területért nem kérünk használati díjat. A bevétel a vállalkozónál
keletkezik, a kiadás nálunk. Ezt nem tudja elfogadni. A következő gondja a fesztivál
időpontja.
Ilyen volumenű rendezvényhez legalább két nappal a kezdés előtt a területet birtokba kell
venni. A megállapodásban a birtokbavétel időpontjának a fesztivál kezdetének napja van
megjelölve.
A vége pedig a második nap 23.59. Kétli, hogy ez tartható lenne. A színpadot szét kell szedni,
összepakolni, eltakarítani a „romokat”. A fesztivál időtartama sincs teljes pontossággal
meghatározva. Nem tudja értelmezni azt a kitételt sem, hogy a szerződést indokolás nélkül fel
lehet mondani, amennyiben testi épséget sért, vagy veszélyeztet.
Aggályosnak tartja azt is, hogy ismerve a strand befogadó képességét, sokkal több résztvevőre
számítanak. A szerződés melléklete kellene hogy legyen az az okirat, melyben szerepel, hogy
mennyi a strand befogadó képessége. A nyitónap megmutatta a strandon, hogy mennyire volt
telített az 1100 látogatóval. A megállapodásból nem tűnik ki, hogy a szervezők vállalják-e a
felelősséget a létszám túllépés esetén bekövetkező esetleges problémákért. A jogszabályok
igen szigorúan szabályozzák egy rendezvény befogadó képességét és büntetést szabnak ki.
A jegyző úr mondta, hogy amit ez a megállapodás nem érint, abban külön megállapodunk?
Melyek azok és mikor? Terv szerint nincs már addig testületi ülés.
Ebben a szerződésben gyakorlatilag semmi konkrétum nincs. Egy korábbi egyeztetésen
felhívta a figyelmet, mik azok, amik ilyen rendezvényen tilosak. Strand rendezvényen nem
szabad pl. üveges italt árulni, üvegpoharat tárolni. Lehetetlen lesz ellenőrizni, hogy a
medencébe ne dobjanak be semmit. Beszélt más rendezvényszervezőkkel, akik hasonlókat
bonyolítanak. Ők elmondták, hogy ilyen rendezvényen csak dobozos üdítő és dobozos sör
van.
Ezek mind olyan dolgok, melyek nem derülnek ki a szerződés-tervezetből. Az önkormányzat
részére nagyon kevés garanciát tartalmaz. A szerződést semmiképpen nem tudja támogatni.
Nem a rendezvénnyel van problémája, hanem magával a szerződéssel. Véleménye szerint
ezen a város csak veszíthet.
Plecskó Péter: A tegnapi bizottsági ülésen a kérdések nagyrészére választ kaphatott volna
Képviselő úr. A terület birtokba adásának időpontja a külön megállapodásban lesz rögzítve.
Azt követően tudják ezt megtenni, amikor a rendőrségi és egyéb engedélyeket beszerezték.
Az pedig központilag van szabályozva, hogy ilyen rendezvényre mit lehet bevinni. A
közműdíjak megfizetését a szervező vállalta. Az órákat a fesztivál kezdésekor leolvassák,
valamint a befejezést követően és annak alapján kerül kiszámlázásra. A terület befogadó
létszámát a katasztrófavédelem fogja meghatározni. Bejárást fognak tartani, a beengedett
létszámot pedig ellenőrizni fogják. A biztosításról annyit tud mondani, hogy ha károkozás
történik, a biztosító közvetlenül az önkormányzatnak fog fizetni. Ez jelenleg egy
keretszerződés, a kiegészítőket pedig a 7. § 6. pontja szerint fogják csatolni. Ez már a
polgármester és a jegyző felelőssége lesz.
Volek György: A vegyes rendelkezésekben szó esik arról, hogy a szervezők a rendezvény
szervezésével kapcsolatos jogszabályi hátteret megismerte, vállalja azok betartását és
betartatásáért felelősséggel tartozik.
Ismerik az önkormányzatnál ezt a jogszabályt? Jó lenne pontosan feltüntetni a jogszabályi
hivatkozást. A szervező kötelezettséget vállal bizonyos házirend ismertetésére is a résztvevők
számára. Jó lenne, ha az önkormányzat előzetesen megismerhetné a tartalmát.
Dr. Halász István: A konkrétumokat hiányolja a megállapodásból. Ne legyenek külön
megállapodások, foglalják egybe.
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Farkas Attila: Ugyan júliusra nincs tervezve testületi ülése, de javasolja, hogy határozzanak
meg egy időpontot, amikorra a kiegészítő megállapodás is elkészül és a képviselő-testület
megismerje és dönteni tudjon róla.
Dömsödi Gábor: Ha dr. Halász István segítette volna a két ülés között ezekkel az
észrevételekkel a munkát, most nem itt tartanának és nem lehetetlenítenék el a fesztivál
megrendezését. Nagyon fontosak azok a jogi érvek, melyeket egy jogász tud megtenni és egy
közgazdász vagy műszaki szakember nem. Nagyon megnehezítené az előrehaladást és
szervezést egy újabb testületi ülés.
Plecskó Péter: Tudomása szerint a szervező ügyvédje telefonon egyeztetett Halász úrral, hogy
milyen szempontokat vegyen figyelembe, mi kerüljön a szerződés-tervezetbe. Határozzák
meg most konkrétan azokat a szempontokat, amelyek kötelező érvénnyel kerüljenek bele és a
szerződés mellékletét képezzék.
Javasolja, hogy a terület tekintetében módosítsák úgy, hogy a Nagymező úti oldalon a
kerítéstől, a másik oldalon is a strand alatti önkormányzati területig biztosítsák.
Dr. Halász István: A szervező ügyvédje valóban felhívta és megnyugtatta őt, hogy nem a
rendezvényt akarja ellehetetleníteni, sőt támogatja, viszont a strand területét nem tartja
alkalmasnak erre. Ennyi volt a beszélgetés, konkrét jogi dolgok nem hangzottak el.
Jegyző úrral személyesen egyeztetett, felírtak néhány dolgot, van ami szerepel benne és van
ami nem szerepel.
Foglalkozott a dologgal, a gond az, hogy a tegnapi bizottsági ülésen nem tudott részt venni és
véleményt nyilvánítani. Polgármester úr mindig a szabályok betartására figyelmeztet, viszont
nehéz úgy betartani valamit, ha nincs konkrétan meghatározva.
Az önkormányzat most költött közel 20 millió Ft-ot a strandra, ezért is kell a lehető
legkörültekintőbben eljárni. Azt is mondta, hogy a strand üzemeltetésére vonatkozó szerződés
a megállapodás mellékletét képezze, ugyanis a rendezvény idején a strandot a szervező
üzemelteti és az abban foglaltakat is be kell tartaniuk.
Volek György: A rendezvényre akár 3-4000 ember is várható, akik valószínűleg autóval
érkeznek. Részükre parkolóhelyet kell biztosítani a strand közelében, önkormányzati
területen.
Nem tisztázott, hogy az őrzés-védést ki fogja végezni, parkolási díjat szednek-e.
Dömsödi Gábor: Parkolási díjat nem fognak szedni. Aki autóval jön, megáll ott, ahol ezt a
táblák megengedik, illetve a város szélén. Azt végig kell gondolni, hogy hol lehet még
parkolókat kialakítani.
Dr. Sándor Balázs: Őt is megkeresték e-mailben és telefonon is a szervezők jogi képviselői.
Azt kérték, fogalmazzuk meg mit kívánunk szerepeltetni a szerződésben. Valóban vannak
olyan dolgok, melyeket nem építettek bele, pl. azt, hogy a strand házirendje a szerződés
mellékletét képezi. Az üveges alkoholos italok árusításáról külön jogszabály rendelkezik.
Megfogalmazott egy olyan kívánalmat is, hogy az önkormányzat semmilyen felelősséget nem
vállal a rendezvény ideje alatt a strand területén bekövetkezett bármilyen eseményért.
Plecskó Péter: A Rendőrkapitány úrral és a szervezővel közösen nézték meg a helyszínt. A
rendőrség készül az eseményre. Biztosítják a helyszínt, az autók őrzését. A Kapitány Úr
bekérte a fesztivállal kapcsolatos dokumentumokat, többek között a parkolás vonatkozásában
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is.
A mai napon a szervezővel bejárták a várost és felírták azokat a helyszíneket, ahol parkolni
lehet és a strand gyalogosan könnyen megközelíthető. Ez kb. 400-500 parkolóhelyet jelent,
amely remélhetőleg elegendő lesz. A fesztivál engedélyezésében résztvevő hatóságok minden
körülményt mérlegelnek.
A fesztiválokra külön szabályzat vonatkozik, mely kb. 300 oldalas. Ezt a szervezők
megkapták.
Dr. Halász István: Ha a Besenyei Imre telke melletti területen néhány fát kivágnának,
parkolásra alkalmas lenne és a strandhoz is közel van.
Dr. Becsó Károly: Az sem derült még ki, hogy a rendezvény napján lehet-e fürödni a
strandon, a büfések kinyithatnak-e.
Javasolja, foglalják bele a szerződés 2. pontjába, hogy Pásztó Város Önkormányzata részére a
mostani megállapodás a jövőre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelent.
A 6. pont harmadik részébe pedig kerüljön bele, hogy amennyiben bármilyen vis maior
helyzet történik, mely miatt a rendezvény meghiúsul. Pásztó önkormányzatát semmilyen jogi
felelősség nem terheli.
Egyetért Farkas Attila javaslatával, hogy két-három hét múlva, amikor már teljes egészében
összeáll a megállapodás és a kiegészítő megállapodás tartalma, azt ismerje meg a képviselőtestület.
Dömsödi Gábor: Az elmúlt heteket gyakorlatilag a strandon töltötte több munkatárssal együtt.
A fesztivált megelőzőn számít képviselő társai segítségére, mert több szem többet lát. Halász
képviselő urat kéri, hogy a jegyzővel közösen a megállapodás tartalmát készítsék el úgy, hogy
abból az önkormányzatnak problémája ne legyen. A cél közös, legyen egy jó színvonalú
rendezvény.
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 6 igen szavazattal 2 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
225/2015.(VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület megismerte és megtárgyalta a Pásztói Strandfürdő területén 2015.
augusztus 8-9-én megrendezésre kerülő Mátraalja Fesztivál lebonyolításának feltételeit
rögzítő együttműködési megállapodást és a következő határozatot hozza:
A Képviselő-testület elfogadja a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodást,
annak tartalmát jóváhagyja és felhatalmazza polgármesterét az együttműködési megállapodás
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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A Képviselő-testület a nyilvános ülés napirendjeit megtárgyalta, zárt üléssel folytatja a
munkát.
A zárt ülésről külön jkv. készül.
Dömsödi Gábor: Megköszöni a részvételt, a nyilvános ülést bezárja.
k.m.f.

Dömsödi Gábor
polgármester

dr. Sándor Balázs
jegyző

