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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pásztó Városi
RENDKÍVÜLI üléséről.

Önkormányzat

Képviselő-testülete

2015.

szeptember

3-i

Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, Barna Tibor Józsefné, dr. Becsó Károly, dr.
Halász István, Édes Attila, Káposzta Csaba, 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, Sárik
Jánosné óvodavezető, Czabafy László VG. Kft. igazgatója, Berzák Gyuláné, 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.
Szavazásra bocsátja.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
265/2015.(IX. 3.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1./

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének 3.
számú módosítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

2./

Javaslat az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére
vonatkozó szabályokról szóló 29/2009.(IX.30.) számú önkormányzati rendelet
módosítására (II. forduló)
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

3./

Javaslat Gördülő Fejlesztési Terv elfogadására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

4./

Javaslat háziorvosi ügyelettel kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

5./

Javaslat a Mátrakeresztes és Hasznos városrészekben élő gyermekek kötelező
felvételt biztosító köznevelési intézményekbe történő szállításának biztosítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
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6./

Javaslat a Pásztó, Hunyadi út 12. I/2. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

7./

Javaslat Baross Gábor és muzslai utak helyreállításához elnyert vis maior
támogatás elszámolásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

8./

Javaslat 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok létszámának
meghatározására
Előterjesztő: Sárik Jánosné óvodavezető

9./

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája „ A köznevelési és kulturális
intézményekben működő komplex tehetséggondozó és tehetségfejlesztő programok
megvalósításának támogatására” benyújtandó pályázathoz szükséges döntés
meghozatalára
Előterjesztő: Sárik Jánosné óvodavezető

10./

Javaslat a polgármesteri tevékenységgel összefüggő személygépkocsi használattal
kapcsolatos döntés módosítására
Előterjesztő: Dr. Becsó Károly Csaba Ügyrendi Bizottság elnöke

I.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének
számú módosítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

3.

Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság Egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet
módosítást.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a rendelet módosítást.
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat
17/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelete a
15/2015. (VI. 27.) rendelettel, a 13/2015. (V. 29.) rendelettel módosított
4/2015. (II.27.) költségvetési rendelet módosításáról
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/
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II.

NAPRENDI PONT:
Javaslat az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére
vonatkozó szabályokról szóló 29/2009.(IX.30.) számú önkormányzati rendelet
módosítására (II. forduló)
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Dömsödi Gábor: A bizottsági ülésen elhangzott egy módosító javaslat, melyet befogadott.
A 2. § /1/ bekezdés a. pontjából kimarad a „tartózkodási hellyel” szövegrész.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: Kéri, hogy a 8. § /2/ bekezdésében javítsák ki az „idegenforgalmi
értékbecslés” szövegrészt ingatlanforgalmi értékbecslésre.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra
javasolja.
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
18/2015. (IX. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó
szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet módosításáról
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/.
III.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat Gördülő Fejlesztési Terv elfogadására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Kérdés
Dr. Halász István: A Gördülő Tervből kikerült a 900 fm-es bekötőút felújítás. A
szennyvíztelepre bevezető utat ki fogja felújítani?
Dömsödi Gábor: 800 m útról van szó, melynek a felújítása kb. 15 millió Ft. Valamiért
kikerült a Gördűlő Tervből.
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Vélemény, észrevétel
Czabafy László: A Városgazdálkodási Kft. közmunkásai kátyúzási munkákat végeztek az
úton.
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
266/2015.(IX. 3.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület megismerte és megtárgyalta Gördülő
Fejlesztési Terv elfogadására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016-2030-ig terjedő időszakra
szóló Gördülő Fejlesztési Tervet a szennyvízhálózat esetében a felújítások és
pótlások összefoglaló táblázat Pásztó szennyvíztelep bekötő út 900 m felújítása sor
törlésével fogadja el.
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gördülő Fejlesztési Terv
benyújtására felhatalmazza az Érv ZRt-t. A Terv benyújtásához a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal általi elfogadásához szükséges
825 000,- Ft igazgatási-szolgáltatási díjat költségvetésében biztosítja, egyben
felkéri a polgármestert, hogy az igazgatási-szolgáltatási díj átutalásáról 2015.
szeptember 15-ig gondoskodjon.
Felelős: értelemszerűen
Határidő: értelemszerűen
3. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, hogy
jelen határozattal elfogadott Gördülő Fejlesztési Tervet a 2016-2030-ig terjedő
időszakra küldje meg az ÉRV. ZRt-nek további intézkedés céljából.
Felelős: értelemszerűen
Határidő: 2015. szeptember 4.
IV.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat háziorvosi ügyelettel kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel

Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
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Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
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
267/2015.(IX. 3.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi ügyelettel kapcsolatos
közbeszerzési eljárás megindításáról szóló javaslatot megtárgyalta és az alábbiak szerint
határoz:
A Képviselő-testület hozzájárul a házi orvosi ügyelet közbeszerzési eljárásának
megindításához, a közbeszerzés kiírásához.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
V. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Mátrakeresztes és Hasznos városrészekben élő gyermekek kötelező felvételt
biztosító köznevelési intézményekbe történő szállításának biztosítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
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
268/2015.(IX. 3.) SZÁMÚ HATÁROZATA
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mátrakeresztes és Hasznos
városrészben élő óvodás és általános iskola alsó tagozatán tanuló gyermekek
kötelező felvételt biztosító köznevelési intézményekbe történő szállításával járó
feladatok ellátásával a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft-t bízza meg.
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2. A szállítással járó személyi- és dologi kiadások a Városgazdálkodási Kft-t terhelik,
mely kiadásait az önkormányzat számla ellenében megtéríti.
A szállítással járó kiadások havi összegét az önkormányzattal egyeztetett
önköltségi áron kell biztosítani.
3. Felhatalmazza polgármesterét a Pásztó Városi Önkormányzat és a Pásztói
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között a Mátrakeresztes és Hasznos
városrészben élő óvodás és alsó tagozatos gyermekek kötelező felvételt biztosító
köznevelési intézményekbe történő szállításával járó feladatok ellátására elkészített
megállapodás aláírására.
VI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztó, Hunyadi út 12. I/2. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
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 minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
269/2015.(IX. 3.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó,
Hunyadi u. 12. I/2. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadására tett javaslatot és az
alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 244/2015. (VI.25.) számú határozatát.
2. A Mikszáth Kálmán Líceumba -a 2015/2016-ös tanévre- érkező francia anyanyelvi
pedagógus, Anais Pourtois részére szakember ellátás címén történő önkormányzati lakás
bérbeadása iránt benyújtott kérelemnek helyt ad és a Pásztó, Hunyadi 12. I/2. szám alatt
található lakást 2015. szeptember 7-től 2016. június 30-ig bérbe adja, Anais Pourtois
francia anyanyelvi tanárt szakember ellátás címén bérlőként kijelöli.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést évente
meghosszabbítsa a jogosultsági feltételek fennállása esetén.
Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója
Határidő: értelemszerűen
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VII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Baross Gábor és muzslai utak helyreállításához elnyert vis maior támogatás
elszámolásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Az előterjesztéshez két határozati javaslat tartozik, mindkettőről szavazni
kell.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja mindkét határozati javaslatot.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
270/2015. (IX. 3.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Baross
Gábor u. 30-34. szám előtti útburkolat helyreállításához elnyert vis maior támogatás
elszámolásával kapcsolatos döntés meghozataláról szóló javaslatot és az alábbi
határozatot hozza:
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 211 885
EBR42 igénylésazonosító számú Pásztó, Baross G. u. 30-34. sz. előtti útburkolat
helyreállítására tervezett 7 087 007,- Ft költség ténylegesen 1 349 138,- Ft. Ezért a
költségkülönbözetre eső 90 %-os támogatásról összesen 5 163 776,- Ft-ról lemond.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Magyar
Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodáját értesítse e
határozat megküldésével.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 17.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
271/2015. (IX. 3.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Muzslára
felvezető út helyreállításához elnyert vis maior támogatás elszámolásával kapcsolatos döntés
meghozataláról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 211 891 EBR42
igénylésazonosító számú Pásztó, Muzslára felvezető u. útburkolat helyreállítására
tervezett 20 000 000,- Ft költség ténylegesen 19 642 046,- Ft. Ezért a
költségkülönbözetre eső 90 %-os támogatásról összesen 824 359,- Ft-ról lemond.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Magyar Államkincstár
Nógrád Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodáját értesítse e határozat
megküldésével.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 17.

VIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok létszámának
meghatározására
Előterjesztő: Sárik Jánosné óvodavezető
Kérdés
Plecskó Péter: Az előterjesztésben az szerepel, hogy a csoportlétszám emelés nem az
egész óvodára értendő, hanem kizárólagosan egy-egy csoportra. Ez a határozati
javaslatban nem jelenik meg. Kérdése, hogy minden csoportra fog vonatkozni, vagy csak
egy csoportra?
Bartus László: A jogszabály lehetőséget ad az intézménynek, hogy legyen bizonyos
mozgástere a csoportlétszám alakításában. Szeptembertől kötelező a három éves kort
betöltött gyermekek óvodába járása, viszont aki év közben tölti be a 3 életévét, azt is fel
kell venni. A 28 főben meghatározott csoportlétszám biztonsággal tartható.
Barna Tiborné: A jogszabály lehetőséget ad arra is, hogy rendkívül indokolt esetben a
jegyző egy év felmentést adhat az óvodába járás alól.
Dömsödi Gábor: Mennyi most egy csoport létszáma?
Sárik Jánosné: Jelenleg 9 db 25 fős csoport van az óvodában.
Minden ősszel prognosztizálniuk kell a következő év őszétől várható gyermeklétszámot,
ez a 2015. évre vonatkozóan 215 fő volt. A MÁK 19 óvónő bérét finanszírozta a 21
helyett. Ezért csökkentették 9 csoportra a gyermekeket.
Dömsödi Gábor: Ha egy csoportban több a gyermek, a velük történő foglalkozás sem
annyira hatékony.
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Sárik Jánosné: Természetesen, ha kevesebb gyermek van egy csoportban, hatékonyabban
tudnak velük foglalkozni az óvónők. A védőnővel is egyeztetett és nem várható, hogy
Pásztón nőne a születések száma.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
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
272/2015.(IX. 3.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Város Képviselő-testülete megtárgyalta Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája
2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására,
valamint maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére előterjesztett javaslatát,
és a Nkt. 25.§ (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az óvoda székhelyén és
tagintézményeiben az óvodai csoportra megállapított maximális létszámot 28 főben
határozza meg a 2015/2016. nevelési évre vonatkozóan.
Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezető
IX. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája „ A köznevelési és kulturális
intézményekben működő komplex tehetséggondozó és tehetségfejlesztő programok
megvalósításának támogatására” benyújtandó pályázathoz szükséges döntés
meghozatalára
Előterjesztő: Sárik Jánosné óvodavezető
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
273/2015.(IX. 3.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája által tervezett „A köznevelési
és kulturális intézményekben működő komplex tehetséggondozó és tehetségfejlesztő
programok megvalósításának” támogatására kiírt pályázat benyújtását támogatja.
X. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a polgármesteri tevékenységgel összefüggő személygépkocsi használattal
kapcsolatos döntés módosítására
Előterjesztő: Dr. Becsó Károly Csaba Ügyrendi Bizottság elnöke
Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottsági ülésen elhangzott egy módosító javaslat, melyet a
bizottság nem fogadott el, hanem az eredeti határozati javaslatot javasolta elfogadásra.
Most azt kéri, hogy a képviselő-testület is szavazzon az ott elhangzott módosító javaslatról,
mely szerint a polgármester a hivatali gépkocsit ne csak belföldön, hanem külföldön is
használhassa az Ügyrendi Bizottság hozzájárulása nélkül.
Dömsödi Gábor: Javasolja, hogy maradjanak az eredeti határozatnál és ha olyan eset adódik,
hogy külföldön is használnia kell a hivatali gépkocsit, akkor az Ügyrendi Bizottsághoz fordul.
Dr. Becsó Károly: Mint előterjesztő, kéri, hogy a módosító javaslatáról szavazzon a
képviselő-testület.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja az Ügyrendi Bizottság elnökének javaslatát.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadta a módosítást.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot az elfogadott módosítással.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
274/2015.(IX. 3.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta
309/2014.(XI.13.) számú határozat 1. pontjának módosítására tett javaslatot és az alábbi
határozatot hozza:
A Képviselő-testület 309/2014.(XI.13.) számú határozatának 1. pontja úgy módosul, hogy
a Képviselő-testület Dömsödi Gábor polgármester részére 2015. szeptember 4-től
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polgármesteri tevékenységével összefüggésben a Hivatal LEM-881 forgalmi rendszámú
Volkswagen Jetta típusú személygépkocsijának korlátlan hivatalos és magáncélú
használatát biztosítja belföldön, illetve külföldön.
Dömsödi Gábor megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
k.m.f.

Dömsödi Gábor
polgármester

dr. Sándor Balázs
jegyző

