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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 1-i üléséről.
Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, Farkas Attila alpolgármester, Barna Tibor
Józsefné, dr. Becsó Károly, dr. Halász István, Édes Attila, Káposzta Csaba, Plecskó Péter
képviselők.
Dr. Sándor Balázs jegyző, Budavári Valéria osztályvezető, Máté Nándorné IPESZ vezetője,
Bartus László osztályvezető, Juhászné Mustó Mária osztályvezető, Sárik Jánosné
óvodavezető, Czabafy László VG. Kft. igazgatója, Berzák Gyuláné, Dudásné Fülöp Anita,
Tari Mihály Szervezési Osztály munkatársai.
Dömsödi Gábor: Megállapítja a határozatképességet, mivel a 9 megválasztott képviselőből 7
fő jelen van. Volek György képviselő úr jelezte távolmaradását.
Javaslatot tesz a napirendre a következő kiegészítéssel.
További három napirend megtárgyalása szükséges, melyek az alábbiak:
21./

Javaslat Naturland Egészségcentrum Zrt. lakcím névadására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

22./

Javaslat civil és sport szervezet egyedi kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba Civil és Sport Kapcsolatok Tanácsnoka

23./

Javaslat képviselői tiszteletdíjról történő lemondás és felhasználási cél elfogadására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba Civil és Sport Kapcsolatok Tanácsnoka

Szavazásra bocsátja.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
285/2015. (X. 1.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1./

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

2./

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

3./

Javaslat a települési támogatásról szóló 6/2015. /II. 27./ számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
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4./

Javaslat az idegenforgalmi adóról szóló 15/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

5./

Javaslat a talajterhelési díjról szóló 23/2013/XI. 11./ önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

6./

Javaslat a városi önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló
20/2006.(VII.28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

7./

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó intézményekben fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló 14/2013. /VI. 24./ önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

8./

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2015. I. félévi költségvetésének teljesítéséről
szóló tájékoztató elfogadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

9./

Beszámoló a tanácsnokok 2015. I. félévi tevékenységéről
Előterjesztő: Gazdasági kapcsolatok tanácsnoka, Civil és Sport kapcsolatok
tanácsnoka

10./

Beszámoló a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. első félévi
tevékenységéről.
Előterjesztő: Czabafy László ügyvezető igazgató

11./

Javaslat a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. likviditási helyzetének
megoldására.
Előterjesztő: Czabafy László ügyvezető igazgató

12./

Javaslat a Településrendezési Terv felülvizsgálatára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

13./

Javaslat az Integrált Településfejlesztési Stratégia véglegesítésére és elfogadására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

14./

Tájékoztató az Önkormányzat részvételéről
felülvizsgálata
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

15./

Tájékoztató a strand üzemeltetésének tapasztalatairól, gazdálkodása, fejlesztési
elképzelések
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

16./

Javaslat a városi játszóterekkel kapcsolatos intézkedések megtételére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

egyesületekben, egyesületi tagság
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17./

Javaslat a pásztói 2877/24 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos telekvásárlási és
telekrendezési ügy felülvizsgálatára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

18./

Javaslat önkormányzati lakáskérelmek elbírálására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

19./

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

20./

Javaslat a Muzslára felvezető út helyreállításához elnyert vis maior támogatás
elszámolásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

21./

Javaslat Naturland Egészségcentrum Zrt. lakcím névadására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

22./

Javaslat civil és sport szervezet egyedi kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba Civil és Sport Kapcsolatok Tanácsnoka

23./

Javaslat képviselői tiszteletdíjról történő lemondás és felhasználási cél elfogadására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba Civil és Sport Kapcsolatok Tanácsnoka

Dr. Becsó Károly érkezik, 8 képviselő van jelen.
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 rendes ülés közötti fontosabb események közül kiemel néhányat.
Az egyik legfontosabb a város életében a szeptember 15-i dátum, ugyanis ez a nap a
határideje a helyi adók befizetésének. A költségvetés készítésekor 345 millió Ft helyi adót
terveztek be. Ebből az iparűzési adó 285 millió Ft-ra volt tervezve. A tervezett összeg több
mint 90 %-a folyt be szeptember 15-ig az önkormányzat számlájára. Év végére realizálódhat a
betervezett adóbevétel.
Továbbra is nagyon takarékosan kell gazdálkodnia minden önkormányzati intézménynek és
az önkormányzatnak is. Ha ugyanannyi pénzzel gazdálkodhatna az önkormányzat, mint az
előző ciklus idején, most több, mint 200 millió Ft lenne a számlán.
Befejeződött a strand szezon. Az utolsó napokban is jó idő volt, így elmondható, hogy jó
szezont zártunk. A felújítási munkálatok miatt csak júniusban nyitott a strand, ennek ellenére
18000 látogató volt a zárásig. A strand üzemeltetéséről szóló tájékoztató önálló napirend,
ezért erről bővebben nem beszél.
Sikerként könyvelhető el, hogy az általános iskolák fenntartását átvette az önkormányzat.
Még nincs meg az első hónap mérlege, de bízik abban, hogy kevesebbe kerül az iskola

4
fenntartása, mint amennyit eddig az államnak befizettünk. Ez havonta több, mint 12 millió Ft
volt. A megspórolt összegből lehet felújítási munkákat tervezni.
Szintén sikerként értékelhető a közmunka szervezettsége és eredményei. Biztosan lehet
minden területen hiányosságot találni, de összességében értékalkotó és hasznos tevékenység
folyik.
Azok a törekvések, melyeket a képviselő-testület maga elé tűzött, jó irányba mennek. A város
a kevesebb pénz ellenére is jobb színvonalon látja el feladatát, mint ezelőtt. Ezt megköszöni
minden kollégának, aki ebben részt vett.
Az elmondottakat tartotta legfontosabbnak az elmúlt időszak vonatkozásában.
A lejárt határidejű határozatokról következik a szavazás.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a 72/2015. (III. 26.) számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
286/2015. (X. 1.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a 72/2015. (III. 26.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a 81/2015. (III. 26.) számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
287/2015. (X. 1.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a 81/2015.(III.26.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a 214/2015. (VI. 25.) számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
288/2015. (X. 1.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a 214/2015. (VI. 25.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
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Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a 241/2015. (VI. 25.) számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
289/2015. (X. 1.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a 241/2015.(VI. 25.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a 255/2015. (VIII. 13.) számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
290/2015. (X. 1.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület
tájékoztatást elfogadta.

a 255/2015. (VIII.13.) számú határozat végrehajtásáról adott

Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a 256/2015. (VIII. 13.) számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
291/2015. (X. 1.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület
tájékoztatást elfogadta.

a 256/2015. (VIII.13.) számú határozat végrehajtásáról adott

Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a 257/2015. (VIII. 13.) számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
292/2015. (X. 1.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a 257/2015. (VIII.13.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
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Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a 258/2015. (VIII. 13.) számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
293/2015. (X. 1.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület
tájékoztatást elfogadta.

a 258/2015. (VIII.13.) számú határozat végrehajtásáról adott

Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a 259/2015. (VIII. 13.) számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
294/2015. (X. 1.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület
tájékoztatást elfogadta.

a 259/2015. (VIII.13.) számú határozat végrehajtásáról adott

Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a 261/2015. (VIII. 13.) számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
295/2015. (X. 1.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület
tájékoztatást elfogadta.

a261/2015. (VIII. 13.) számú határozat végrehajtásáról adott

Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a 262/2015. (VIII. 13.) számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
296/2015. (X. 1.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a 262/2015. (VIII. 13.) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást elfogadta.
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Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a 263/2015. (VIII. 13.) számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
297/2015. (X. 1.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a 263/2015.(VIII.13.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a 266/2015. (IX. 3.) számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
298/2015. (X. 1.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a 266/2015. (IX.3.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a 270/2015. (IX. 3.) számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
299/2015. (X. 1.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a 270/2015. (IX.3.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a 271/2015. (IX. 3.) számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
300/2015. (X. 1.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a 271/2015. (IX.3.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
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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
301/2015. (X. 1.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatást
elfogadta.
II.

NAPIRENDI PONT:

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

rendelet

Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a rendelet módosítást.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
19/2015. (X. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint az ezzel kapcsolatos rendelkezési
jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet
módosításáról
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/
III.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat a települési támogatásról szóló 6/2015. /II. 27./ számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja.
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Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a rendelet módosítást.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2015. (X. 2.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról szóló 6/2015. (II.27.) számú rendelet módosításáról
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/
IV.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat az idegenforgalmi adóról szóló 15/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: E rendelet módosítását jogszabály változás tette szükségessé. Az adó
mértékét és befizetésének módját nem befolyásolja.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a rendelet módosítást.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ – TESTÜLETE
21/2015. /X. 2./ önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról
szóló 15/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/
V.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat a talajterhelési díjról szóló 23/2013/XI. 11./ önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dr. Sándor Balázs: Ennél a rendeletnél jogtechnikai kérdés merült fel, melyet a
Kormányhivatal jelzett. Érdemben a rendelet tartalma nem változik.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
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Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a rendelet módosítást.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
22/2015. /X. 2./ önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról szóló 23/2013. /XI. 11./ önkormányzati rendelet
módosításáról
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/
VI.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat a városi önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló
20/2006.(VII.28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Nem változott a díjak elnevezése és a díjak sem változtak. A díjak formája a
korábbi leírásnak nem felelt meg. Most hozzá igazítjuk a rendelet szövegét.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Farkas Attila: Eddig az volt a hagyomány, hogy augusztus 20-án adták át a kitüntetéseket,
idén ez október 23-án fog megtörténni. Javasolja, hogy a következő évben ismét augusztus
20-án adják át a díjakat. A következő évben január 31-ig lehet megtenni a javaslatokat a 2016.
évi kitüntetettekre.
Dömsödi Gábor: Egyetért azzal, hogy jövőre augusztus 20-án adják át a kitüntetéseket. Az új
érmek elkészítése több időt vesz igénybe. Jelenleg ez egy ideiglenes megoldás.
Kéri, hogy figyeljenek a január 31-i határidőre, hogy ne legyen akadálya az augusztus 20-i
átadásnak.
Dr. Halász István: A bizottságok együttes ülésén megtárgyalták az előterjesztést és
elfogadásra javasolják.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a rendelet módosítást.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
23/2015. (X. 2.) önkormányzati rendelete
a városi önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló
20/2006. (VII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/.
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VII.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról
szóló 14/2013. /VI. 24./ önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta a rendelet
módosítást és elfogadásra javasolja.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a rendelet módosítást.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2015. (X. 2.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013. (VI. 24.) rendelet
módosításáról
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/
VIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2015. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló
tájékoztató elfogadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Szóbeli kiegészítést nem tesz, csupán azt említi meg, hogy a költségvetésben
elfogadott számoktól a képviselő-testület döntése alapján tértek el, pl. sporttámogatási keret
esetében. Nagyfokú takarékosság jellemezte eddig a munkát pl. az eltávozott dolgozók helyett
nem kerültek felvételre újak. A nehéz anyagi helyzet ellenére is tudták tartani a költségvetést
és ezért mindenkinek megköszöni a fegyelmezett gazdálkodást.
Kérdés
Farkas Attila: Az IPESZ vezetőjétől kérdezi, hogy a háziorvosi ügyelettel kapcsolatban van-e
kintlévőség?
Az óvodánál a dologi kiadások tekintetében 39,8 % a felhasználás. Ez tartható lesz év végéig?
Hasonló a helyzet a Művelődési Központnál, itt a dologi kiadásokra fordított összeg 34,5 %.
Máté Nándorné: Jelentősebb kintlévőség nincs, az önkormányzatok többsége befizette a
háziorvosi ügyelettel kapcsolatos tartozását.
Sárik Jánosné: Az óvodánál a beszámolóban feltüntetett szám a június 30-i állapotot mutatja.
A nyári szünetben történt karbantartási munkálatok pénzügyi vonzatát még nem tartalmazza.
Dömsödi Gábor. Továbbra is felhívja az intézményvezetők figyelmét, hogy minden kiadást
személyesen kell megbeszélni. Az előirányzat nem azt jelenti, hogy el lehet és kell költeni.
Van a feladat, melyet a lehető leghatékonyabban és költségtakarékosabban kell elvégezni.
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Az önkormányzatnak rendelkezésére áll egy 70 millió Ft-os hitelkeret arra az esetre, ha év
közben nem folyik be elegendő bevétel, viszont december 31-re nem lehet hiteltartozás. Ezért
kell nagyon takarékosan és okosan gazdálkodni. Az önkormányzat nem vehet fel hitelt, ahhoz
kormányengedély szükséges.
Antalné Prezenszki Piroska: Valóban nagyon takarékosan gazdálkodott a Művelődési
Központ is, viszont ez köszönhető az uniós tartalékoknak is.
Dr. Becsó Károly: A beszámolóból számára nem derül ki, hogy az intézményi átvilágítások
befejeződtek-e már? Amennyiben befejeződtek, kéri, hogy egy összefoglaló anyagot kapjanak
a képviselők.
Dömsödi Gábor: Az intézmények átvilágítása még nem fejeződött be. Az átvilágítás
eredményéről készülni fog egy összegzés, melyet a képviselők is meg fognak kapni.
Ennek az átvilágításnak a költségvetés tervezésekor lesz nagy jelentősége.
Dr. Halász István: A „nagy” Dózsa Iskola tudomása szerint pályázik energetikai
korszerűsítésre. Ha sikerülne, nagyon sokat meg lehetne spórolni pl. a fűtésen.
Dömsödi Gábor: A nyílászárókat rendbe kell tenni, mert ott nagyon sok pénz elmegy éppen
amiatt, hogy nagyon rossz állapotban vannak. A tornaterem sincs leszigetelve. Ha csak kis
szigetelést tesznek, már akkor is jelentős összeg takarítható meg. Bízik benne, hogy nyílik
lehetőség a korszerűsítési munkák elvégzésére.
Az önkormányzat rendelkezik egy jelentős vagyonnal, melyet sokkal nagyobb odafigyeléssel
kell kezelni és a racionalizálással is sok pénzt lehet megtakarítani.
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta a beszámolót és
elfogadásra javasolja.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra
javasolj a beszámolót.
Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság szintén megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót.
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
302/2015. (X. 1.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta Pásztó
Városi Önkormányzat 2015. I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót és azt elfogadja.
IX.

NAPIRENDI PONT:

Beszámoló a tanácsnokok 2015. I. félévi tevékenységéről
Előterjesztő: Gazdasági kapcsolatok tanácsnoka, Civil és Sport kapcsolatok tanácsnoka
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Káposzta Csaba: Mikor elvállalta a civil és sport kapcsolatok tanácsnoki tisztségét, tudta,
hogy nem lesz egyszerű a feladata. E vonatkozásban a város életében egy nagy űr volt.
Összehívott egy sport fórumot, ahol a szakemberekkel és a város sport életében szerepet
vállalókkal megvitatták a város készülő sportkoncepcióját. Azóta a sportkoncepciót már a
képviselő-testület is elfogadta.
A városban eddig nem volt sportnap. Az idén ezt a hiányt is pótolták. Szeptember 20-án
sikeresen megrendezték és ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik részt vettek a
szervezésben. A civil szervezetekkel kapcsolatban elmondja, hogy szeretne egy civil
kerekasztalt létrehozni a civil szervezetek vezetőinek bevonásával.
Ezúton hívja fel a gazdálkodó szervezetek, vállalkozások figyelmét, hogy a TAO-ból
ajánljanak fel a sportszervezetek részére, hiszen az nagyon nagy segítség lenne.
Dömsödi Gábor: Megköszöni Káposzta Csabának a civil és sportszervezetek körében kifejtett
munkáját. A változás szemmel látható.
Megerősíti, hogy a TAO-ból befolyó összegre igen nagy szükség lenne, hiszen pl. pályázati
önrész is fedezhető belőle.
Plecskó Péter: Beszámolójában az elmúlt fél évben végzett tevékenységét mutatja be.
Sajnálja, hogy az önkormányzat az elmúlt több, mint fél évben nem fordított olyan összegeket
a gazdaságra és gazdaságfejlesztésre, mint a sport és civil szervezetek támogatására. Jövőre
sokkal több pénzt kell elkülöníteni erre a fontos feladatra.
Dömsödi Gábor: Azt kell látni, hogy olyan lehetőség áll a térség előtt, mint eddig még soha.
A 21-es út négysávúsítása már majdnem elér Pásztóig, a város a szabad vállalkozási zónába
tartozik. A testületi ülés előtt két befektető is érdeklődött, akik egy 150 m2-es, illetve egy 300
m2-es csarnokot vennének bérbe.
Sajnos a meglévő iparterületekre még mindig nincs konkrét vevő. A most jelentkező
vállalkozó pályázni szeretne és ezért keres telephelyet. Amennyiben nyer a pályázata,
idehozná a központot.
Plecskó Képviselő Úr viszont elévülhetetlen érdemeket szerzett a strand üzemeltetése és a
közmunka terén is. Összességében sokat tett a városért az elmúlt időszakban.
Barna Tiborné: Köszönetet mond Káposzta Csabának a sportnap megszervezéséért. Úgy
gondolja, ezzel hagyományt teremtettek Pásztón.
Plecskó Úrnak pedig azt köszöni meg, hogy bármikor segítségre volt szüksége, azonnal
rendelkezésére állt. Ugyanezt mondja el a Városgazdálkodási Kft. vezetőjével kapcsolatban
is.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolj a tanácsnokok beszámolóját.
Dr. Becsó Károly: Majdnem egy éves az újonnan megalakult képviselő-testület. Úgy
gondolja, bevált a két tanácsnoki poszt és jó gondolat volt a gazdasági, valamint a civil és
sport területre külön is fókuszálni.
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a tanácsnokok
beszámolóját.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
303/2015. (X. 1.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a Gazdasági Kapcsolatok Tanácsnoka és a Civil és Sport Kapcsolatok
Tanácsnoka munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
X.

NAPIRENDI PONT:

Beszámoló a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. első félévi
tevékenységéről.
Előterjesztő: Czabafy László ügyvezető igazgató
Czabafy László: A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Kft. I. félévi tevékenységéről szóló
beszámolót. Megfogalmazódott, hogy haladéktalanul tárgyalást kell kezdeményezni a
Salgótarjáni VGÜ-vel a jövő évi hulladékszállítás feltételeiről.
A stranddal kapcsolatban is voltak javaslatok a FEB ülésén. További szolgáltatás bővítésre
lenne szükség és akkor a jegyárakat is lehetne ahhoz igazítani.
Sajnos a Kft-nek likviditási problémái vannak, erről a következő napirendi pontban tárgyal a
képviselő-testület.
A FEB üléséről készült jegyzőkönyvet a képviselők megkapták.
Dömsödi Gábor: Az, hogy a Kft. nehéz helyzetbe került, nem a Kft. vezetésének hibája,
hanem a körülményeké. Olyan tevékenységeket kell végeznie a
Kft.-nek, melyek
ráfizetésesek. Ezek közül is a legtöbb veszteséget a hulladékszállítási tevékenység okozza.
El kell addig jutni, hogy tudják, minek mennyi a költsége, akkor tudnak hasznot rászámolni.
Vannak túlszámlázások, mindent a valós költségen kell elszámolni.
Az évek alatt felhalmozódott adósságot valahogyan rendezni kell, erre meg kell keresni a
forrást. Az önkormányzat ezt nem tudja kifizetni. Egyszer olyan állapotot kell teremteni, hogy
ne legyen mínusz és feltárni, hogy a veszteségek miből adódnak.
Meg kell még említeni a piaccal kapcsolatos problémát. A felújítás ellenére áldatlan állapotok
vannak főleg a parkolással kapcsolatban. A múltkori bejáráson kiderült, hogy az
önkormányzat tulajdonában van a köves parkoló mellett egy épület, melynek lebontása után
ott lehet parkolót kialakítani.
A pásztói strandon biztosan nem lesznek drágábbak a jegyek a pásztóiaknak. Ha a
szolgáltatást fejlesztik, esetleg lehet magasabb jegyárat kérni.
Plecskó Péter: Javasolja, hogy a képviselő-testület állítson fel egy szakbizottságot, hogy a
salgótarjáni VGÜ-vel tárgyalásokat folytassanak a jövő évi hulladékszállítási tevékenység
feltételeiről.
Dömsödi Gábor: Támogatja a bizottság felállítását. Azt is tisztázni lehetne, hogy konkrétan
mire ad lehetőséget az önkormányzatnak a Hulladékgazdálkodási Társulással kötött szerződés
a különböző helyzetekben. Félelme az, hogy sok mozgástere nincs az önkormányzatnak.
Hamarosan megvalósul a szelektív hulladékszállítás és mostmár az is látható, milyen
költségei lesznek. Pl. a szállítójárművek amortizációját, az adminisztrációs személyzet
költségeit ki kell fizetni. Megtakarításként jelentkezik viszont, hogy nem kell hulladék
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lerakási díjat fizetni.
A jövő évi költségvetés tervezésnél pontosan kell ismerni a várható kiadásokat.
Czabafy László: Egyetért a bizottság felállításával és mint előterjesztő, befogadja a javaslatot.
Farkas Attila: A múlt héten részt vett egy szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos fórumon,
ahol több szakember is jelen volt. Megkérdezte, hogy a szelektív hulladékgyűjtés
bevezetésével csökkennek-e a költségek, illetve milyen tapasztalatok vannak ott, ahol ezt már
bevezették.
A válasz az volt, hogy vegyes. Országrészenként is más költségek jelentkeznek, ez több
tényezőtől is függ. Az az információ jutott el hozzá, hogy Salgótarján gondolkodik abban,
hogy felajánlaná Pásztónak, hogy jövőre vegye át a hulladékszállítást a Városgazdálkodástól
és nem alvállalkozói formában működne a dolog.
Ha igaz ez a hír, ebből milyen előnyünk és esetleg hátrányunk származhat?
A beszámolóban szerepel, hogy a Városgazdálkodási Kft. 24 fővel áll szerződéses
viszonyban. Erről kér Czabafy Úrtól tájékoztatást.
Megjegyzi továbbá, hogy a hétvégére eső városi rendezvényeken több alkalommal sem állt
rendelkezésre közmunkás. Nem tartja szerencsésnek, hogy a rendezvény bonyolításához
szükséges fizikai munkaerőért pénzt kell kifizetni.
Dömsödi Gábor: Válaszként elmondja, hogy Dóra Ottó, aki a Hulladékgazdálkodási Társulás
elnöke, felhívta telefonon, és elmondta azt, hogy látnak abban fantáziát, hogy visszavennék
ezt a tevékenységet, amit Igazgató Úr korábban felkínált nekik. Czabafy Úrtól megkérdezte,
miért lenne ez jó Salgótarjánnak. Abban az esetben hozzájuk folyna be a szemétszállítási díj.
Ha lenne egy olyan megoldás, ha nem Pásztó lenne az alvállalkozó és Salgótarján elvinné az
egészet és szednék a szemétdíjat, az jó lenne. Így jelenleg Pásztó van tárgyalási pozícióban és
erre nemet kell mondanunk. Sokkal jobb, ha mi döntjük el, hogy mikor fizetünk, mintha
fordítva lenne.
Czabafy László: Egyetért Polgármester úrral, ugyanis Pásztón a fizetési hajlandóság jónak
mondható. A kintlévőség éves szinten 10-15 % között van, Salgótarjánban ez kb. 5 %-kal
több.
A közmunkások hétvégi munkavégzésével kapcsolatban elmondja, hogy míg korábban tudtak
nekik fizetni a hétvégén végzett munkáért, jelen helyzetben ezt már nem tudják megtenni.
A Városgazdálkodási Kft. feladatai jelentősen megnőttek az I. félévben. A közmunka teljes
egészében a Városgazdálkodási Kft-hez került, a strand üzemeltetése is sok plusz feladatot
jelentett. Ezért volt szükség arra, hogy megbízásos jogviszonnyal biztosítsák a feladatok
ellátását. Alkalmazniuk kell pl. fogyasztóvédelmi referenst, adatvédelmi referenst,
munkavédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásra jogosult személyt.
Dr. Sándor Balázs: Plecskó Péter javaslatával kapcsolatban elmondja, hogy a képviselőtestületnek lehetősége van ideiglenes bizottság felállítására. Meg kell határozni a feladatkört,
a célt és a határidőt. Javasol egy rövid szünetet. Beszéljék meg, hogy milyen feladatot kell
ellátni, jelöljenek meg egy határidőt erre vonatkozóan. A határozati javaslat pedig kiegészülne
a konkrét feladat meghatározásával és az érintett személyek megnevezésével.
Dömsödi Gábor: Egyetért Jegyző Úrral, szünetet rendel el.
SZÜNET

16
SZÜNET UTÁN
A képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 9 főből 8 fő jelen van.
Plecskó Péter: Javasolja, hogy a hulladékszállítási tevékenység 2016. évre vonatkozó
feltételeiről a Salgótarjáni VGÜ-vel folytatandó tárgyalásokra hatalmazza fel a képviselőtestület Dömsödi Gábor polgármestert, Czabafy László ügyvezető igazgatót, Szklenár Katalin
ügyintézőt és Plecskó Péter képviselőt.
Dömsödi Gábor: Megkérdezi a képviselő-testület jogász tagjait, nem kíván-e valaki részt
venni a tárgyalásokon. Jó lenne, ha egy jogász is jelen lenne. Nem kötelezhet senkit, külső
segítséget fog igénybe venni, ha szükséges lesz.
dr. Halász István: A piaccal kapcsolatban elmondja, hogy korábban az önkormányzat éppen
azért vásárolta meg az ingatlant, hogy parkolóhelyet alakítson ki.
Többen jelezték felé, hogy még mindig vannak árusok a bejáraton kívüli területen és ezzel
akadályozzák a forgalmat. Erre jobban oda kellene figyelni. Úgy gondolja, nem olyan
helyárak vannak a piacon, hogy megterhelő lenne a kifizetése.
Dr. Sándor Balázs: Jelezni kell az árusok felé, hogy közterületet foglalnak el. A közterület
használat engedélyezéséhez kérelmet kell benyújtani a jegyzőhöz. Az engedély megadását
követően közterület használati díjat kell fizetni. Amennyiben engedély nélkül használ valaki
közterületet, szabálysértést követ el, mely szankcionálható.
Dömsödi Gábor: Kéri a jegyzőt, hogy egy rövid, érthető tájékoztatót fogalmazzon meg a
közterület használatáról és az kerüljön kihelyezésre a piac területén. Adni kell egy türelmi
időszakot, ha azt követően is történik szabálytalan közterület foglalás, alkalmazni lehet a
jogos szankciókat.
Czabafy László: Akik a piac területén kívül árulnak, olyan kis mennyiségű terméket
árusítanak, hogy nem érné meg nekik kifizetni a területhasználati díjat.
Dömsödi Gábor: Azt javasolja, hogy amíg az előbbiekben említett átalakítás megtörténik, a
piac hátsó részére kell ezeket az árusokat irányítani és a mostani jegyár egyharmadát fizessék
ki. Úgy gondolja, ez nem lesz megterhelő senki számára.
Barna Tiborné: Megérti, hogy zavarják a forgalmat az ott áruló idős nénik, de inkább örülni
kellene annak, hogy nem segélyért állnak sorba. Olyan humánus megoldást kellene találni,
ami nem sérti őket.
Dömsödi Gábor: Erről más a véleménye. Ez az intézkedés nem az árusok személye ellen
irányul, hanem azért kell megtenni, hogy rend legyen a piacon. Azokkal szemben sem lenne
tisztességes fizetés nélkül engedélyezni az árusítást, akik becsületesen kifizetik a helypénzt.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot a Plecskó Úr által ismertetett kiegészítéssel.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a kiegészített határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pásztói Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. első félévi gazdálkodásáról szóló előterjesztést, és az alábbi
határozatot hozza:
1./ A Képviselő –testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft 2015.
első félévi gazdálkodásáról szóló előterjesztést elfogadja.
2./ A Képviselő – testület, mint 100%-os tulajdonos, a 2015. első félévi
gazdálkodásról szóló előterjesztés alapján a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú
Nonprofit Kft,beszámolóját elfogadja, és egyúttal felkéri a Kft vezetését, hogy
módosítsa a 2015. évi üzleti tervét az évközben bekövetkezett változásokhoz igazodva.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza Dömsödi Gábor polgármestert, Czabafy Lászlót,
a Pásztói VG.Kft.ügyvezető igazgatóját, Szkelnár Katalin ügyintézőt, valamint
Plecskó Péter képviselőt, hogy folytassanak tárgyalást a Salgótarjáni
Városgazdálkodási Kft. vezetőjével annak érdekében, hogy 2016. évre vonatkozóan
minél kedvezőbb legyen a hulladékszállítás költsége Pásztó számára és a 2016.évi
költségvetés tervezésénél a Pásztói VG. Kft. a számok ismeretében tudjon tervezni.
A tárgyalások eredményéről a képviselő-testületet novemberi ülésén tájékoztatni kell.
Határidő: 2015.november 15.
Felelős: polgármester
XI.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. likviditási helyzetének megoldására.
Előterjesztő: Czabafy László ügyvezető igazgató
Czabafy László: A Kft. féléves beszámolója egy eredményjellegű tájékoztatás arról, hogyan
áll a cég gazdálkodása. A jelenlegi napirendhez kapcsolódó előterjesztés pedig a likviditási
probléma megoldására tesz javaslatot. Természetesen nem azt akarják, hogy az önkormányzat
minden veszteségüket kifizesse, mert az irreális elvárás lenne. Jelenleg 12 millió Ft általános
célú támogatásra volna szükségük. Az önkormányzat számára ez lenne a legkedvezőbb
megoldás.
Dömsödi Gábor: Ezt a tartozást a Városgazdálkodási Kft. tolja maga előtt. Amikor egy évvel
ezelőtt polgármester lett, kb. ugyanennyi mínusza volt a Kft-nek. Közben az önkormányzat
adott pénzt a Kft-nek a plusz feladatok ellátására és próbálták ezt a mínuszt eltüntetni.
Pontosan tudja, hogy ez gond és azt is, hogy jelenleg megoldani nem tudják. Ezt akkor
lehetne megoldani, ha vehetnének fel hitelt és lenne fedezet a törlesztésre.
A gazdálkodást kellene nullszaldóssá tenni úgy, hogy ne legyen veszteség. Egyébként az
összes többi intézmény gazdálkodását is racionalizálni kell és a bevételeinket növelni. Ez
pedig egyik hétről a másikra nem megy. Most csak kezelni tudják ezt a problémakört, de
megoldani nem.
Kérdés
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Káposzta Csaba: Mennyi városlakó fizet 110 l-es, illetve 60 l-es kukáért? Azt látja, hogy
azokon a helyeken, ahol nagy konténer van kitéve, az emberek inkább abba hordják a
szemetet.
A szelektív hulladékgyűjtőnél tapasztalt olyat, hogy a fémhulladék tárolására szolgáló
kukából kiszedték a tartalmát és elvitték utánfutóval.
Czabafy László: Sajnos van erről tudomása. A Városgazdálkodási Kft. nem hatóság, így nem
intézkedhet. Figyelmeztetni tudja az állampolgárt, de szankcionálni nem.
A hulladékgazdálkodási törvény szerint a kukába kihelyezett hulladék a hulladékszolgáltató
tulajdonát képezi. Aki onnan elviszi, szabálysértést követ el.
Azt nem tudja megmondani, mennyi a 110, illetve 60 l-es kuka, viszont azt tudja, hogy
Pásztón 3400 család fizet hulladékszállítási díjat.
Dömsödi Gábor: Van valós értéke a kukából elvitt fémhulladéknak?
Czabafy László: Igen, van. Különböző akciók vannak,pl. a Tesco áruházakban a sörös
dobozokat lehet pénzre váltani.
Dömsödi Gábor: Kezelni kell azt a problémát is, hogy a hulladékgyűjtők környezete nagyon
szemetes. Megoldás lehetne akár egy városi őrség felállítása. Az emberek környezeti kultúra
iráni igényét is erősíteni kellene.
Dr. Sándor Balázs: A felvetett problémára két megoldás lehetséges. Az egyik a közterület
felügyelő alkalmazása, akár több személy is. A közterület felügyelőnek meghatározott
képesítéssel kell rendelkeznie.
A másik pedig, hogy lehet önkormányzati rendeletben szabályozni a közösségi együttélés
szabályait. Az önkormányzatnak erre törvény adta lehetősége van. Ebben a szankcionálás
módját is meg lehet határozni.
Dr. Halász István: Ha valaki kiveszi a szelektív gyűjtőből a hulladékot, akkor lopást követ el.
Onnantól kezdve, hogy a kukába elhelyezik a hulladékot, az a hulladékkezelő tulajdonát
képezi. Értékhatártól függően szabálysértést vagy bűncselekményt követ el és ilyen esetre
már van bírói gyakorlat is. Ha valaki ilyet lát, fel lehet jelenteni a rendőrségen.
Káposzta Csaba: Egészségügyi szempontból más emberekre is veszélyes, ha valaki a
hulladékok között kutat, ugyanis aki leviszi a szemetet a gyűjtőbe, megfogja a hulladékgyűjtő
fogantyúját.
Dr. Becsó Károly:Amikor majd tárgyalnak a hulladékkezeléssel kapcsolatban, azt is fel
kellene vetni, hogy olyan szelektív hulladékgyűjtő edényeket adjanak, amibe nem lehet
belenyúlni.
Dömsödi Gábor: Úgy tudja, hogy komoly közbeszerzési eljárás útján kerültek beszerzésre az
edények és ez már nem képezhet tárgyalási alapot. Szeptember végére ígérték az edényeket,
reméli, hamarosan megérkeznek. El kell érni az edények zárhatóvá tételét, erről viszont
tudnak tárgyalni Salgótarjánban.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és elfogadásra javasolja.
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Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
305/2015. (X. 1.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pásztói Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft. likviditási helyzetéről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot
hozza:
1./ A képviselő-testület, mint 100 %-ban tulajdonos, a Pásztói Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft. számára 12 millió Ft általános működési támogatást
biztosít.
XII.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat a Településrendezési Terv felülvizsgálatára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Kérdés
Dr. Halász István: A határozati javaslatban szereplő cégek mindegyikének van jogosultsága
erre a tevékenységre?
Budavári Valéria: Igen, mindegyik cég esetében meggyőződtek arról, hogy végezhetik a
felülvizsgálatot.
Dr. Becsó Károly távozik, 7 képviselő van jelen.
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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
306/2015. (X. 1.) SZÁMÚ HAT306ÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településrendezési terv felülvizsgálatával
kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a településrendezési terv felülvizsgálatához, a szükséges
árajánlatok bekéréséhez, az alábbi településtervezői jogosultsággal rendelkező tervezőktől:
ARCHITECHTON Kft.
KOVATERV Kft.
TARJÁNTERV Kft.
VÁTERV Kft.
VÁTI Nonprofit Kft.
VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft.

3155 Mátramindszent Petőfi u. 30.
3041 Héhalom Petőfi u. 11.
3100 Salgótarján Mártírok u.1.
1012 Budapest Logodi u. 50. I./ 8.
1016 Budapest Gellérthegy u. 32-34.
1024 Budapest Káplár u.7. II. em.1.
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VAROS-TEAMPANNON KFT.
CZIRJÁK SZABÓ Építészeti és Mérnöki Kft

1053 Budapest, Veres Pálné utca 7.
1113, Budapest, Kökörcsin utca 6.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
XIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat az Integrált Településfejlesztési Stratégia véglegesítésére és elfogadására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Erről a tegnapi bizottsági ülésen igen hosszasan tárgyaltak, ezért most nincs
szóbeli kiegészítése.
Dr. Halász István: A tv nézőket és a lakosságot jó lenne informálni, miről is van szó. Ez kb.
egy 150 oldalas anyag.
Dömsödi Gábor: A teljes anyagot megkapja a televízió és gondoskodnak a lakosság
tájékoztatásáról, valamint a város honlapján is elérhető.
Dr. Becsó Károly érkezik, 8 képviselő van jelen.
Dr. Becsó Károly: Nincs mindenki tisztában azzal, mire való az ITS és a településrendezési
terv, a fejlesztési koncepció. Szerencsésnek tartaná, ha nagyon röviden elhangozna egy
tájékoztatás.
Mészáros Sándor: A város településfejlesztési terve rendkívüli módon el van maradva a
jogszabályban előírtaktól. 1999-es és 2003-as dokumentumok állnak rendelkezésre.
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia, a Településfejlesztési Koncepció és
Településrendezési Terv összhangban kell, hogy legyenek egymással.
Rendkívül fontos dokumentum azért is, mert a pályázatok kötelező melléklete az ITS és az
Esélyegyenlőségi Terv.
Mindenképpen megpróbálnak forrásokat szerezni a településfejlesztési koncepció
elkészítéséhez a Belügyminisztérium segítségével.
Dömsödi Gábor: Különböző előírások vannak, melyeknek meg kell felelnie a városnak.
Ezeknek a terveknek az elkészítése nagyon sok pénzbe kerül, Pásztó ezt évek óta nem
készíttette el és már mulasztást követett el e téren.
Erre volt egy belügyminisztériumi pályázat, melyre pályáztunk. Szerettük volna, ha a
Településfejlesztési stratégiát és koncepciót is finanszírozta volna a Belügyminisztérium,
azonban csak az ITS elkészítését finanszírozták. A továbbiakat az önkormányzatnak kell saját
erőből elkészíttetni. Azt is meg kell vizsgálni, hogy a Műszaki Osztály egyes dolgozóit
terheli-e felelősség, hogy ezt a pályázatot nem nyertük meg.
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Az Esélyegyenlőségi Terv már korábban elkészült, ezt az ITS készítése során teljes
egészében be tudták építeni. Hamarosan a teljes anyag felkerül a honlapra, ahol mindenki
számára elérhető lesz.
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
307/2015. (X. 1.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az alábbiak szerint
elfogadja Pásztó Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájára vonatkozó javaslatát.
1.

Pásztó Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját az abban jelzett Szociális városrehabilitációs projekt mellett, új akcióterület (szegregált, szegregációval veszélyeztetett
és egyéb terület) bevonásával és a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló
programokkal együtt (ESZA) tervezi megvalósítani. A célterület meghatározásának
alapját az ITS 80.oldalán jelzett szegregátumok adják, melyet a 48. oldalon található
térképen a K15. jelzéssel szükséges lehatárolni. Az 50. oldalon a K15. Szociális
városrehabilitáció
(Vegyes
lakossági
összetételű,
leszakadó,
leszakadással
veszélyeztetett-, szegregált városi területek státusának emelése. Lakhatási-,
infrastrukturális, stb., valamint a társadalmi együttműködést erősítését szolgáló feltételek
javítása, erősítése.) szöveggel szükséges kiegészíteni.

2.

Felkéri Polgármesterét, hogy a stratégiában tervezett célok, intézkedések, projektek
megvalósítását minél nagyobb mértékben segítse elő.

3.

Megköszöni a Belügyminisztérium Pásztó Város Integrált Településfejlesztési
Stratégiájának elkészítéséhez nyújtott szakmai támogatását.
Egyben jelzi, hogy a Településfejlesztési Koncepció elkészítésére vonatkozóan kialakult
helyzetet, - mely nem volt támogatva-, kezelni kell. Egyeztetéseket kell végezni a BM
illetékeseivel annak érdekében, hogy lehetőség szerint anyagi forrást biztosítsanak a
koncepció elkészítéséhez.

Határidő: Értelemszerűen, folyamatosan, illetve 2015. évben
Felelős: Polgármester
XIV. NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató az Önkormányzat részvételéről egyesületekben, egyesületi tagság felülvizsgálata
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
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Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Becsó Károly: Együttes ülésen megtárgyalták a bizottságok és egyhangúlag elfogadásra
javasolják mindkét határozati javaslatot.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
308/2015. (X. 1.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja az önkormányzat
egyesületekben való részvételéről, egyesületi tagságának felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót
és az alábbiak szerint határoz:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a meglévő egyesületi tagsági jogviszonyait
továbbra is fenntartja.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
309/2015. (X. 1.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja az önkormányzat
Alapítványokban való részvételéről szóló tájékoztatót és az alábbiak szerint határoz:
Az alapítványok kuratóriumának tagjai a Képviselő-testület 2015. novemberi ülésére
készítsenek beszámolót az alapítványok működésének tapasztalatairól.
XV.

NAPIRENDI PONT:

Tájékoztató a strand üzemeltetésének tapasztalatairól, gazdálkodása, fejlesztési elképzelések
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Márciusban tárgyaltak a strandról és akkor még az is szóba került, hogy
átmenetileg bezárják, amíg a felújítási munkálatokat végzik. Ezt a lehetőséget végül
elvetették.
A strand üzemeltetése és az elvégzett felújítások tetemes veszteséget okoztak, de ez tervezett
veszteség volt. A kiadásokat nagyjából sikerült azokon a határokon belül tartani, melyet
előzetesen meghatároztak. Meteorológiai szempontból az átlagosnál jobb szezont zárt a
strand. Az előző éviekhez képest megháromszorozódott a forgalma, 18.000 látogatója volt. Az
előzetes várakozások beigazolódtak és a felújítás meghozta gyümölcsét. Mindez arra biztat,
hogy további fejlesztéseket hajtsanak végre, hogy a színvonalat növelni tudják. Még az idén
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valószínűleg tudnak kísérletet végezni, hogy miként lehetne a kismedencét melegvizűvé tenni
és hogyan lehet a gyógyvíz értékét megtartani. Folyamatosan azon dolgoznak, hogyan lehetne
jobbá tenni a szolgáltatást és a jövő évi működés és fejlesztés fedezetét megteremteni.
A középtávú tervek között szerepel, hogy a jelenlegi kismedencét át kell alakítani olyanra,
hogy alkalmas legyen tanmedencének, a melegvizes betáplálást megoldani. Jó lenne egy
ülőmedencét és egy bébi medencét is kialakítani. Tervek között szerepel egy csúszda építése
is, valamint személyes meggyőződése, hogy egy kempinget a jövő szezonra ki kellene
alakítani.
Kevés költséggel megoldható lenne. Egészen minimális feltételei vannak és viszonylag kis
beruházással megvalósítható. Azért lenne fontos a strand szempontjából, mert a közelben
egyáltalán nincs kemping.
Ez az év a strand üzemeltetés szempontjából tapasztalatszerzésre is jó volt. Eddig nem
jelentek meg együtt az adatok az önkormányzatnál. Egy részük a Vízműnél, egy részük a
Városgazdálkodási Kft-nél volt elérhető. A büfé üzemeltetésében is sikerült tapasztalatot
szerezni. Azt tartaná jónak, ha az önkormányzat építené fel a büfét, mert akkor olyan lenne,
amilyenre mi akarjuk és azt lehetne meghirdetni bérbeadásra. Erre is van műszaki megoldási
javaslat. Szeretné, ha erről év végén, vagy jövő év elején dönthetne a testület, a költségvetés
elfogadásával egyidejűleg.
Kérdés
Dr. Becsó Károly: Az előterjesztésben van egy kiadásokról szóló táblázat, melyet nem tud
értelmezni. Kéri, hogy a készítője adjon tájékoztatást a táblázatról.
Farkas Attila: Neki is okozott fejtörést a táblázat. Abból úgy tűnik, hogy a strand üzemeltetése
11 millió Ft-ba került a szezonban. Összességében azonban a strand üzemeltetése a
felújítással együtt 21 millió Ft-jába került az önkormányzatnak.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A strandnak mindenképpen van létjogosultsága és jónak tartja a további
fejlesztési elképzeléseket is. Ahhoz, hogy tervezni tudják a kiadásokat, forintosítani kellene a
terveket. Neki is vannak további ötletei, pl. bővíteni lehetne a sportolási lehetőségek körét a
strandon. Akár egy strand kézilabda pályát is ki lehetne alakítani.
Dömsödi Gábor: Az legalább 100 millió Ft-ba kerülne. Azt szeretné, ha ezekről a tervekről a
költségvetés készítésekor beszélnének.
A tavalyinál annyival jobb a helyzet, hogy mostmár van valódi tapasztalatuk arról, mi
mennyibe kerül. Egy korrekt anyagot fognak készíteni a képviselőknek és a várható kiadások
ismeretében el tudják dönteni, mi az, ami vállalható és mi az, ami nem.
Dr. Halász István: Meg lehetne keresni a Magyar Kézilabda Szövetséget, vagy a Magyar
Labdarúgó Szövetséget is, hogy nem tudnák-e támogatni a megvalósítást.
Lehetne egy többfunkciós pályát építeni, ahol akár országos versenyeket is rendezhetnének,
pl. a strandröplabda bajnokság körbejárja az országot.
Dömsödi Gábor: Teljes felhatalmazást ad Halász Úrnak, járjon utána a Kézilabda
Szövetségnél a támogatási lehetőségeknek.
Káposzta Csaba: Arról már volt szó korábban is, hogy a strand egy részét sportlétesítménynek
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át lehetne alakítani és akkor lehetne pályázni a TAO-ból is.
Dömsödi Gábor: Sajnos Pásztón ahhoz kevés a vállalkozás, hogy a TAO keretet jelentős
mértékben feltöltsék. Reméli, hogy hamarosan megjelennek a pályázatok a zöldterületek
rekonstrukciójára és akkor be lehetne tenni a teniszpálya és a strand közötti zöldterületet.
Plecskó Péter: Amikor tavasszal arról döntött a testület, hogy a Városgazdálkodási Kft.
üzemeltesse a strandot, arról is szó volt, hogy az üzemi veszteséget az önkormányzat
átvállalja és október végéig elszámol a Városgazdálkodási Kft. felé. Ezt a megkötött
szerződés is tartalmazza.
Dömsödi Gábor: Valószínűleg módosítani kell a szerződést úgy, hogy január 1-ig
hosszabbítsák meg a határidőt.
Dr. Halász István: A kemping létrehozásánál arra kell törekedni, hogy színvonalas legyen.
Már a kempingeket is csillagozzák, a kempingezők is egyre magasabb igényeket támasztanak.
Dömsödi Gábor: Több változat fog készülni a tervezés során. Egy, két, illetve három csillagos
kemping létrehozására is készítenek számításokat. Egyelőre csak a minimum feltételeket
nézte meg. Tapasztalt vállalkozóként mondja, hogy minden beruházást a minimummal kell
kezdeni. Minél kevesebb pénzt kell induláskor belefektetni, aztán a működés során
megmutatkozik, hogy érdemes-e tovább fejleszteni.
A kempinggel kapcsolatos számítások elkészítését magára vállalja és megismerteti a
képviselő-testülettel.
Dr. Becsó Károly: Úgy emlékszik, hogy a strandra a költségvetésben 10 millió Ft-ot
irányoztak elő.
Dömsödi Gábor: Igen, a költségvetésben 10 millió Ft szerepel, de azt is mondták, hogy
indulástól függően 10-12 millió Ft lesz.
Dr. Becsó Károly: Ehhez képest 21 millióba került az idén a strand. Számára még mindig nem
derült ki a táblázatból, hogy pontosan mennyi volt a bevétel, mennyi a veszteség és mennyit
kell még átadni a Városgazdálkodási Kft-nek.
Választ szeretne kapni arra is, hogy az előző évekhez képest az idei szezonban hogyan alakult
a víztisztításhoz szükséges vegyszer felhasználás.
Czabafy László: Az idén a strand üzemeltetéshez sikerült Hárskúti István vegyészmérnök
segítségét igénybe venni és ő kidolgozta, hogyan lehet a legköltséghatékonyabb módon,
szabályosan a vegyszerezést megoldani. Így a többi hasonló méretű strandhoz képest
kedvezően alakultak a víztisztítás költségei.
Nyilván a nagyobb forgalom több költséget generál, ugyanis gyakrabban kell a vizet
fertőtleníteni. A Városgazdálkodási Kft. számára a költségvetésben előirányzott 10 millió Fton felül további 11 millió Ft kiadást jelentett a strand üzemeltetése.
Dömsödi Gábor: A medencék vegyszerezésénél is különbség jelentkezik a kismedence és a
nagymedence között. A nagymedencénél megoldható olcsóbban is a vegyszerezés, a
gyerekmedencénél viszont szigorúbbak az előírások és az a vegyszer nagyon drága.
Dr. Halász István: Megpróbálja összefoglalni a strand üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokat.
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Összesen 29 millió 29 eFt-ba került idén a strand. Ebből már 10 millió Ft-ot kifizettünk
felújításra, illetve a strand bevétele kb. 7 millió 800 eFt volt. Tehát nagyjából így jön ki az a
11 millió Ft nettó összeg, amit még a Városgazdálkodási Kft-nek kellene fizetnünk.
Egyébként az összes számla és bizonylat a Városgazdálkodási Kft-nél megtalálható, a
képviselők megnézhetik.
Dömsödi Gábor: A vendéglátó egységek bérleti díja az önkormányzat számlájára került
befizetésre, ami kb. félmilliós összeg.
Plecskó Péter: Az összes számláról készített egy excell táblázatot, melyet a képviselők
természetesen megismerhetnek.
Dömsödi Gábor: A strand idei működéséről készült többféle kimutatás, táblázat. Az előző
évekről semmilyen adat nem áll rendelkezésre.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és azt tudomásul vette. A tájékoztatóhoz nem készült határozati javaslat, ezért a képviselőtestületnek is javasolja a tájékoztató tudomásul vételét.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a tájékoztató tudomásulvételét.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
310/2015. (X. 1.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a strand működésének
tapasztalatairól szóló tájékoztatót és azt tudomásul vette.
XVI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a városi játszóterekkel kapcsolatos intézkedések megtételére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: A játszóterek építésének és üzemeltetésének nagyon szigorú uniós előírásai
vannak. Rendszeresen felül kell vizsgálni a kihelyezett játékok állapotát. Ennek során
megállapításra került, hogy a játékok egy része jelenlegi állapotukban nem használható.
A feladat az, hogy meg kell vizsgálni, milyen költségráfordítás szükséges ahhoz, hogy újra
biztonságos és előírásszerű legyen a játékok állapota.
A Szent Imre téri játszótéren több új játékot is balesetveszélyesnek minősítettek.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Káposzta Csaba: A Cserhát lakótelepi játszótérnél megállapították, hogy részben bontásuk
szükséges, illetve nagy ráfordítással javíthatók. Nem találja viszont, hogy nevesítve lennének,
melyek ezek a játékelemek. Ha valami javítható, azt ne bontsák le.
Dr. Halász István: Amikor ezek a játszóterek elkészültek, mind megfeleltek a szabályoknak.

27
Leginkább azért mennek tönkre a játékok, mert nem csak az a korosztály használja, akiknek
valójában készült. Sajnos a kamaszok, vagy inkább fiatal felnőtteknek mondható személyek is
használják. Akik észlelik a nem rendeltetésszerű használatot, szóljanak rájuk vállalják fel a
konfliktust.
Dömsödi Gábor: Nem fogja senki felvállalni a konfliktust és amíg nem vállalják ezeket a
kellemetlen helyzeteket, addig semmi sem fog változni.
A játszótereket biztonságossá kell tenni és a szükséges javításokat el kell végezni. Ehhez kell
egy költségszámítást készíteni, illetve felmérni, mi az, ami javítható és mit kell elbontani.
Ezek ismeretében tud majd a képviselő-testület dönteni a további teendőkről.
Plecskó Péter: Az idei költségvetésben 600 eFt szerepel a játszóterek karbantartására. Eddig
245 eFt lett felhasználva. Beszélt a felülvizsgálatot végző emberekkel, akik azt mondták, hogy
országosan az a probléma, hogy nem csak az a korosztály használja a játékokat, akiknek
lehetne. Nagy súlyú személyek is használják és ezért mennek tönkre. A fából készült
játékoknál további gond a szálkásodás. A felülvizsgálati jegyzőkönyvekben szerepel, hogy
melyik játékelemnek mi a hibája.
Dömsödi Gábor: Anélkül nem lehet dönteni, hogy a költségvonzatát nem ismerik.
Dr. Halász István: Pásztó szerencsés helyzetben van, mert 9 játszótere van. Nem lenne
szerencsés, ha a játszóterek védelme érdekében körbekerítenék, hiszen a lényeg éppen az,
hogy a gyerekek szabadon játszhassanak. Ha nem figyelmeztetik azokat, akiknek nem való,
azzal a kisgyermekek biztonságát veszélyeztetik.
A határozati javaslatban az áll, hogy a javításig, illetve bontásig a játszóterek átmenetileg nem
használhatók. Ez azt jelentené, hogy Pásztó összes játszótere le lenne zárva, mert szinte
mindenhol van valamilyen hiányosság. Ha pedig nem lesznek lezárva és baleset történik, az
önkormányzat lesz a felelőse.
A határozati javaslatot egészüljön ki azzal, hogy készüljön tételes kimutatás arról, hogy az
egyes játékok kijavítása mennyibe kerül és ha az idei költségvetési keretből megoldható,
akkor a javításokat el kell végezni, ha nem fér bele az idei keretbe, akkor pedig a következő
évi költségvetésben kell erre forrást biztosítani.
Dömsödi Gábor: A felülvizsgálati anyagban benne van, hogy mely játékok nem javíthatók.
Azzal nem lehet mit tenni, le kell bontani, hogy ne okozzon balesetet. A javíthatókat pedig
meg kell javítani. A határozati javaslat elfogadását javasolja és a lehető legrövidebb időn
belül vissza kell térni arra, hogyan pótolják a lebontásra kerülő elemeket és annak milyen
anyagi vonzata lenne. A következő testületi ülésre erről készüljön egy javaslat.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a kiegészítéssel.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
311/2015. (X. 1.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi játszóterek továbbműködtetésére
tett javaslatot megismerte és az alábbi határozatot hozza:
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1) A Képviselő-testület elrendeli A SZAMEI Független Minőségellenőrző Mérnöki Iroda
által „nem megfelelőnek” értékelt, -Kövicses utcai kombinált fa játék, Kékesi úti
lengő ló, hinta, mászóka, Cserhát ln-i 3 db csúszda- játszóeszközök bontását a Nógrád
Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályának
hatósági ellenőrzésről készült jegyzőkönyvében rögzítettek alapján.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. november 30.
2) A játszóterek
eszközeit
a
szabványoknak
megfelelővé
kell
tenni.
A kis ráfordítást, kisebb átalakítást igénylő eszközök javítását el kell végezni ez évben,
a 2016-os évben a nagyobb ráfordítást igénylő eszközök átalakítása, javítása
szükséges, amelyhez az előirányzatot tervezni kell a költségvetésben.
3) A Képviselő-testület a nem megfelelő, balesetveszélyes játszóeszközök használatát a
bontásig, illetve javításig átmenetileg szünetelteti.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerű
4) A novemberi képviselő-testületi ülésre készüljön tételes kimutatás a játékelemek
javítási költségeiről, továbbá javaslatot kell beterjeszteni arra vonatkozóan, hogy a
nem javítható és bontásra kerülő játékok hogyan és milyen költséggel pótolhatók.
Határidő: novemberi képviselő-testületi ülés
Felelős: Budavári Valéria osztályvezető
Barna Tiborné távozik, 7 képviselő van jelen.
XVII. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a pásztói 2877/24 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos telekvásárlási és telekrendezési ügy
felülvizsgálatára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: A bizottsági ülésen arról döntöttek, hogy a kérelmező négyzetméterre
pontosan határozza meg igényét. Természetesen arról is tájékoztatni kell, hogy a
településrendezési terv felülvizsgálatát követően nyílik lehetőség kérelme konkrét
elbírálására.
Befogadta a Pénzügyi Bizottság által tett módosító javaslatot.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a
módosított határozati javaslatot.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a módosítással.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
312/2015. (X. 1.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 2877/24
hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos telekvásárlási és telekrendezési ügy felülvizsgálatára tett
javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testületnek szándékában áll a kérelemben megjelölt ingatlanrész
értékesítése Huczek Mihály és Huczekné Rétvári Mónika részére.
2. Kérelmezők határozzák meg pontosan, hogy a fenti ingatlanból hány m2-t kívánnak
megvásárolni és azt csatolják kérelmükhöz.
3. Kérelmezőt tájékoztatni kell arról, hogy a településrendezési terv felülvizsgálatát
követően lehetséges a 2877/25 hrsz-ú ingatlan kérelmező részére történő értékesítése
az általa m2-ben megjelölt területnagyság szerint.
Dömsödi Gábor: Javasolja, hogy a 18. napirendi pontot utolsóként tárgyalja a képviselőtestület, mivel az zárt ülést igényel.
Szavazásra bocsátja.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirend cserét.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
313/2015. (X. 1.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület az

önkormányzati lakáskérelmek elbírálásáról szóló előterjesztést 23.

napirendi pontként tárgyalja.

XVIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a pásztói 2. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására történő pályázat
kiírásra
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Bartus László: Sajnos potenciális pályázó nem jelentkezett a hirdetésre, ezért ismét meg kell
hirdetni az állást. Érdeklődő volt, de végül nem pályázott.
Barna Tiborné érkezik, Káposzta Csaba távozik, 7 képviselő van jelen.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
314/2015. (X. 1.) SZÁMÚ HATÁROZATA
I.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 183/2015. (V. 28.) 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. július 31-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
Káposzta Csaba érkezik, 8 képviselő van jelen.
XIX. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Muzslára felvezető út helyreállításához elnyert vis maior támogatás elszámolásával
kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény,észrevétel
Dr. Halász István: A végén két helyen is jelentősen meg van szakadva az út. A kivitelező fel
kellene hívni, hogy garanciában javítsa ki a hibát.
Dömsödi Gábor: Azt a szakaszt véletlenül aszfaltozták le, kb. 200 m-en. Ez nem képezte a
szerződés részét.
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
315/2015. (X. 1.) 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:
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1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 271/2015. (IX. 3.) számú
határozatát az abban tévesen szereplő fel nem használt támogatási összeg miatt
hatályon kívül helyezi.
2. 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 322 159,- Ft-ról lemond.
3. 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. október 15.

XX.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat Naturland Egészségcentrum Zrt. lakcím névadására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
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 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
316/2015. (X. 1.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a névadásról szóló javaslatot megtárgyalta és az
alábbiak szerint határoz:

1.Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 0194/8 hrsz.-ú ingatlannak a
Naturland park nevet állapítja meg.
2. Az utcanév változást a Központi Cím Regiszter nyilvántartásban fel kell dolgozni.
Felelős: Dr. Sándor Balázs jegyző
Határidő: azonnal
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XXI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat civil és sport szervezet egyedi kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba Civil és Sport Kapcsolatok Tanácsnoka
Káposzta Csaba: A támogatási keretben maradt még tartalék, mivel számítottak arra, hogy
később is érkezhetnek kérelmek. Javasolja, hogy a Mátrakeresztresi Szabadidő Társaság
részére 50 eFt támogatást biztosítsanak sportnap megrendezéséhez. A Herkules Diáksport
Egyesületnek a városi sportnap megrendezéséért 200 eFt támogatást javasol.
A Shotokan Karate Klubnak 50 eFt támogatást javasol, ezzel is segítve az Európa
Bajnokságon történő részvételüket.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és mindhárom határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
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
317/2015. (X. 1.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Mátrakeresztesi Szabadidő
Társaság kérelmét. Mátrakeresztes városrészben megtartandó sportnap megrendezésére
50.000 Ft a 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 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
318/2015. (X. 1.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Herkules Diák Sport
Egyesület kérelmét és a pásztói sportnap megrendezésre 200.000 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.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a III. 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
319/2015. (X. 1.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Shotokan Karate Klub
kérelmét és Belgiumban megtartott bírói vizsga és Angliában megrendezendő Európai
Bajnokságon való részvételre 50.000 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
XXII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat képviselői tiszteletdíjról történő lemondás és felhasználási cél elfogadására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba Civil és Sport Kapcsolatok Tanácsnoka
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
320/2015. (X. 1.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Káposzta Csaba
önkormányzati képviselő, Civil és Sportszervezetek Tanácsnoka tiszteletdíjával kapcsolatos
javaslatát és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület elfogadja Káposzta Csaba önkormányzati képviselő 2015.
szeptember havi tiszteletdíjáról történő lemondását.
2. A költségvetésben így felszabaduló összeget a Képviselő-testület a civil és
sportszervezetek támogatására használja fel.
A XXIII. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.
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Közérdekű bejelentések, javaslatok:
Farkas Attila: Felhívja a bizottsági elnökök figyelmét, hogy hétfőn 11.00 órakor lesz a
Pásztói Hírlap szerkesztő bizottságának alakuló ülése.
A Kézműről elterjedt a városban, hogy megszűnik. Felhívta az ügyvezető igazgatót, aki
megnyugtatta, hogy nem szűnik meg az üzem, sőt bővítést terveznek. A héten viszont
kényszerszabadságon vannak a dolgozók.
Dömsödi Gábor: Lehet, hogy éppen emiatt terjedt el a bezárás híre. A kényszerszabadság még
nem jelenti azt, hogy bezár az üzem. Más okai is lehetnek.
Édes Attila: Kapott egy levelet a Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola
szülői közösségétől a képviselő-testületnek címezve, mely a megváltozott forgalmi renddel
kapcsolatos. Felolvassa a levelet. /A jkv-höz mellékelve/.
Dömsödi Gábor: Nagyon szomorú, ha Pásztó lakossága nem tud felnőni ahhoz, hogy a
behajtani tilos tábla ellenére behajt az útszakaszra. Ennél sokkal felelősségteljesebb
magatartás kellene.
Aki ezt a levelet írta, írja fel a rendszámot és jelentse fel a rendőrségen a szabálytalankodót.
Nem lehet mindenhová fizikai akadályt tenni. Akkor zárják le a másik iskola előtti utat is.
Dr. Halász István: Gondolkodott többféle megoldáson. Ha az egyik virágtartót visszatennék,
már akkor sem hajtanának át az autósok. Az ő gyerekkorában ott kétirányú forgalom volt.
Szemléletváltozásra lenne szükség. Ki lehetne tenni egy hatalmas táblát is, amely figyelmeztet
a forgalmi rend változásra.
Barna Tiborné: Ha nem az iskolában dolgozna, el tudná hinni, amit Polgármester Úr mondott,
mert nagyon meggyőző volt. Figyelte, hogy egy óra leforgása alatt több, mint 15 autó ment el
az iskola előtt. Attól fél, hogy amíg nem történik baleset, nem veszik komolyan a helyzetet.
Már beszélt többször is a rendőrséggel, kérte, hogy menjenek oda és nézzék meg, hogy
mennyien hajtanak be a tiltó tábla ellenére.
Káposzta Csaba: Szemtanúja volt, hogy a gyerekek mentek a járdán és le kellett térniük az
útra, mert a babakocsi nem fért el mellettük. Egy autó éppen arra jött és majdnem elütötte
őket.
Dömsödi Gábor: Javasolja, hogy vizsgálják felül a Dózsa és Gárdonyi Iskola előtt az
egyirányú forgalmat.
Barna Tiborné: A hasznosiak, illetve akik a Kövicses patak mellett laknak, azt kérdezik,
tervez-e az önkormányzat olyan fórumot, ahol tájékoztatják a lakosságot, mennyire
biztonságos a víztározó.
Dömsödi Gábor: A víztározó biztonságos, mindenki meg lehet nyugtatni. Fórumot ezzel
kapcsolatban nem terveznek.
Barna Tiborné: A Jókai út végén van egy vízszivattyú, mely nagyon elhanyagolt és bűzlik.
Dömsödi Gábor: Szerinte az nem vízszivattyú, hanem átemelő.
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Barna Tiborné: Azt mondják, ígérték a tisztítását, de ez nem történt meg.
Dr. Halász István: A katolikus iskolára visszatérve elmondja, hogy a Polgárőrséget is be
lehetne vonni a forgalom ellenőrzésébe. Fényképezhetnék is, aki szabálytalankodik. A Dózsa
iskola előtti egyirányúsítással nem ért egyet. Vannak ott parkolók és ha azokat megszüntetnék,
kibővülne az út is. A sarkon lévő elbontott ház helyén pedig lehetne parkolókat kialakítani.
Dömsödi Gábor: Szakértővel meg fogja vizsgáltatni az iskola előtti részt. Kíváncsi lenne a
véleményére. Meg fogja ismertetni a képviselő-testülettel is.
Dr. Halász István: A Gárdonyi útnál van egy magántulajdonú pince és egy másik is amögött a
ház mögött, ami a kórházé. Nagy a gaz, ki kellene takarítani.
A parkolásra valamit ki kell találni a Gárdonyi utcában, mert katasztrofális.
Dömsödi Gábor: A kórház feladata lenne kitakaríttatni, ha az övé a terület.
Dr. Halász István: A Rendelőintézetnél a háziorvosoknak 2 db parkoló van fenntartva a 14
helyből. Véleménye szerint a kórház parkolójába kellene beállniuk, mert így elfoglalják a
betegek elől a parkolókat.
Dömsödi Gábor: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
k.m.f.

Dömsödi Gábor
polgármester

dr. Sándor Balázs
jegyző

