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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 17-i üléséről. 
 
Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, Farkas Attila alpolgármester, dr. Becsó Károly,  
Barna Tibor Józsefné,  Édes Attila, Káposzta Csaba, Plecskó Péter, Volek György képviselők. 
 
Dr. Gajdics Gábor  jegyző, Budavári Valéria osztályvezető, Máté Nándorné IPESZ vezetője, 
Bartus László osztályvezető,  Juhászné Mustó Mária osztályvezető, dr.Hír János 
múzeumigazgató, Oláhné Csákvári Gabriella intézményvezető,  Czabafy László VG. Kft. 
igazgatója, Berzák Gyuláné,  Dudásné Fülöp Anita, Szervezési Osztály munkatársai, Csépe 
Jánosné pásztói lakos. 
 
Dömsödi Gábor: Megállapítja a határozatképességet, mivel  a 9 megválasztott képviselőből 8 
fő jelen van. Dr. Halász István  képviselő későbbi időpontban érkezik. 
 
Javaslatot tesz a napirendre a következő módosítással.  
Javasolja, hogy a közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet II. fordulós 
előterjesztését, valamint a Mátraalja Fesztivállal kapcsolatos előterjesztést vegyék le 
napirendről. Mindkettő későbbi időpontban kerül megtárgyalásra. 
 
Megkérdezi van-e más javaslat. 
Egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja a módosított napirendet. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
375/2015. (XII. 17.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
1./ Tájékoztató a  két ülés között történt fontosabb eseményekről  
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
2./ Javaslat Pásztó Város 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 

3./ Javaslat a Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
 4/2015. /II. 27./ önkormányzati rendeletének 5. számú módosítására 

 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
4./  Javaslat a köztisztaság fenntartásáról,a települési hulladékok kezeléséről szóló 
 15/2011. /VI. 30./ önkormányzati rendelet módosítására. 
            Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
5./ Javaslat naptári éven belül lejáró folyószámlahitel keret szerződés megkötésére. 
            Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
 
 



2 
 

6./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeiről 

       Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
7./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának  felülvizsgálatára 
             Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
8./ Javaslat intézményi alapító okirat módosítására 
 Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
9./ Tájékoztató a lakbér és közös költség tartozások alakulásáról, az ezzel kapcsolatos 

feladatokról 
 Előterjesztő: Czabafy László  ügyvezető igazgató 
 
10./ Beszámoló a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 

Felügyelőbizottságának 2015. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Szénási Sándor Felügyelőbizottság elnöke 

 
11./ Javaslat a 304/2015. /X. 1./ számú határozat módosítására 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
12./ Javaslat a 343/2015. /X. 29./ számú határozat hatályon kívül helyezésére 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
13./ Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának3 
 megbízására. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
14./ Tájékoztató a közfoglalkoztatás 2015. évi tapasztalatairól 
 Előterjesztő: Czabafy László  ügyvezető igazgató 
 
15./ Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

Előterjesztő: Érintettek 
 

16./ Beszámoló az alpolgármester munkájáról 
 Előterjesztő:  Farkas Attila alpolgármester 
 
17./ Településrészek gondnokainak beszámolója az elmúlt évben végzett munkáról, 

legfontosabb jövőbeni feladatairól. 
 Előterjesztő: Településrészek gondnokai 
 
18./  Javaslat ingyenesen átruházott inkurrens honvédségi szakanyagok hasznosítására 

 Előterjesztő: Budavári Valéria osztályvezető 
 
19./  Tájékoztató a játszóterek várható javítási és pótlási költségeiről. 
            Előterjesztő: Czabafy László ügyvezető igazgató 

 
20./   Javaslat mezőgazdasági földek bérleti díjának megállapítására. 
          Előterjesztő: Budavári Valéria osztályvezető 
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21./ Javaslat a képviselő-testület 2016. I. félévi üléstervére 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor  
 

I. NAPIRENDI PONT: 
 

Tájékoztató a  két ülés között történt fontosabb eseményekről  
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: November 27-én ünnepélyes keretek között átadásra került a sportpályán a 
rekortán pálya, mely jelentős önkormányzati segítséggel valósult meg.   
December 2-án a HVG újságírója járt nála és a Pásztóról szóló cikk már meg is jelent az 
újságban. Azért tartja fontosnak megemlíteni, mert a cikkben szerepel, hogy Pásztó szabad 
vállalkozói zóna és Budapesthez közel található. Bízik benne, hogy sokakhoz eljut ez az 
információ és segíti Pásztó jövőbeni gazdasági fejlődését. 
Tárgyalt az OTP-vel is és aláírták a hitelszerződést, melyről a képviselő-testület korábban 
döntött.  
Évzáró bankettet tartottak az Ózon étteremben, ahová a város vállalkozóit hívták meg egy 
évértékelőre.  Fontosnak tartja a vállalkozókkal való szoros kapcsolattartást. Talán ennek is 
köszönhető, hogy az iparűzési adóbevétel nőtt az idén. 
Nagyon jó színvonalú volt a gimnáziumi szalagavató, ahol kiderült, milyen tehetségesek a 
fiatalok és Pásztónak az oktatás és a kultúra lehet az egyik kitörési pontja.  
Részt vett a Dél-nógrádi Vízmű Kft. taggyűlésén, ahol a tagok arról szavaztak, hogy kiosztják 
az évek alatt összegyűlt  osztalékot. Ez Pásztó esetében 1,8 millió Ft volt. A város korábbi 
vezetése 2003-ban 30 millió Ft-ot kivett a strand fejlesztésére és az azóta sem került vissza. 
Nyugdíjas találkozón is részt vett, illetve több 90 éves pásztói lakost is köszöntött. Ez mindig 
jó érzéssel tölti el. 
A város vállalkozói az önkormányzattól függetlenül karácsonyra a nagycsaládosok 
támogatására csomagokat állítottak össze mintegy 500 eFt értékben. Az önkormányzat 
segítségét kérték a csomagok eljuttatásában.  
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
  
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 
376/2015. (XII. 17.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatást 
elfogadta.  
 

II. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat Pásztó Város 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

  



4 
 

 
Kérdés 
 
Farkas Attila: A gyermekek étkeztetése csak a jövő évtől lesz kötelező az iskolai szünetekben, vagy 
már a mostani téli szünetben is kötelező? 
 
Bartus László: Csak 2016. január 1-től lesz kötelező. A mostani téli szünetet még nem érinti.  
 
Dömsödi Gábor: Az önkormányzat nem tud tenni valamit, hogy téli szünet sem okozzon gondot? 
Az Országgyűlés a napokban fogadta el, hogy az étkeztetést az állam hozzájárulásával biztosítani 
fogják.  
Milyen nagyságrend ez, megoldható-e még az idén? 
 
Bartus László: A létszám 70-90 fő között van. Az összeg kb. napi 50 eFt.  
 
Dömsödi Gábor: Ez azt jelenti, hogy 1 millió Ft alatti összegről van szó. Amennyiben még 
megoldható, javasolja, hogy az önkormányzat a téli szünet idejére is biztosítsa a rászorulóknak az 
étkezést. 
 
Káposzta Csaba: A civil és sport támogatási keretből is maradt valamennyi pénz, ha átcsoportosítható, 
javasolja a gyermekétkeztetésre felhasználni.  
 
Dr. Becsó Károly: Javasolja, hogy rendeljen el szünetet a Polgármester Úr és beszéljék meg, mit lehet 
tenni.  
 
Dömsödi Gábor: Egyetért dr. Becsó Károllyal és elrendeli a szünetet. 
 
SZÜNET 
SZÜNET UTÁN 
 
Dömsödi Gábor:  A szünetben megbeszélték, miként lehet megoldani a téli szünetben is a 
gyermekétkeztetést. Költségvetési átcsoportosítással megvalósítható. 
Javasolja, hogy az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletről szóló napirendet 
tárgyalják tovább. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az 
átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet.  
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja 
az előterjesztést. 
 
Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság szintén megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet-
tervezetet. 
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
27/2015. (XII. 18.) önkormányzati  rendelete 
az önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásról 
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/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/ 
 
Dömsödi Gábor: Javasolja, hogy a téli szünetben történő gyermekétkeztetésről szóló szóbeli 
előterjesztését tűzze napirendjére a képviselő-testület. 
Szavazásra bocsátja.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
377/2015. (XII. 17.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület napirendjére tűzi a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai szünetben 
történő kedvezményes étkeztetésével kapcsolatos szóbeli előterjesztést. 
 

III. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a téli szünetben történő gyermekétkeztetés biztosítására. 

       Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: A Kormány 2016. január 1-jétől biztosít támogatást az iskolai szünetekben 
történő gyermekétkeztetéshez. Amennyiben a mostani téli szünetben is biztosítani szeretnénk 
a rászoruló gyermekek részére az étkezést, azt az önkormányzatnak kell megoldania. 
Jelenleg – a nyári szünet tapasztalataira alapozva - 70-90 fő között van a létszám. Kisebb 
pénzösszeg átcsoportosításával megoldható, így december 22-től biztosítani tudja az 
önkormányzat az étkezést. 
 
Kérdés nem volt 
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné: Nagyon szép gesztusnak tartja és biztosan nagy segítséget jelent a 
rászorulóknak. 
 
Dömsödi Gábor  szavazásra bocsátja a téli szünetben történő gyermekétkeztetés biztosítását.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
378/2015. (XII. 17.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület a halmozottan  hátrányos helyzetű és hátrányos helyzetű  gyermekek téli 
szünetben történő kedvezményes étkeztetését  2016. december 22, 23. és 28-29-30-31. 
napokra a szociális segélyezési keret terhére biztosítja. 
 

IV. NAPIRENDI PONT: 
 
            Javaslat a Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

      4/2015. /II. 27./ önkormányzati rendeletének 5. számú módosítására 
                  Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
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Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György: A 2015. évi költségvetés 5. számú módosítását együttes ülésen mindhárom 
bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolják. 
 
Dömsödi Gábor  szavazásra bocsátja a téli szünetben történő gyermekétkeztetés biztosítását.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat 28/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a  
25/2015. (XI. 27.), 17/2015 (IX. 3.), a 15/2015. (VI. 27.), a 13/2015. (V. 29.) önkormányzati 
rendeletekkel módosított 4/2015. (II.27.) költségvetési rendelet módosításáról 
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/ 
 

V. NAPIRENDI PONT: 
 
  Javaslat a köztisztaság fenntartásáról,a települési hulladékok kezeléséről szóló 
 15/2011. /VI. 30./ önkormányzati rendelet módosítására. 
            Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a rendelet módosítást. 
 
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 
29/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 
a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről  
szóló 15/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/ 
 

VI. NAPIRENDI PONT: 
 
 Javaslat naptári éven belül lejáró folyószámlahitel keretszerződés megkötésére. 
            Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
 
Dömsödi Gábor: Mindig hangsúlyozza, mennyire fontosak a városnak a saját bevételei. Az 
adókból befolyó bevételek az év során március 15-ig, illetve szeptember 15-ig folynak be. Az 
átmeneti időszakokban az önkormányzatnak szüksége lehet folyószámla hitelre kiadásainak 
fedezésére. Az év elején felvett hiteleket december 31-ig vissza kell fizetni.  
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Kérdés 
 
Dr. Becsó Károly: Mennyi  a kamatláb mértéke? 
 
Dömsödi Gábor: A rendelkezésre állási kamat 1,5 %, a hitel kamata pedig 3,9 %. 
 
Volek György: Mennyi időbe telik, mire megkapjuk a hitelt?  
A Városgazdálkodási Kft-nek 12 millió Ft-os tartozása van a salgótarjáni VGÜ felé. Ezt 
tudjuk-e teljesíteni határidőre? 
 
Dömsödi Gábor: A hitel 2016. januárjának első napjaiban rendelkezésre fog állni. Már 
tárgyaltak az OTP-vel az előkészítésről. 
A 12 milliós tartozást most is ki tudnánk fizetni, viszont a számlát nem akarja lenullázni, ezért 
csak januárban lesz kifizetve. 
 
Volek Gyögy:  A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a hitelfelvételről szóló 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 
379/2015. (XII. 17.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a naptári éven 
belül lejáró folyószámlahitel-keret szerződés megkötéséről szóló határozati javaslatot és az 
alábbiakról dönt: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től 90 millió Ft 
összegű éven belüli lejáratú, folyószámlahitelt kíván felvenni az önkormányzat 
folyamatos likviditásának pénzügyi fedezetének biztosításának érdekében, az alábbi 
feltételekkel: 
A hitel futamideje: 1 év, kezdete: 2016. január 4-től -  2016. december 30-ig. 
Törlesztési ütemezése: rulírozó módon. 
A kért folyószámla-hitelkeret végső lejárata: 2016. december 30. 

 
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a 

kért hitel és hitelhez kapcsolódó járulékok összegét, adósságszolgálatát a futamidő 
alatt elfogadott költségvetési rendeletében, azok évközi módosításában, a 2016. évi 
költségvetésébe betervezi és jóváhagyja. 

 
3. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául Pásztó Városi Önkormányzat a 

költségvetésében rögzített 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) 45. § (1) 
bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak 
szerint saját bevételeit, nettó állami finanszírozás keretében várható bevételeit, 
valamint jogi biztosítékul „iskola” Pásztó, Alkotmány u 181. 3308/3 hrsz-ú 
önkormányzati törzsvagyon részét nem képező forgalomképes ingatlant ajánlja fel. 
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4. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a önkormányzat 
megfelel a 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) 10 § (5) bekezdésében 
foglaltaknak, miszerint az önkormányzat hitel felvételéből adódó összes fizetési 
kötelezettsége nem haladhatja meg a 2016. évben várható saját bevételeinek 50 %-át. 
 

5. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét és 
pénzügyi ellenjegyzőjét, hogy a hitel kérelmet benyújtsa és a kölcsön szerződést 
aláírja. 

 
6. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Juhászné Mustó 

Máriát, hogy a kölcsönszerződést pénzügyi ellenjegyzőként aláírja. 
 

VII. NAPIRENDI PONT: 
 
 Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeiről 
       Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek Gyögy:  A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javalatot. 
 
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 
380/2015. (XII. 17.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható 
összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. sz. melléklet) változatlan formában 
jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

VIII. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának  
felülvizsgálatára 

            Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
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Dr. Becsó Károly: Az Esélyegyenlőségi Program rendkívül olvasmányos és tanúságos is,  ami 
nem jellemző ekkora terjedelmű anyagokra. Elismerését fejezi ki Mészáros Sándornak és 
azoknak, akik még részt vettek a program elkészítésében.  
 
Farkas Attila: Egyetért dr. Becsó Károllyal, az anyag valóban tartalmas és tanúságos. Szintén 
gratulál Mészáros Sándornak. 
 
Barna Tiborné: Csatlakozik az előző véleményekhez, illetve megköszöni, hogy a program 
készítése során szoros kapcsolatot tartott az intézményvezetőkkel, így naprakész 
információval rendelkeztek. 
 
Volek Gyöegy: Az előterjesztést együttes ülésen mindhárom bizottság megtárgyalta és 
egyhangúlag elfogadásra javasolják. 
 
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 
381/2015. (XII. 17.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Pásztó Városi 
Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát. 
 
Egyben felhatalmazza polgármesterét, hogy: 
 

1. A HEP elfogadásával, jelentésével és rögzítésével kapcsolatos, a Türr István 
Képző és Kutató Intézet felé kötelező feladat ellátás ügyében intézkedjen. 
 

2. Az esélyegyenlőségi program megvalósítása érdekében a HEP Fórumot az 
előírásnak megfelelően működtesse. 

 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Polgármester 
 

IX. NAPIRENDI PONT: 
 
 Javaslat intézményi alapító okirat módosítására 
 Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
Dömsödi Gábor: A Pásztói Gondozási Központ alapító okiratát törvényi változások miatt kell 
módosítani.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
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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 
382/2015. (XII. 17.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Gondozási Központ  
Módosító Okiratát az 1. számú melléklet szerint fogadja el. 

 
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Gondozási Központ  
Alapító okiratát a 2.  számú melléklet szerint fogadja el. 

 
X. NAPIRENDI PONT: 

 
 Tájékoztató a lakbér és közös költség tartozások alakulásáról, az ezzel kapcsolatos 

feladatokról 
 Előterjesztő: Czabafy László  ügyvezető igazgató 
 
Czabafy László: Sajnálatos módon az előterjesztésben leírtak az évek óta fennálló helyzetet 
tükrözik. Egy lakó van, aki nagyon nagy összegű tartozást halmozott fel és kettő olyan, aki 
rendszeresen nem fizet. 
 
Kérdés  
 
Plecskó Péter: Aki nagyon nagy tartozást halmozott föl, már ki kellett volna költöznie a 
lakásból. Kinek a feladata a kiköltöztetés elindítása? 
 
Dr. Gajdics Gábor: A képviselő-testület dönt, hogy ki kell-e költöznie. Bírósági pert kell 
indítani lakáselhagyással, a tartozás megfizetésével. A bíróság döntése után az 
önkormányzatnak el kell indítania a végrehajtást. Ha nem hajlandó kiköltözni, a 
polgármesternek kell kezdeményeznie a kilakoltatást, adott esetben karhatalommal is. Ez kb. 
1-1,5 éves folyamat, tehát jól meg kell gondolni. Ha a kilakoltatott az utcára kerül, az 
önkormányzatnál fog szociális ellátásért jelentkezni. 
 
Dömsödi Gábor: A korrekt módon fizető embereknek rossz példa, hogy az önkormányzat 
tehetetlennek bizonyul. Ez mindenkinek nagyon kellemetlen, de valahogyan túl kell jutni 
rajta. Sajnos nem látszik a szándék a bérlő részéről a tartozás rendezésére. 
 
Volek György: Az államkincstár részéről milyen eredménnyel tudtak beavatkozni? Van-e 
köztük olyan, aki közmunkában dolgozik, vagy valamilyen kézzelfogható jövedelme van? 
 
Czabafy László: 2014-ben kapott az államkincstár és az önkormányzat  jelentős segítséget 
nyújtott a Kft-nek a lakbér és közös költség tekintetében, akkor ez rendeződött. Azóta viszont 
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újratermelődött. Sajnálatos módos ugyanazon személyek miatt termelődik újra a tartozás. 
 
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a tájékoztatót és 
elfogadásra javasolja.  
 
Dömsödi Gábor  szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
383/2015. (XII. 17.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének tájékoztatóját a lakbér és közös 
költség tartozások alakulásáról és az ezzel kapcsolatos feladatokról, és azt elfogadja. 
 

XI. NAPIRENDI PONT: 
 
 Beszámoló a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 

Felügyelőbizottságának 2015. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Szénási Sándor Felügyelőbizottság elnöke 

 
KÉRDÉS 
 
Volek György: A beszámolóban olvasta, hogy kb. havi 10 millió Ft-ba kerül a közmunka 
program az önkormányzatnak. A jövő évre ismert-e már a közmunka program? 
 
Plecskó Péter: Az idei költségvetésből egy alkalommal adott az önkormányzat a 
Városgazdálkodási Kft-nek 22 millió Ft-ot és még egyszer 4 millió 700 eFt-ot. 
A jövő évi közfoglalkoztatási kérelmek benyújtásra kerültek. Összeállították a Kft. jövő évi 
tervét és eljuttatták a Pénzügyi Osztályra. A költségvetési tárgyalások során fog kiderülni, 
mennyi pénz lesz a közfoglalkoztatásra 2016-ban. Egyébként ugyanannyival számoltak, mint 
2015-ben, ez pedig mintegy 27 millió Ft. 
 
Dömsödi Gábor: Ez nagyon nagy összeg és a bizottsági ülésen meg is fogalmazták, hogy jó 
lenne, ha bizonyos része visszatérülne az önkormányzatnak. 
 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a beszámolót és 
elfogadásra javasolja.  
 
Dömsödi Gábor  szavazásra bocsátja a 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 
384/2015. (XII. 17.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte, megtárgyalta és elfogadja a 
Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének 
beszámolóját a Felügyelő Bizottság  2015 évi tevékenységről. 
 
Dr. Halász István érkezik, 9 képviselő van jelen.  
 

XII. NAPIRENDI PONT: 
 

 Javaslat a 304/2015. /X. 1./ számú határozat módosítására 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
 
Dömsödi Gábor  szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
385/2015. (XII. 17.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete a 304/2015. (X. 1.) számú határozatát az 
alábbiak szerint módosítja. 
A határozat /2/ bekezdéséből a képviselő-testület hatályon kívül helyezi a következő 
mondatrészt: 
„felkéri a Kft vezetését, hogy módosítsa a 2015. évi üzleti tervét az év közben bekövetkezett 
változásokhoz igazodva.” 
 

XIII. NAPIRENDI PONT: 

 Javaslat a 343/2015. /X. 29./ számú határozat hatályon kívül helyezésére 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Ez a határozat a Városgazdálkodási Kft. hitelfelvételéről szólt, viszont ez 
semmilyen előnnyel nem járt volna. Ezért a határozat hatályon kívül helyezését 
kezdeményezi. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
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 egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
386/2015. (XII. 17.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 343/2015. (X. 29.) számú határozatát 
hatályon kívül helyezi. 
 

XIV. NAPIRENDI PONT: 
 
 Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának 
 megbízására. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: A Pénzügyi Bizottság elnöke felhívta a figyelmet arra, hogyha bizonyos 
időre bízzák meg a Kft. igazgatóját, pénzfizetési kötelezettséggel jár, ezért javasolja, hogy az 
eredeti határozati javaslattól eltérően 2016. december 31-ig bízzák meg Czabafy Lászlót a 
Városgazdálkodási Kft. igazgatói teendőinek ellátásával. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja.  
 
Dömsödi Gábor  szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
387/2015. (XII. 17.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói tisztség meghosszabbításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói 
tisztségét jelenleg betöltő Czabafy László megbízását 2016. december 31-ig  
meghosszabbítja, illetménye és egyéb juttatásai változatlanok maradnak. 

 
 Határidő: 2015. XII. 31. 
 Felelős: Dömsödi Gábor polgármester 
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XV. NAPIRENDI PONT: 

 
 Tájékoztató a közfoglalkoztatás 2015. évi tapasztalatairól 
 Előterjesztő: Czabafy László  ügyvezető igazgató 
 
Czabafy László: A tájékoztatót Plecskó Péter Képviselő Úr állította össze, mivel a közmunka 
irányítását Ő végzi. 2015-ben 200 millió Ft állami támogatást vettek igénybe  a közmunka 
kapcsán. Az önkormányzattól is jelentős támogatást kaptak. Azok a beruházások, melyek a 
közmunka program során megvalósulnak, itt maradnak. Ez Pásztó esetében kb. 15 millió Ft.  
Ebbe nincs benne az a 213 m2 térburkolat, melyet szintén a közmunkások raktak le. 
 
Dömsödi Gábor: A tegnapi bizottsági ülésen szóba került az is, hogy a jövőben a képviselők 
több információt szeretnének kapni a közmunkáról. Ezzel teljes mértékben egyetért és jövőre 
többször tartanak informális megbeszélést a képviselőkkel. 
 
Kérdés  
 
Farkas Attila: A tájékoztató tartalmazza, hogy a közmunkásokat értékelés szempontjából négy 
csoportba sorolják. Az egyik csoport az, akiknek gondot okoz a napi 8 óra munkaterületen 
történő eltöltése. Ez kb. hány főt jelent? 
 
Czabafy László: Nem tudja pontosan megmondani, ez hány főt jelent. Sajnos ők nagyon 
komoly problémát jelentenek és folyamatosan dolgoznak azon, hogy ne maradjanak a 
rendszerben. Ezért sokkal szigorúbban veszik a munkahelyen történő megjelentést, a 
munkaidő betartását. Emiatt elég jelentős számban lettek fegyelmi úton elbocsátva. Sajnos a 
közmunka rendszerből még hiányzik a motiváció. A jó munkát nemigen tudják díjazni, mert 
nincs miből. A mezőgazdasági tevékenységnél esetleg a megtermelt javakból részesülhetnek 
kedvezményesen, vagy térítés nélkül. 
 
Dr. Becsó Károly: Sajnos a közmunkások harmadik csoportba sorolt része valóban nehezen 
fogható értelmes munkavégzésre. Nagyon nehéz megtalálni azt a tevékenységet számunkra, 
ahol valóban hasznos munkát tudnak végezni.  
Többen jelezték felé, hogy úgy gondolják, a közmunkások jelentős része nem is pásztói. 
Kérdezi, hogy ez valóban így van-e? Ha igen, milyen arányban vannak nem pásztóiak és erre 
lehetőséget ad-e a közmunka program? 
 
Plecskó Péter: A közmunka program során olyan létszámigény került meghatározásra, melyet 
pásztóiakkal nem tudtak feltölteni. Viszont a jóváhagyott létszám feltöltési kötelezettséggel is 
jár. Ezért a környező településekről – Szurdokpüspöki, Tar, Mátraszőlős – töltötték föl, mely 
kb. 20 főt jelent. 
 
Volek György: Van-e arról adat, hogy hány főt sikerült visszavezetni a munka világába? 
 
Dömsödi Gábor: A közmunkások között szép számmal vannak olyanok, akiket saját 
vállalkozásában is foglalkoztatna. 
 
Czabafy László: Kb. 10-15 főre tehető azoknak a száma, akik nem kerültek vissza egy éven 
belül a közmunka programba. A mai nap történése, hogy az egyik közmunkás leszámolt, 
ugyanis az EGLO-ban talált munkahelyet. 
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Vélemény, észrevétel 
 
Farkas Attila: A közmunkát  azért találták ki, hogy az embereket visszaszoktassák a munka 
világába. Sajnos azonban vannak olyanok, akik erre alkalmatlanok. Ez nem csak Pásztón van 
így, hanem országosan is. Kb-10-15 %-ot tesz ki a létszámuk. 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a tájékoztatót. 
Kiemeli, hogy a jövőben közösen gondolják át, mik azok a feladatok, melyeket a közmunka 
programban meg lehet valósítani, ezáltal értéket teremtve a városnak. 
 
Dömsödi Gábor: Megköszöni mindazok munkáját, akik a közmunka program szervezésében 
és lebonyolításában részt vettek. Nagyon nehéz feladat és reméli, hogy a jövőben is számíthat 
munkájukra.  
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
388/2015. (XII. 17.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte, megtárgyalta és elfogadja a 
Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének tájékoztatóját a 
közfoglalkoztatás 2015. évi tapasztalatairól. 
 

XVI. NAPIRENDI PONT: 
 
 Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

Előterjesztő: Érintettek 
 
Kérdés, vélemény nem volt. 
 
Dömsödi Gábor  szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
389/2015. (XII. 17.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat bizottságai és a 
polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót megtárgyalta és 
elfogadja.  
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XVII. NAPIRENDI PONT: 
 
 Beszámoló az alpolgármester munkájáról 
 Előterjesztő:  Farkas Attila alpolgármester 
 
Barna Tiborné: A beszámolóból látszik, hogy milyen sokrétű tevékenységet folytat 
Alpolgármester Úr. Fogadónapjait megtartotta, hatékonyan dolgozott. Az intézmények 
rendezvényein folyamatosan részt vett egész évben és jó kapcsolatot ápol az 
intézményvezetőkkel. A megyei programokon is sokszor képviselte a várost.  
Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság gratulál eddigi munkájához és a beszámolót 
elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja az alpolgármester beszámolóját. 
 
Dömsödi Gábor  szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
390/2015. (XII. 17.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester – Farkas Attila – 2014.  
november 13-tól végzett munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 
 

XVIII. NAPIRENDI PONT: 
 
 Településrészek gondnokainak beszámolója az elmúlt évben végzett munkáról, 

legfontosabb jövőbeni feladatairól. 
 Előterjesztő: Településrészek gondnokai 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
  
Dömsödi Gábor: Molnár István egészségügyi okok miatt nincs jelen, viszont beszámolóját 
elkészítette. Köszönetét fejezi ki eddig végzett munkájáért. 
 
Dr. Becsó Károly: Az elmúlt egy év tapasztalatai igazolták, hogy jó ötlet volt a hasznosi és 
mátrakeresztesi városrészben a településrészi gondnoki funkció létrehozása. Szívvel-lélekkel 
végzik a feladatot. 
 
Dömsödi Gábor: Igen, neki is ez a véleménye. Tapasztalatai szerint a fogadóórákon egyre 
kevesebb hasznosi és mátrakeresztesi polgár keresi meg panasszal. 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
391/2015. (XII. 17.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hasznosi és mátrakeresztesi településrészi 
gondnokok 2015. évben végzett munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.  
 

XIX. NAPIRENDI PONT: 
 
  Javaslat ingyenesen átruházott inkurrens honvédségi szakanyagok hasznosítására 

 Előterjesztő: Budavári Valéria osztályvezető 
 
Kérdés nem volt 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György: A gulyáságyúnak vannak még hasznosítható részei. Föl kellene kínálni 
valakinek megvételre. 
 
Dömsödi Gábor: Sajnos a gulyáságyú hiányos. Nincsenek benne az üstök és a tüzelőkészülék 
is hiányzik. 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
 
Dömsödi Gábor  szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
392/2015. (XII. 17.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az Ingyenesen 
átruházott inkurrens honvédségi szakanyagok hasznosításáról szóló javaslatot és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1.) A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy Pásztó Városi Önkormányzat az Állami 
Vagyon Ingyenes Átruházásának szabályai szerint átvett inkurrens szakanyagokat a 
megállapodás szerint hasznosítja. Az igényelt eszközök jelentős részét 2012-ben 
önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése érdekében adtuk át az átvevő szervezeteknek. 
Az átadott eszközök jelentős segítséget nyújtanak az egyes működési és ellátási területeken. 
 
2.) Az eddig át nem adott ingóságokat leltárba vettük. Ezek a jövőben szintén az 
Önkormányzat, valamint igény esetén az önkormányzat intézményei részére kerülnek 
hasznosításra önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése érdekében.  
 
3.) A képviselő- testület felkéri polgármesterét, hogy az átruházott vagyon hasznosításáról 
a tárgyévet követő év január 31. napjáig tájékoztassa az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős:   értelemszerű 
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XX. NAPIRENDI PONT: 
 

  Tájékoztató a játszóterek várható javítási és pótlási költségeiről. 
            Előterjesztő: Czabafy László ügyvezető igazgató 
 
Czabafy László: Tegnap a bizottsági ülésen felmerült az üzemeltetés kérdése. Valamikor a 
Városgazdálkodási Kft. üzemeltette a játszótereket. Évről-évre kevesebb forrás állt 
rendelkezésre. A most  érvényes szerződés szerint havi 50 eFt-ért kellene rendben tartaniuk a 
játszótereket. Ez csak arra elég, hogy a szemét össze legyen gyűjtve, illetve a fű le legyen 
vágva. 
1000 Ft-nál nagyobb értékű javításnál külön megrendelésre végezték a munkát. Fontosnak 
tartja, ami a határozati javaslatban szerepel, hogy a jövőben egészen más stratégiát és 
gondolkodást igényel a játszóterek fenntartása. 
 
Dömsödi Gábor: Ezzel teljes mértékben egyetért. A jövőben arra kell törekedni, hogy több 
forrás álljon rendelkezésre erre a feladatra. A játszóterek fontos szerepet töltenek be egy város 
életében. Vannak jócskán elöregedett játékok, melyek koruknál fogva mentek tönkre és nem 
azért, mert megrongálták őket. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Becsó Károly: A költségvetés tervezésekor nagyobb összeget kellene a játszóterekre  
betervezni, ugyanis más összefüggések is vannak. Példaként említi a Kölcsey udvart, ahol a 
játszótéren kívül a park is igen leromlott állapotban van. Sok lakó használja, sok az autó, 
melynek a zöldfelület látta kárát. 
Jegyző úr vetette fölt bizottsági ülésen, hogy a már rendbetett játszótereket pl. magas 
kerítéssel körbe lehetne keríteni. Tehát a játszóterek felújításán kívül más közterület rendezési 
kiadás is jelentkezne. 
 
Dömsödi Gábor: Valóban méltatlanok a körülmények a Kölcsey udvarban, de a 
lakóközösségnek kellene összefogni a rongálókkal szemben az önkormányzattal közösen.  
Egyébként több, nagyon jó adottságokkal rendelkező zárt kert rossz állapotban van a 
városban.  
 
Volek György: Érinti a téma, mivel ott lakik. Nagyon sokan panaszkodnak az út állapota 
miatt, hatalmas gödrök vannak, amelyek csapadékos időben megtelnek vízzel. Idegenek, akik 
nem ismerik a helyzetet. több alkalommal belementek és az autójukban is kár keletkezett. 
Az ott körbekerített pálya vasanyaga is balesetveszélyes.  
 
Káposzta Csaba: A Cserhát lakótelepen a játszótéren még egy bébi hinta sincs. A tüzép felé 
pedig játszótér sincs. Az lenne a legjobb, ha volna a városban legalább két nagy játszótér és 
akkor sokkal jobban kezelhető lenne a helyzet. 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja az előterjesztést. 
Úgy gondolja, a közmunka program egyik célja a játszóterek szakszerű felújítása, illetve 
felügyelete is lehetne. 
 
Dömsödi Gábor  szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
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A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
393/2015. (XII. 17.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városi játszóterek javítására, lebontott 
eszközök pótlására tett javaslatot megismerte és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A 2016. évi költségvetés elfogadásáig kerüljön kidolgozásra egy játszótér fejlesztési 
stratégia, melyben meghatározásra kerül, mely helyszíneken és milyen felszereltséggel 
történjen meg a játszóterek felújítása. 

 
2. A gazdaságosan javítható játszótéri eszközök szabványossá tételéhez, valamint az 

lebontott és bontandó eszközök pótlásához szükséges előirányzatot lehetőség szerint 
tervezni kell a 2016-os költségvetésben. 

 
Felelős: polgármester, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály 
Határidő: értelemszerű 
 

XXI. NAPIRENDI PONT: 
 
   Javaslat mezőgazdasági földek bérleti díjának megállapítására. 
          Előterjesztő: Budavári Valéria osztályvezető 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A jelenlegi szabályok értelmében csak regisztrált földműves használhatja a 
termőföldnek minősülő ingatlanokat. A folyamatban lévő szerződéseket felül kell vizsgálni és 
a bérlőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy földművesnek minősülnek-e. Amennyiben nem, 
úgy a szerződést fel kell bontani. 
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az 
előterjesztést. 
 
Dömsödi Gábor  szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
394/2015. (XII. 17.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján megismerte és 
megtárgyalta a mezőgazdasági földek bérleti díjának megállapítására tett javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 
A képviselő-testület a mezőgazdasági ingatlanok haszonbérleti díján nem változtat, azt a 
2015/2016-os mezőgazdasági évre is 6 Ft/m2/év összegben határozza meg. 
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Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   polgármester, vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 

XXII. NAPIRENDI PONT: 
 
 Javaslat a képviselő-testület 2016. I. félévi üléstervére 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Becsó Károly: Javasolja, hogy a civil támogatási pályázatok kiírásáról a februári ülésen 
tárgyaljanak. 
 
Dömsödi Gábor: Előterjesztőként befogadja a javaslatot. 
 
Dr. Halász István: Az előző napirend kapcsán javasolja, hogy a márciusi ülésen tárgyalják a 
mezőgazdasági földek bérleti szerződéseinek felülvizsgálatát, illetve tekintsék át a 
termőföldek helyzetét. Májusban kell beadni a terület alapú kérelmeket, addigra jó lenne, ha 
rendeződne a helyzet és tisztán látnának. 
 
Plecskó Péter: Most kapott egy nagyon jó hírt, melyet szeretne megosztani a képviselő-
testülettel. Megtörtént a közmunka program elszámolása és a maradványból engedélyezik az 
erdei iskola fűtés korszerűsítését. A pénz elegendő lesz a kettő kazán beszerzésére, valamint a 
kémény kivitelezésére, valamint az összes szerelvény megvásárlására.  
 
Volek György: A költségvetés elfogadása, ha jól tudja, február 15. Úgy gondolja, az 
üléstervben szándékosan nem került megjelölésre pontos dátum a februári ülés időpontjaként.  
Javasolja, hogy a költségvetés előkészítéseként a januári ülésen legyen egy első fordulós 
tárgyalás. 
 
Dömsödi Gábor: Egyetért a javaslattal, a január 28-i ülésen legyen egy I. fordulós 
költségvetési napirend. 
 
Káposzta Csaba: Január 31-ig lehet megtenni a kitüntetési javaslatokat. Ennek tárgyalását is 
be kellene ütemezni. 
 
Dömsödi Gábor: A II. félévi üléstervben fogjuk szerepeltetni. 
 
Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az üléstervi javaslatot és az elhangzott 
kiegészítésekkel elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja az üléstervet. 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja az üléstervi javaslatot a kiegészítésekkel együtt. 
 
Dömsödi Gábor  szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
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A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
395/2015. (XII. 17.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a 2016. I. félévi üléstervét a melléklet 
szerint elfogadta. 
 
KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK 
 
Barna Tiborné: Nagyon sokan megkeresték, amikor a körforgalomból a rózsabokrokat 
kiásták. Megkérdezi, mi volt a motiváció, hogy a betelepített rózsabokrokat kiásták? Hová 
kerültek, mi lesz a rózsatövek sorsa? Abban az időszakban már fagyok voltak és információi 
szerint a tövek nem voltak fagymentes helyre téve. 
Nagy fájdalom ez a városnak és petíciót fognak küldeni a lakók a Polgármester Úrnak. 
Amikor ilyen nagy volumenű dolgot készítenek elő, meg kellene kérdezni a lakosságot is.  
Ezzel a város arculata is változni fog. Az összes rózsabokor fel van cimkézve. A városlakók 
kérése az, hogy a többi rózsa maradjon a helyén. 
 
Dömsödi Gábor: Nagy volumenű dolognak nem egy 5-6 m-es sugarú körön belüli növényzet 
változtatást tart. Úgy gondolja, helyrehozták azt a hibát, melyet az elődei elkövettek. Több 
száz millió Ft-ot vettek ki a városlakók zsebéből azzal, hogy az iskolák üzemeltetését 
odaadták az államnak. Ez nagy horderejű dolog. Az a döntés rosszul volt előkészítve,  hibás 
számok alapján döntött a képviselő-testület.  Borzaszó nagy kárt okoztak a városnak, erről 
beszélni kellene.  
Arról is beszélni kellene, hogy hová tűnt a városból az a 30 millió Ft, amit a Vízműtől felvett 
a város vezetése, hogy beteszik a strand fejlesztés önrészébe. Ez most hiányzik abból a 
pénzből, amiből a szennyvíztelepet rendbe kell tenni. 
Az, hogy a körforgalomban rózsa van-e vagy tulipán lesz, nem gondolta nagy horderejű 
döntésnek és nem gondolta, hogy ekkora felháborodást okoz. 
Kezdi belátni azt, hogy valaki büntetlenül elszámolhatja az óvoda falának bontását úgy, hogy 
az nem valósult meg.  Az önkormányzat büntető feljelentést fog tenni. Azon nem háborodik 
föl senki, hogy olyan munkát fizettek ki, ami nem lett elvégezve? 
 
Egyébként a körforgalom nem önkormányzati terület, hanem a Közútkezelő Nonprofit Zrt-é. 
Nincs semmiféle megállapodás arról, hogy azt ki és hogyan tartja karban. Hallgatólagos 
megállapodás van, hogy az önkormányzat tartja rendben. 
A városban valóban óriási a felháborodás a rózsák miatt, több képviselőt, Alpolgármester urat 
is sokat felhívták. Őt egyetlen ember hívta föl, a Zrt-é igazgatója, Ürmösi Ákos úr. Elmondta 
neki az indokait és Ő ezt tudomásul vette. A Közútkezelőt az nem érdekli, hogy milyen virág 
van a körforgalomban, csak legyen rendezett. 
Abszolút racionális gondolatok vezették, ugyanis a rózsával két baj van. Az egyik, hogy nem 
virágzik egész évben és miután a város fő pontján van, úgy gondolta, attól többet érdemel az 
útszakasz. 
Pásztó az egyik legszebb adottságú nógrádi város. Viszont ha a köztereket megnézik, az 
látszik, hogy azok fantáziátlanok, elhanyagoltak és kevés európaiságot tükröznek. 
Egyszerűen arról van szó, hogy van egy bizonyos kertkultúra, amivel egy város meg tudja 
magát különböztetni más városoktól. 
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A körforgalmakban sehol sem látott rózsákat, mivel évente csak kétszer nyílnak, nem jól 
rendezhető. Ilyen helyekre olyan növényzetet telepítenek, melyek egész évben élményt 
nyújtanak az arra járóknak. Ez a szándék vezette őt is. Kerttervező tervezte meg a virágágyást, 
tehát nem a polgármester döntötte el. Fehér szinű tulipánhagymák kerültek beültetésre, 
melléjük kék szinű virágok és tavasszal további virágok kerülnek beültetésre. Az a terv, hogy 
ennek egész évben virágoznia kell, hogy szép legyen és emelje Pásztó színvonalát. Tehát nem 
arról van szó, hogy igénytelenebb lesz, hanem arról, hogy igényesebb és szebb, mint előzőleg. 
A  rózsák a nyár folyamán megnőnek és átláthatatlan a kereszteződés. Forgalomirányítási 
szempontból a kisívű kereszteződéseknek átláthatónak kell lennie. Ez balesetveszélyt is 
jelentett, ezért meg kellett szüntetni. Ezért gondoltak arra, hogy olyan virágot telepítsenek, 
amely díszére válik Pásztónak. 
Elfogadja, hogy vannak többségi és kisebbségi vélemények. Lehet, hogy 2000 embernek ez 
nem tetszik, viszont 8000 embernek örömet fog okozni.  
A dolog tanúsága, hogyha a jövőben bármilyen virágképet szeretnének Pásztón, ki fogják 
kérni a lakosság véleményét az interneten keresztül Pásztón honlapján. Azt is meg fogja 
szavaztatni, hogy valóban az-e Pásztó városának igénye, hogy különböző tipusú és szinű 
rózsák legyenek mindenhol, vagy esetleg más, igényesebb virágkompozícióra szavaznak. 
Egyébként az egész dolognak egy nagyon fontos üzenete van. Mégpedig az, hogy mennyire 
nem jó, ha egy városban egy személy dönt valamiről, mint ahogyan ez a rózsák esetében 
történt. 
Az ő döntéshozatala annyival volt demokratikusabb, hogy egy szakértőt kért fel, aki tudja, 
hogy milyen virágokat kell egymás mellé ültetni, hogy egész évben virágozzanak. 
Az sem jó, hogyha összefolynak a magánzsebek és a közzsebek, ugyanis úgy hallotta, hogy 
elődje a saját pénzén vásárolta a rózsatöveket, melyről számlája is van.  
 
Barna Tiborné: A tőzsgyökeres pásztóiak ezt másként élik meg. Amikor a városrehabilitáció 
zajlott mindenki nagyon örült, hogy hogyan szépül a város. Saját kezűleg ültették és 
gondozták a rózsákat. Ha ez a lépés elő lett volna készítve, nem okozott volna ekkora 
felháborodást. 
 
Dömsödi Gábor: Amikor a városrehabilitáció koncepcióját ismertették, ő is meghallgatta. Sok 
minden nem úgy valósult meg, ahogyan azt a koncepcióban tervezték. Ha most megnéznék a 
városrehabilitációs terveket, nagyon nagy eltéréseket tapasztalnának a tervek és a megvalósult 
dolgok között. 
 
Barna Tiborné: Mátrakeresztesről jelezték, hogy a temetőben az árkot ki kellene takarítani. 
Közmunkásokat kérnek a területre. A hegyből lejövő autók nagyon sok sarat hordanak az útra, 
ami balesetveszélyes. 
 
Dömsödi Gábor: A konditeremnél lévő utca végére kellene valamilyen vízelvezető, mert a 
meredek hegyoldalról odafolyik a víz.  
 
Barna Tiborné: Ismét jelzi, hogy a szakrendelőnél lévő buszmegállóban valamilyen világítási 
megoldást kellene találni, mert nagyon sötét van. Az utcai lámpák nem világítják meg 
kellőképpen.  
 
Dömsödi Gábor: Már tavaly is beszéltek erről, meg is állapodtak, hogy keresni kell a 
megoldást, de eddig még nem történt semmi. Arról is szó volt, hogy oda egy zebra is kellene. 
A következő rendőrségi bejáráson jelezni kell  a problémát. 
 



23 
 

Dr. Becsó Károly: Kéri a Városgazdálkodási Kft-t, hogy amennyiben lehetséges, a Sromfeld 
udvarban temessék be a gödröt, mert nagyon balesetveszélyes. 
 
Czabafy László: Visznek követ és betemetik a gödröt. 
 
Dr. Becsó Károly: A városi köztemető ravatalozója igen méltatlan állapotban van.  Kéri, 
nézzék meg és tegyék meg a szükséges intézkedéseket. 
Kéri, hogy tekintsék meg a Kövicses patak mederállapotát a Városgazdálkodási Kft. felé, 
ugyanis tavasszal a sok csapadékvíz gondokat okozhat.  
 
Dömsödi Gábor: Ezt a Városgazdálkodási Kft. saját zsebből nem tudja megoldani. 
A ravatalozóval kapcsolatban egyetért a felvetéssel. A költségvetésbe a ravatalozó 
rendbetételét is be kell tervezni. 
 
Dr. Halász István: A Rajeczky ház kerítéséből három-négy nagyobb kő kihullott a járdára. 
Amellett, hogy balesetveszélyes, a kerítés állapotát is tovább rontja. Tudomás szerint nem 
önkormányzati tulajdon, de azért oda kell rá figyelni, mert sok gyerek is jár arrafelé. 
 
Dömsödi Gábor: Kéri a Műszaki Osztályt, nézzék meg, valamint a Rajeczky ház melletti 
épületnél is rossz a kerítés és a kémény is.  
 
Farkas Attila: A rózsákra tér vissza. Ő is nagyon sok telefonhívást kapott, volt is egy vitája a 
rózsákkal kapcsolatban a Polgármester úrral. 
Szereti a rózsákat, viszont megnyugtatja, hogy ugyanaz a kertészmérnök tervezte meg a 
körforgalom arculatát, aki Szécsényben is a közterületek kinézetét. Szécsényben pedig 
nagyon szépek a parkok. Bízik abban, hogy a rózsák vermelése szakszerűen megtörtént és 
reméli, hogy méltó helyet találnak számukra. 
 
Káposzta Csaba: Fel kell hívni a lakosság figyelmét, hogy a házuk előtt lévő járdákat 
csúszásmentesítsék. Megköszöni a város vállalkozóinak, hogy egész évben támogatták a 
kiemelt labdajátékokat és a TAO-ból is részesülhettek az egyesületek. 
Örömmel tájékoztatja a jelenlévőket, hogy nyertes lett a műfüves pálya építésére benyújtott 
pályázat, így 2016-ban megépülhet, továbbá a Hajós Alfréd úti pályát és környékét is fel 
fogják újítani. 
 
Plecskó Péter: Mátrakeresztesen van közmunkás és falugondnok is, össze kell hangolni a 
teendőket. 
A temetővel kapcsolatban több problémát jeleztek felé is. Többek között a közvilágítással és 
az úttal is van probléma. A temető belső útburkolatát jövőre közmunkában ugyanolyan kővel 
szeretnék kirakni, mint amilyen a Városkapunál van. Ezzel egyidőben a térvilágításhoz 
szükséges kábelt is lefektetnék. 
A Kövicses patak Gyöngyösi úttól lefelé lévő szakasza a Vízműé, fölfelé a városé. Azt a 
szakaszt a közmunkások egészen Hasznosig rendbe tették. A januári közmunka programban 
terveztek vásárolni 100 tonna kőzúzalékot, melyet a Munkaügyi Központ engedélyezett. 
Abból nagyon sok helyre fog jutni.  
 
Volek György: A temetőben van egy nagyon régi gyászkocsi. Sajnos az állaga egyre romlik. 
Mivel várostörténeti emlék, meg kellene óvni a pusztulástól. 
A rózsákkal kapcsolatban annyit mond, hogy a lebontott szovjet emlékmű helyét föl kellene 
tölteni termőfölddel, a körforgalomból a virágokat oda áttelepíteni és a rózsákat 
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visszatelepíteni a helyükre. 
 
Farkas Attila: A Csillag téren az Idősek Klubjában járt, ahol jelezték ismételten a nyilvános 
WC problémáját. A közelben két buszmegálló is van, sok ember várakozik és sokan bejárnak 
az intézménybe WC-re. Mindenképpen megoldást kell találni erre a problémára. 
 
Dömsödi Gábor: Tudja, milyen nagy probléma Pásztón a nyilvános WC kérdése. Sajnos 
egyelőre nincs megoldás. Ideiglenes megoldásnak azt tartja, hogy vásárolni kell egy konténer 
WC-t és az Expert üzlet parkolójánál a zöldterületen lehetne elhelyezni. A másik megoldás az 
lehetne, hogy a buszmegálló mögé, az OTP parkolóban elhelyezni és valahogyan eltakarni. 
A WC-nek végleges megoldást akkor találnak, ha lesz a belvárosban olyan építkezés, ahol ki 
lehet alakítani nyilvános WC-t.  
A használt konténer WC ára kb. 2 millió Ft, és az üzemeltetése is sokba kerül.  Ha valakinek 
van ötlete, hogyan és hol lehetne a városközpontban egy nyilvános WC-t kialakítani, jelezze. 
 
Dr. Halász István: A tanposta és a Madách utca között van egy kitaposott rész. Ha a közmunka 
programba beleférne, egy járdát ki lehetne építeni, hasonlót, mint a Városkapunál van.  
 
Káposzta Csaba: Megköszöni az EGLO-nak, hogy a TAO-ból igen jelentős támogatást 
nyújtott a kosárlabda, kézilabda és labdarúgó sportnak. 
A Deák Ferenc úton állítólag nem lehet megállni, és az iskola környékén sem. Többen 
jelezték ezt a problémát az utcában lakók és szülők is. Az egyirányú utcába kitettek egy 
megállni tilos táblát. Szeretné, ha azt elvennék onnan. 
 
Dömsödi Gábor: A közlekedési szabály úgy szól, hogy egyirányú utcában, ha az  5,5 m-nél 
keskenyebb, a bal oldalán nem lehet megállni. 
Utána fognak nézni, mit lehet tenni. 
 
Csépe Jánosné: Megköszöni, hogy a Hunyadi utcánál lévő útproblémát kijavították. Azt is 
megköszöni, hogy a Galamb utcában levágták a gazt. 
A rendelőnél lévő buszmegállónál nem csak világítás kellene, hanem padok is. Sokan 
várakoznak ott a buszokra és csak egy rozoga pad van ott. 
Szóvá teszi a kiszedett rózsákat. Nagyon sérelmezi, mert mint pásztói polgár, elvárta volna, 
hogy kikérik a véleményét. Nem kellene mindig az elődre hivatkozni, arról kellene beszélni, 
ami most van. Egyébként az elődje sok olyat tett, amit Polgármester úr nem tesz. Mindenhol 
megjelent, ahová hívták. Polgármester Úr ritkán jelenik meg a rendezvényeken. 
 
Dr. Becsó Károly: Ügyrendben szól, mint az Ügyrendi Bizottság elnöke. Kéri, hogy a 
hozzászóló mellőzze a személyeskedést, ezt nem olyan fórum. Van Polgármester Úrnak 
fogadóórája, keresse meg és mondja el ott sérelmeit. 
Kéri Polgármester urat, rekessze be az ülést. 
 
Dömsödi Gábor: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 
 

k.m.f. 
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