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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 31-i üléséről.
Helye: Teleki László Városi Könyvtár II. emeleti terme, Pásztó, Nagymező út 3
.
Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, Farkas Attila alpolgármester, dr. Becsó Károly,
Barna Tibor Józsefné, Édes Attila, Káposzta Csaba, dr. Halász István, Plecskó Péter, Volek
György képviselők.
Dr. Gajdics Gábor jegyző, Angyal Tibor, tü. alezredes, Juhász László tü. alezredes, Csépe
Zsolt tü. alezredes, Vida Ottó Kolozs Rendőrkapitányság vezetője, Budavári Valéria
osztályvezető, Máté Nándorné IPESZ vezetője, Bartus László osztályvezető, Juhászné Mustó
Mária osztályvezető, Mészáros Sándor, Oláhné Csákvári Gabriella intézményvezető,
Borbélyné Válóczi Marianna intézményvezető, Czabafy László VG. Kft. igazgatója,
Kádárkuti Zsolt, Berzák Gyuláné, Tari Mihály Szervezési Osztály munkatársai, érdeklődő
állampolgárok.
Dömsödi Gábor: Megállapítja a határozatképességet, mivel a 9 megválasztott képviselőből
mindenki jelen van.
Javaslatot tesz a napirendre a következő kiegészítéssel. További négy
megtárgyalása szükséges, melyek az alábbiak:

napirendi pont

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Javaslat AC töltő megvásárlására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
lemondásának tudomásul vételére, pályázat kiírása a tisztség betöltésére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Előterjesztés az önkormányzat Nógrád Megyei TOP felhívásra benyújtandó
kérelmeivel kapcsolatban
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
A Javaslat fellebbezés elbírálására című előterjesztést nem tárgyalja a képviselő-testület, azt
vegyék le napirendről.
Az új napirendi pontokat a meghívóban szereplő napirendek után tárgyalják.
Megkérdezi van-e más javaslat.
Egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja a kiegészített napirendet.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
49/2016. (III. 31.) SZÁMÚ HATÁROZATA

1./

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

2./

Tájékoztató a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Angyal Tibor tü. alezredes, kirendeltségvezető

3./

Beszámoló a Pásztói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Csépe Zsolt tü. alezredes

4./

Beszámoló Pásztó város és vonzáskörzete közbiztonsági helyzetéről.
Előterjesztő: Vida Ottó Kolozs kapitányság vezető

5./

Javaslat a Pásztói Gondozási Központ alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

6./

Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nél keletkező
behajthatatlannak minősülő követelések leírásáról, értékvesztés elszámolásáról
Előterjesztő: Czabafy László ügyvezető igazgató

7./

Javaslat a városháza előtti parkban lévő beteg tuják kivágására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

8./

Javaslat a Pásztó, Hársfa utca 1. szám alatti, 72. hsz-ú /volt orvosi rendelő/ ingatlan
értékesítésére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

9./

Javaslat a Pásztó, Rákóczi út 1. szám alatti önkormányzati bérlakás kiutalására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

10./

Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi társulási
tagdíjának módosítása miatti többletkiadás biztosítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

11./

Javaslat civil és sport szervezetek támogatási kérelmének elbírálására
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport kapcsolatok tanácsnoka

12./

Javaslat Pásztó Város és Pagliara Község közötti testvér települési szerződés
megkötésére
Előterjesztő: Farkas Attila alpolgármester

13./

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
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14./

Javaslat AC elektromos töltő megvásárlására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

15./

Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
lemondásának tudomásul vételére, pályázat kiírása a tisztség betöltésére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

16./

Javaslat az önkormányzat Nógrád Megyei TOP felhívásra benyújtandó kérelmeivel
Kapcsolatban
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

I.

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

Dömsödi Gábor: Az előző „rendes” testületi ülés február 11-én volt, azóta igen sok minden
történt. Röviden összefoglalja.
Februárban találkozott a Green Alumínium Kft. vezetőivel, akikkel opciós vételi szerződése
van az önkormányzatnak. Ez négy évre szólt, az opció most járt le és azt kérték, hogy egy
évvel hosszabbítsák meg az opciós szerződést. A meghosszabbításról a március 9-i rendkívüli
testületi ülésen már döntöttek.
A háziorvosi ügyelet április 1-től átkerül egy magánszolgáltatóhoz. Az átadás-átvétel kapcsán
voltak kisebb szervezéstechnikai gondok, melyek időközben megoldódtak.
Az önkormányzat peres ügyeiről tárgyaltak március 1-jén egy ügyvéddel. Az óvodai kazán
ügyében jogerős végzés született, ezt a pert elvesztette az önkormányzat és fizetnie kell.
Emiatt a költségvetést is módosítani szükséges, mert ez a kiadás nem volt betervezve.
Két munkaügyi per is folyamatban van. A Polgármesteri Hivatal két elbocsátott dolgozója
perelte be az önkormányzatot. Ezekben az ügyekben még nincs döntés.
Tárgyalt a pásztói mentőállomás vezetőjével, aki beszámolt arról, hogy egy új mentőkocsi
beállításával tovább javult az ellátás.
Bemutatkozó látogatáson voltak az EVO-PRO nevű Kft. képviselői, akik Magyarországon
kifejlesztettek és gyártanak elektromos autóbuszokat. Ha a jövőben lenne pályázat ilyen
autóbusz vásárlására, helyi közlekedésre nagyon jó megoldás lenne.
Március 4-én a Dél-Nógrádi Vízmű Kft-ben volt taggyűlés. A vitás kérdések tárgyalása jó
irányban halad, látja a készséget a költségcsökkentésre. A volt OTP irodát értékesítésre
meghirdette a Vízmű Kft. 40 millió Ft-ért. Ha április 4-ig nem érkezik ajánlat, akkor könyv
szerinti értéken fogják meghirdetni, ami ennél jóval alacsonyabb. Várhatóan rövid időn belül
újra fogják hasznosítani.
Gondok vannak a Mátraalja Fesztivál szervezésével. A szervezők jelezték, hogy az EGLOból éppen arra a területre hordták a földet, ahol a fesztivál helyszíne lenne.
A Francia Gimnáziumban volt egy verseny, ahol francia nyelven kellett rögtönzött verseket
írni az egészségről. Erre a rendezvényre a belga nagykövet asszony is ellátogatott. Sajnálatos
módon éppen azon a napon történt Brüsszelben a terrortámadás. Ennek ellenére végig jelen
volt és Ő volt a zsűri elnöke.
Keresik a megoldást, hogyan lehetne olcsóbbá tenni a város üzemeltetését, ezért tegnap végig
mentek a nyugdíjasokat szállító busz útvonalán a nagyobb busszal, hogy jobban ki legyenek
használva a lehetőségek és olcsóbb legyen a szállítás. Azt most még nem tudja, hogy ez lesz-e
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a megoldás.
Több pályázat is folyamatban van sportcsarnok építésére. A Zsigmond Király Általános Iskola
sportcsarnokának felújítására már megnyertük a pályázatot, hamarosan kezdődik a felújítás.
Annak is van esélye, hogy legyen a városnak egy szabványméretű sportcsarnoka lelátóval.
Ennek ma volt a bejárása abból a célból, hogy hová lehetne elhelyezni. Korábban az
iskolacentrum területére tervezték, de túl sok területet vett volna el.
Jelenleg a Munkaügyi Központ melletti szabad terület lenne alkalmas, mely önkormányzati
tulajdonban van. A parkolás is megoldható és az iskolától is mindössze 300 m-re van.
Van olyan pályázati lehetőség is, ahol egyházi iskolák pályázhatnak tornaterem építésre, de
csak azokon a települések, melyek hátrányos helyzetűek. Ez Nógrád megyében Pásztó és
Szécsény.
Szécsénynek már van egy beadott pályázata, így nagy valószínűséggel Pásztón épülhetne egy
tornaterem. Erre egyetlen terület felel meg, amely az iskola udvarával szemben van. Ebből az
egyik telek önkormányzati tulajdon, a másik pedig az egyik helyi képviselő magántulajdona.
Képviselő Úr felajánlhatná a telkét és kereshetnének részére egy cseretelket. Gyorsan kell
döntést hozni, mert a pályázatot április 29-ig be kell nyújtani.
Ennyit kívánt elmondani röviden a két ülés között történtekről.
Kérdés, vélemény nem volt.
A lejárt határidejű határozatokról következik szavazás.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a 35/2016. /II. 11./ számú határozatról adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta,.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
50/2016. (III. 31.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 35/2016. (II. 11.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a 39/2016. /II. 11./ számú határozatról adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta,.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
51/2016. (III. 31.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 39/2016. (II. 11.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a 40/2016. /II. 11./ számú határozatról adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta,.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
52/2016. (III. 31.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 40/2016. (II. 11.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a 40/2016. /II. 11./ számú határozatról adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta,.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a 45/2016. /III. 9./ számú határozatról adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta,.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
53/2016. (III. 31.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 45/2016. (III. 9.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a 46/2016. /III. 9./ számú határozatról adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta,.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
54/2016. (III. 31.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a 46/2016. (III. 9.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott
tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta,.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
55/2016. (III. 31.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatást
elfogadta.
II.

NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni
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Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Angyal Tibor tü. alezredes, kirendeltség-vezető
Angyal Tibor: Megköszöni az önkormányzat eddigi segítő együttműködését, mellyel tovább
tudták fokozni a lakosság biztonságérzetét.
Az önkormányzattal közösen sikeresen végrehajtották az antenna cseréjét is. A
katasztrófavédelem szempontjából 2015-ben a hatékony megelőzésen volt a hangsúly.
A különböző szakterületeken folyamatosan végezték az ellenőrzéseket nem csak a megyében,
hanem országosan is. Különös figyelmet fordítottak a veszélyes anyagokat szállító járművek
ellenőrzésére. Nógrád megyében kettő veszélyes üzem van, ezeknél a tevékenységi körből
adódóan van néhány anyagból olyan mennyiség, melyek azt alsó küszöbérték alatti besorolást
kaptak. A polgári védelmi tevékenységnél a kockázati helyszínek beazonosítását követően
végeztek ellenőrzést. A kirendeltség területén két ilyen helyszín van, az egyi Ipolytarnócon az
Ipoly miatt, illetve Hasznos-Mátrakeresztesen a villámárvíz miatt. Mátrakeresztesen szükség
lenne a záportározó megépítésére, mely egy nagyobb volumenű beruházás és állami feladat
lenne. Erre ráhatásuk nincs.
Még ebben az évben a katasztrófavédelem el fogja készíteni Pásztó város kitelepítési tervét.
Részt vesznek a vis maior eljárásokban is. Szerencsére nem sok ilyen van.
A kirendeltséghez 63 település tartozik és 40 közbiztonsági referens segíti a munkát és a
kapcsolattartást a településekkel.
Kiemelt feladatuk a közösségi szolgálat. 2015-ben mintegy 250 diák végezte ezt a feladatot a
katasztrófavédelem különböző egységeinél. A diákok kellően megismerhették a
katasztrófavédelem illetve tűzoltóság munkáját.
A települési polgári védelmi szervezetek tagjainak továbbképzése 2015-ben is megtörtént.
Tűzvédelmi szakhatóságként közel 1500 ellenőrzést végeztek, a feltárt szabálytalanságok
megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket megtették. Hatósági bizonyítványt 34
alkalommal adtak ki, főképpen lakossági tűzesetekkel kapcsolatban.
Kiemelten kezelik hatósági védelem szempontjából a tömegrendezvényeket, fesztiválokat.
Az idén kiemelt rendezvény lesz Mátraverebély-Szentkúton augusztus 13-án, ahová a tervek
szerint a Szent Jobbot is elhozzák.
Új feladat volt a vízügyes hatósági tevékenységben való részvétel, illetve a kéményekkel
kapcsolatos tevékenység. A kéménytisztítási feladatokat a katasztrófavédelem fogja átvenni
hamarosan. Tovább folytatódik a katasztrófavédelmi őrsök kialakítása. Ebben az évben
Bátonyterenyén létesül egy őrs.
A szöveges tájékoztatóban részletesen szerepelnek számadatok a Kirendeltség, illetve Pásztó
vonatkozásában a tűzeseteket és műszaki mentést illetően.
Az önkéntes tűzoltó egyesületekkel együttműködési megállapodások vannak. Pásztó
vonatkozásában e téren van fejleszteni való, ugyanis 2013-ban a hivatásos tűzoltóság
megalakulásával sokan beintegrálódtak. Kiemelt feladat lesz a pásztói önkéntes tűzoltóság
újraszervezése.
A 2016. év fő feladatai a hatósági munka további színvonalas végzése, a bátonyterenyei őrs
kialakítása, kapcsolattartás a társszervekkel, önkormányzatokkal.
Kéri a tájékoztató elfogadását.
Dömsödi Gábor: Köszöni és különösen megnyugtató, hogy a hasznosi víztározóval
kapcsolatban folyamatos a tájékoztatást és kapcsolattartás. A megnyugtató megoldás nagyon
sok pénzbe kerül és állami segítség nélkül nem lesz lehetséges.
Kérdés
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Volek György: Az előző képviselő-testület idejében elkezdődött a mátrakeresztesi záportározó
megépítésének szorgalmazása. Tud-e tenni ezügyben a katasztrófavédelem valamit?
Kéri, hogy lehetőségük szerint szorgalmazzák a záportározó megépítését.
Dömsödi Gábor: A víztározó vízszintjéről pontos napi információval rendelkeznek. Azt
tapasztalja, hogy inkább a megengedett szint alatt tartják a tározóban a vizet.
A záportározó projektje elő van készítve, csak pénz nincs a megvalósításra.
Dr Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a tájékoztatót.
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
56/2016. (III. 31.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul vette a Nógrád
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség
2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
III.

NAPIRENDI PONT:
Beszámoló a Pásztói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Csépe Zsolt tü. alezredes

Csépe Zsolt szóbeli kiegészítést nem tett.
Kérdés
Dömsödi Gábor: Az önkéntes tűzoltó egyesület tevékenysége megszűnt, mivel több személyt
átvett az állami tűzoltóság. Ha jól tudja, az a gépjármű fecskendő, ami a tűzoltóságnál van, az
önkormányzat tulajdona, viszont nem működőképes és csak a helyet foglalja.
Mivel hamarosan érkezik az erdőszer, kellene a hely. A használaton kívüli gépjármű
fecskendőnek helyet kellene találni.
Mit tud tenni az önkormányzat, hogy az önkéntes tűzoltó egyesület életre keljen? A gépjármű
fecskendő régebben jó állapotban volt, fel is újították és pl. bozóttüzeknél véleménye szerint
jobban hasznosítható lenne, mint a korszerűbb gépjármű fecskendő. Tehát mi a teendőnk ezzel
kapcsolatban?
Csépe Zsolt: Az önkéntes tűzoltó egyesületet kellene újra életre hívni és az ő működtetésük
alatt kellene újra üzembe helyezni a régi fecskendőt. Sajnos a tűzoltóság szertárában foglalja a
helyet. A hivatásos tűzoltóknak ehhez nincs közük, ezt nem tudják használni, holott sok
esetben az ő munkájukat is segítené. Véleménye szerint a meglévő tűzoltó egyesület tudná
ismét üzemeltetni.
Juhász László: Az önkéntes tűzoltó egyesületek nagyon sok mindenre pályázhatnak, többek
között felszerelésekre is. Nagyban tudnák segíteni a hivatásos tűzoltóság munkáját is.
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Régebben Pásztón csak önkéntes egység végezte a munkát példaértékűen.
Dr. Halász István: Maga az önkéntes tűzoltó egyesület működik, nem törölték a
nyilvántartásból?
Csépe Zsolt: Nincs rálátása és információja arról, hogy hivatalosan létezik-e még az önkéntes
tűzoltó egyesület.
Dömsödi Gábor: Tapasztalatból tudja, hogy ha már nem működik egy egyesület, a
megszüntetése is nagyon nehéz.
Juhász László: Jogilag még működik az önkéntes tűzoltó egyesület, bár az aktív létszámmal
problémák lehetnek. Úgy tudja, szándék lenne az önkéntes egyesületre, viszont más gondok is
vannak. A tagdíjat a múlt évben is befizették, mely azt bizonyítja, hogy léteznek. A vezetésnek
is meg kellene újulni a tagsággal együtt és akkor lehetne előbbre lépni.
Az önkormányzat abban tudna segíteni, hogy felelevenítené a kapcsolatot a régi vezetéssel
partner lenne az újraszervezésben.
Az erdőszer elhelyezésére megoldást kell találni, illetve a használaton kívüli gépjármű
fecskendő máshová történő elhelyezését szükséges lenne megoldani.
Dömsödi Gábor: Az önkéntes tűzoltó egyesülettel kapcsolatban nem biztos, hogy ő a
legalkalmasabb személy a régi vezetéssel történő kapcsolatfelvételre, Ezt meg fogja oldani
önkormányzaton belül, mert a kérdéssel foglalkozni kell. A gépjármű fecskendő elhelyezésére
van lehetőség a Városgazdálkodási Kft-nél.
Tavaly óta nem sikerült megoldani, hogy a tűzoltóságtól nincs kijárás a Fő utca felé, mert az a
terület magántulajdon. Ennek a használatára semmiféle szerződést nem kötöttek korábban.
Igazából jó megoldás nem nagyon létezik, mert a tűzoltóság épületének olyan a szerkezete,
hogy még az ajtót sem lehet kifordítani, hogy a másik irányba jöjjenek ki. Csak az lenne a
megoldás, ha önkormányzati tulajdonba kerülne a használt terület.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a beszámolót.
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
57/2016. (III. 31.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Pásztói
Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
IV.

NAPIRENDI PONT:
Beszámoló Pásztó város és vonzáskörzete közbiztonsági helyzetéről.
Előterjesztő: Vida Ottó Kolozs kapitányság vezető

Vida Ottó: A tegnapi bizottsági ülésen több kérdés, kérés, jelzés hangzott el. Nagyrészt
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sikerült intézkedéseket tennie a felmerültekkel kapcsolatban.
Az előterjesztés részletesen tartalmazza a 2015. évben végzett tevékenységüket. Az év során
a főbb célkitűzéseket sikerült megvalósítani. Alapvető célkitűzés volt, hogy megfeleljenek a
lakosság elvárásainak és a rendőri vezetésnek is. A központ által meghatározott feladatokat
elvégezték. A lakossággal, az önkormányzatokkal folyamatos a kommunikáció.
A 2015. év bővelkedett a szakmai kihívásokban is. Az ORFK értékelte a pásztói Kapitányság
szakmai munkáját, mely 91,08 %-os lett. Ez az eredmény is azt bizonyítja, kiváló színvonalon
teljesítették feladataikat. Kijelenthető, hogy a kapitányság biztosította a rendet és
közbiztonságot. Pásztó és a Pásztói Járás az ország egyik legbiztonságosabb települése és
területe. A pásztói Rendőrkapitányság szolgáltató, indokolatlanul nem büntetnek. A
jogkövetőket segítik, a jogsértőket támadják. Növelték a közterületen eltöltött órák számát,
kiemelten kezelték a sorozat, illetve közfelháborodást kiváltó ügyeket, valamint az
önkormányzat sérelmére elkövetett ügyeket. Csökkent a garázdaságok száma, valamint a
vagyon elleni bűncselekmények száma is. Különös figyelmet fordítottak a családon belüli
erőszak megelőzésére, az idős korúak védelmére, egyéb bűn- és baleset megelőzési
tevékenység végzésére. Kiemelten léptek fel a kábítószer terjesztéssel és fogyasztással
kapcsolatos ügyekben, fokozták drogprevenciós tevékenységüket. Segítségül több esetben
bevonták a polgárőrséget is.
A jó közbiztonság érdekében kifejtett munkájukért Pásztó Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az állomány 5 tagjának jutalmat szavazott meg, melyet Polgármester Úr
adott át.
A Kapitányság 2016. évi főbb célkitűzései közé tartozik az elért eredmények megtartása,
részvétel az illegális migráció elleni küzdelemben, kábítószer bűnözés fokozott bomlasztása,
korrupció minden formája elleni hatékony fellépés, a súlyos jogsértések hatékony, jogszerű
kezelése, közlekedés biztonság javítása, ittas vezetés elleni hatékony fellépés, polgárőrségek
kialakítása azon településeken, ahol még nincs.
Megköszöni mindenki segítségét, akik a Rendőrkapitányság munkáját segítették.
Kéri a beszámoló elfogadását.
Kérdés
Dr. Halász István: A beszámolóban szerepel, hogy jelentősen csökkent az ittas vezetések
száma és ez a finn módszernek köszönhető. Mit takar a finn módszer?
Vida Ottó Kolozs: Ez abból áll, hogy kijelölnek egy útszakaszt és ott mindenkit megállítanak,
aki arra közlekedik. A fő cél az ittas vezetők kiszűrése. Egyébként az ellenőrzési területen
nem volt jellemző az ittas vezetés és ez jó eredmény.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: A bizottsági ülésen kielemezték a beszámolót, mely nagyon konkrét és
tartalmas. Valóban elmondható, hogy a közbiztonság Pásztón jónak mondható. Tetszett a
beszámolóban, hogy 6 évre visszamenőleg statisztikai mutatók vannak. Megköszöni azt a
hatékony felvilágosító tevékenységet, melyet az iskolában tanóra keretében kapnak a
gyerekek.
Volek György: Megköszöni a részletes beszámolót. Szintén jónak tartja a 6 évre
visszamenőleges adatok összehasonlíthatóságát.
Köszöni, hogy a polgárőrséggel karöltve a város közbiztonságát biztosítják. Kéri, hogy
továbbra is nagyon figyeljenek a fiatalokra és az idősekre és a közlekedés rendjére.
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Korábban is említette már a Hunyadi utca – Fő utca - Szentlélek utca csatlakozásánál lévő
forgalmi gondokat. Kéri, hogy arra a területre fokozottan figyeljenek, illetve szorgalmazzák a
körforgalom kiépítését.
Farkas Attila: Megköszöni a kapitányság és a Kapitány Úr munkáját. Továbbra is az a
véleménye, hogy Pásztón jó a közbiztonság, viszont a járás területén vannak olyan
települések, amelyekre ez kevésbé igaz.
További sikeres munkát kíván a Rendőrkapitányság állományának.
Dömsödi Gábor: Elismeri, hogy Pásztón valóban jó a közbiztonság, viszont egyéb területeken
vannak hiányosságok. Az egyházi iskolánál lánccal lezárva, táblával jelezve van, hogy nem
lehet behajtani, ennek ellenére mégis rendszeresen megteszik. Tudják, hogy az egy sétáló
utca, gyermekek közlekednek az iskola környékén és mégis szabálytalankodnak. Ilyenkor
gondolkodik el azon, hogyan lehetne ezt jobban csinálni. Egyetlen lehetőséget lát, mégpedig
az aktív jelenlét erősítését. Ugyanakkor azt is tudja, hogy amikor a meglévő állományi
létszám sem elegendő, ez szinte lehetetlen. Gondolkodni kell azon, hogy esetleg a
polgárőrséget be lehet-e vonni. Az utcai kamerák működését is folyamatosan figyelni kell.
Vannak gócpontok, melyek veszélyesebbek a városban, illetve van néhány olyan ember, aki
mindenre fittyet hány. Ha őket sikerülne kiemelni, sokkal előbbre lehetnénk.
Amellett sem lehet szó nélkül elmenni, hogy a kábítószer fogyasztás óriási problémákat
jelent Pásztón is. Ha e téren az önkormányzat bármiben segíteni tud, jelezzék.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a beszámolót.
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
58/2016. (III. 31.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztói Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Rendőrkapitányság vezetőjének a
város és vonzáskörzete közrend és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját megtárgyalta
és elfogadja.
V.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztói Gondozási Központ alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja az alapító okirat módosítást.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
59/2016. (III. 31.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza:
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Gondozási Központ Módosító
Okiratát e határozat 1. sz. melléklete szerint fogadja el.
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Gondozási Központ Alapító
Okiratát e határozat 2. sz. melléklete szerint fogadja el egységes szerkezetben.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
VI.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nél keletkező
behajthatatlannak minősülő követelések leírásáról, értékvesztés elszámolásáról
Előterjesztő: Czabafy László ügyvezető igazgató

Czabafy László: A Számviteli törvény lehetővé teszi a határozati javaslatban szereplő tételek
leírását, ezért kéri annak elfogadását.
Kérdés
Volek György: A követelések behajtása a leírás után is megtörténhet?
Czabafy László: Nem, leírás után már nem hajtható be. Ezek azok a tételek, melyeknek a
behajtása már semmiféleképpen nem lehetséges. Ezért a Számviteli törvény szerint leírhatók.
Nagyrészt kisösszegű követelésekről van szó.
Dömsödi Gábor: Amikor már teljesen beláthatatlan a behajtás, akkor van lehetőség a leírásra.
Így a könyvelés során is kivezetésre kerülhetnek és a tényleges állapot mutatkozik meg.
Czabafy László: Ezen kívül is vannak még olyan kintlévőségek, melyeknek a behajtása nem
fejeződött be. Az előterjesztésben értékvesztés elszámolásaként szerepel. Tavaly a NAV
segítségével 6,7 millió Ft-ot sikerült behajtani. A behajtás eredményessége javulást mutat.
Dr. Gajdics Gábor: A behajtásnak is vannak költségei, mely sok esetben nagyobb összeg, mint
maga a tartozás. Ezért előfordulhat, hogy nem is éri meg elindítani a behajtást, ugyanis a
végrehajtó költsége kb. 30 eFt, a behajtandó tételek pedig 10-20 eFt-os összegek.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatal minősített szavazattöbbséget igényel.
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
60/2016. (III. 31.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő –testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. behajthatatlan követelés leírására, valamint az
értékvesztés elszámolására vonatkozó kérelmét és az alábbi határozatot hozza:
1./ A Képviselő-testületet, az alábbi behajthatatlannak minősülő követelések leírását
engedélyezi:
- Hulladékkezelési díj elévült követelés leírás
öt éven túli hulladékkezelési díj követelések összege
- Hulladékkezelési díj behajthatatlan követelés leírás
fel nem lelhető, elköltözött, elhunyt lakos
hulladékkezelési díj követelések összege

1.593.548,-Ft
391.554,-Ft

- Behajthatatlan, elévült követelés leírás (egyéb vevők)
Mindösszesen:

79.676,-Ft
2.064.778,-Ft

A törvényi előírások Szt. 65. § (7) bekezdés alapján a mérlegben behajthatatlan követelést
nem lehet kimutatni. A fenti követelések a Szt. 3 § (1) 10.pont e) és g) pontja alapján
behajthatatlannak minősülnek, ezért a társaság könyveiben nem szerepelhetnek, hitelezési
veszteségként le kell írni.
A Képviselő-testület az alábbi értékvesztés elszámolását engedélyezi:
- Értékvesztés elszámolása hulladékkezelési díjra összesen
alap
összeg
90-180 napos 2 %
1.707.322,-Ft
34.146,-Ft
180-365 napos 5 %
2.518.491,-Ft
125.925,-Ft
365 napon túli 20 % 12.142.669,-Ft 2.428.534,-Ft
Eddig elszámolt
Elszámolandó különbség
VII.

-

2.588.605,-Ft

3.325.889,-Ft
737.284,-Ft

NAPIRENDI PONT:

Javaslat a városháza előtti parkban lévő beteg tuják kivágására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: Örül annak, hogy ez a napirendi pont a testület elé került, ugyanis az
intézményben is hasonló gondjai vannak.
Az iskola kertjében is van egy nagy fa, amely kiöregedett, száraz ágai is vannak,
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lombhulláskor a leveleket nem tudják hová tenni, amikor virágzik tele van az udvar, a járda a
lehullott virágokkal és eltömíti a csatornát, balesetveszélyes az épületre és a járókelőkre is.
Írt már korábban egy kérelmet is az önkormányzathoz.
Dr. Gajdics Gábor: Még nem látta a kérelmet.
Dömsödi Gábor: Ez korábban történt, amikor még Jegyző Úr nem volt hivatalában.
Az ügyintéző megkapta a kérelmet és tudnak a problémáról. Kéri Jegyző urat, hogy tegye
meg a szükséges intézkedéseket.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és elfogadásra javasolják.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
61/2016. (III. 31.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület megismerte és megtárgyalta a városháza előtti parkban lévő beteg tuják
kivágásáról szóló javaslatot és hozzájárul az elöregedett tuják kivágásához.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
SZÜNET
SZÜNET UTÁN
Dr. Halász István távol, 8 képviselő van jelen.
VIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztó, Hársfa utca 1. szám alatti, 72. hsz-ú /volt orvosi rendelő/ ingatlan
értékesítésére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: A pályázati kiírásra egyetlen vételi ajánlat érkezett a meghirdetetett
legalacsonyabb vételár ajánlásával. Ebben kell döntenie a testületnek..
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
62/2016. (III. 31.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó,
Hársfa utca 1. szám alatti, 72 hrsz.-ú (volt orvosi rendelő) ingatlan értékesítésre vonatkozó
javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő- testület a pályázati eljárást eredményessé nyilvánítja, megállapítja, hogy
a Pásztó, Hársfa utca 1. szám alatti, 72 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázati
felhívásra egy érvényes pályázat érkezett, Fekete Csaba (Pásztó, Szentlélek út 46.),
Besenyeiné Fekete Erika (Pásztó, Orgona utca 24.) és Kivés József (Pásztó, Orgona
utca 24.) részéről.
2. A Képviselő-testület a pályázatban megjelölt vételárat, azaz a 36.000.000,-Ft-ot
elfogadja, ezen az áron értékesíti ajánlattevők részére az ingatlant, tulajdonjog
fenntartással, a teljes vételár megfizetéséig. A befizetett 1.800.000 Ft pályázati
biztosíték a nyertes pályázóknál a vételárba beszámításra kerül.
3. Az ingatlan adásvételével kapcsolatos ügyvédi és földhivatali költségeket a vevők
viselik.
4. A döntésről a pályázókat értesíteni kell. A Képviselő-testület felhatalmazza
polgármesterét, hogy az adásvételi szerződést aláírja.
5. A Nemzeti Vagyonról szóló törvény vonatkozó rendelkezése alapján, a bruttó 5 millió
forintot meghaladó önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése esetén az államot
elővásárlási jog illeti meg, ezért az aláírt, de még hatályba nem lépett adásvételi
szerződést meg kell küldeni A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére.
6. Az adásvételi szerződés akkor léphet hatályba, ha az MNV Zrt. az állam nevében
nyilatkozik arról, hogy nem kíván élni elővásárlási jogával, vagy az elővásárlási jog
gyakorlására vonatkozó 35 napos nyilatkozattételi határidő lejár.
7. A 6. pontban szereplő nyilatkozatról, vagy ennek hiányában a határidő jogvesztő
lejártáról a vevőt azonnal értesíteni kell.
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8. Vevőnek a teljes vételárat meg kell fizetni az értesítés kézhezvételétől számított 8
napon belül. Eladó akkor járul hozzá a tulajdonjog bejegyzéséhez ha a teljes vételárat
a vevők megfizették.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester, vagyongazdálkodási ügyintéző
IX.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztó, Rákóczi út 1. szám alatti önkormányzati bérlakás kiutalására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság egyhangúlag 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
63/2016. (III. 31.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta a Pásztó, Rákóczi út 1. szám alatti
önkormányzati bérlakás kiutalásáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület Herczegné Varga Ilona igazgatónő kérelmének helyt ad és a Pásztó,
Rákóczi út 1. szám alatt található, önkormányzat tulajdonát képező lakást szakember
ellátás címén 2020. december 31-ig bérbe adja, Atinsi Comlan Aurélient bérlőként kijelöli.
Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója
Határidő: értelemszerűen
Dr. Halász István érkezik, 9 képviselő van jelen.
X.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi társulási
tagdíjának módosítása miatti többletkiadás biztosítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Dömsödi Gábor: A hulladékszállítással kapcsolatban elmondja, hogy a lakosság azt
tapasztalhatja, hogy továbbra is a régi gépkocsikkal szállítanak. Még nincs meg az összes
engedély, ezért nem üzemel még a hulladékudvar sem.
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Dr. Halász István: A húsvéti ünnepek miatt a szemetet szombaton vitték volna el, hétfő
helyett. Mivel szombaton nem szállították el, este bevitték. Vasárnap padig valamikor
hajnalban mégis jött a kukás autó és összeszedte a kint lévő szemetes edényeket.
Ki kellett volna értesíteni a lakosságot a megváltozott szemétszállítási rendről.
Dömsödi Gábor: Az ünnepek körüli hulladékszállítási rendről küldött értesítést a szolgáltató.
A városi tv-ben, Pásztó honlapján és a hivatal előtti hirdető táblán is megtalálható volt. A
tájékoztatást megtörtént, csak nem ehhez van szokva a lakosság.
Dr. Gajdics Gábor: Olvasta a hirdetményt, melyben azt kérték, hogy előző este tegyék ki a
kukákat, mert másnap korán reggel fogják elvinni.
Dömsödi Gábor: Kérni kell a szolgáltatót, hogy lehetőség szerint minél kevesebb alkalommal
térjenek el a megszokott rendtől. A lakosságot pedig arra kéri, ünnepek környékén figyeljék a
város honlapját, a városi tv-t, a hirdetőtáblákat, mert onnan értesülhetnek a változásokról.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
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
64/2016. (III. 31.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Kelet-Nógrád
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi társulási tagdíjának módosítása miatti
többletkiadás biztosítására szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetési rendeletében
a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működési költségeihez
lakosságszám arányosan a 2016. évi társulási tagdíjat a Társulási Tanács 44/2015. (XII.
18.) Th. sz. határozata alapján 30 Ft/fő értékkel számolva összesen 280.230 Ft összegben
biztosította.
A Társulási Tanács 6/2016. (II. 24.) Th. sz. határozatával a 2016. évi társulási tagdíjat 60
Ft/fő összegre módosította, így az önkormányzatnak 560.460 Ft társulási tagdíjat kell
megfizetnie.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a társulási tagdíj módosítása miatti
többletköltséget, azaz 280.230 Ft-ot a 2016. évi költségvetéséből biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a többletkiadás és fedezetének
átvezetéséről a 2016. évi költségvetési rendelet következő módosításakor gondoskodjon.
Határidő: értelemszerű
Felelős: értelemszerű
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tagdíj átutalásáról 2016. március 31-ig
gondoskodjon.
Határidő: értelemszerű
Felelős: értelemszerű
XI.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat civil és sport szervezetek támogatási kérelmének elbírálására
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport kapcsolatok tanácsnoka

Káposzta Csaba: Az előterjesztésben négy kérelem szerepel. Kettő kérelmet a sport
támogatási keretből javasol támogatni. A másik két kérelmet a Pásztói Sport Klub nyújtotta
be. Az egyikhez már tavaly megszavazott a testület 5 millió Ft támogatást. Most azt kérik,
további 2.625 eFt-tot biztosítson a képviselő-testület a pályázati önerőhöz. A másik kérelmük
az öltöző felújítására vonatkozik. Nagyon rossz a tetőszerkezet, több helyen alá van
támasztva. Az önkormányzatnak hamarosan meg kellene javíttatni. A PSK tudna erre
pályázni, illetve egy nagy pályázat keretében megvalósítható lenne. Négy öltözőt szeretnének
építeni, melyet más sportágak is használhatnának. A Polgármester Úr 2,5 millió Ft-ot javasolt
erre a célra a 2017. évi költségvetésből.
Dömsödi Gábor: Pontosít, azt mondta, ez szándéka az önkormányzatnak, amennyiben a 2017.
évi költségvetés lehetővé teszi. A bizottsági ülésen felvetődött, hogy a végleges döntés
meghozatalához, tervek és számítások kellenek. Ebben nincs benne az atlétikai pálya
felújítása. Ez csak egy szándéknyilatkozat az önkormányzattól, viszont a pályázatot most kell
beadniuk. Javasolja, hogy a határozati javaslat utolsó mondata egészüljön ki azzal, hogy
„szándékai szerint”.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: Azt kéri a PSK-tól, hogy mutassák be a pályázatot az önkormányzat
illetékeseinek, mielőtt beadják, mivel önkormányzati tulajdonról van szó.
Dömsödi Gábor: Véleménye szerint az egyesület is csak egy szándéknyilatkozatot ad be
egyelőre.
Káposzta Csaba: A PSK-nak kb. két héttel ezelőtt jelezték az MLSZ-től, hogy lesz egy ilyen
pályázati lehetőség. Beszéltek a tervezővel is, aki azt mondta, a jövő hétre elkészíti a terveket.
Dr. Halász István:A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja mind a négy kérelem támogatását.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja az I. 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
65/2016. (III. 31.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Kézilabda Club
kérelmét, mely a húsvéti „nyuszifutás„ támogatására irányul. A rendezvény megszervezéséhez
20.000 Ft támogatást biztosít a 2016. évi sporttámogatási keret terhére.
A sportszervezet a támogatási összeggel 2017. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben a
megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el, 2017. évben nem jogosult
támogatásra.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
66/2016. (III. 31.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Szabadidő
Sportegyesület kérelmét, mely a Nyikom kilátó futás, túra mozgalom támogatására irányul. A
rendezvény megszervezéséhez 100.000 Ft támogatást biztosít a 2016. évi sporttámogatási
keret terhére.
A sportszervezet a támogatási összeggel 2017. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben a
megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el, 2017. évben nem jogosult
támogatásra.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a III. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
67/2016. (III. 31.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Sport Klub kérelmét,
mely a 2015/2016. évi TAO támogatás önerő kiegészítésére irányul a sportpálya felújítás,
fejlesztés céljából. A szükséges önerő 7.626.365 Ft.
A Képviselő Testület a 2016. évi költségvetésében 5.000 e Ft-ot irányzott elő az önerőre. A
különbözetet - 2.626.365 Ft támogatást - is biztosítja a 2016. évi költségvetés terhére.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a IV . határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

20
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
68/2016. (III. 31.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Sport Klub TAO
támogatásra vonatkozó kérelmét. A pályázathoz szükséges önerőhöz 2017. évi
költségvetésében 2.500e Ft támogatást biztosít, szándékai szerint.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: polgármester
XII.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat Pásztó Város és Pagliara Község közötti testvér települési szerződés
megkötésére
Előterjesztő: Farkas Attila alpolgármester
Farkas Attila: Április végén kerülne sor egy szicíliai községgel testvér települési szerződés
aláírására. Pásztó városát egy delegáció képviseli.
Két pályázatot is benyújtottak testvér települési találkozó szervezésére. Az egyik uniós, a
másik hazai forrású. Bízik benne, hogy legalább egy nyertes pályázat lesz.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
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
69/2016. (III. 31.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért, hogy Pásztó város és Pagliara
/Olaszország/ község között testvértelepülési szerződés köttessék.
Felhatalmazza Polgármesterét, hogy Pásztó Városi Önkormányzat képviseletében 2016.
április 22-29. között Pagliarában aláírja a testvértelepülési szerződést.
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester
Határidő: szöveg szerint
XIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
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Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István:A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a 2016. évi közbeszerzési tervet.
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
70/2016. (III. 31.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó Városi
Önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására tett javaslatot és az alábbi
határozatot hozza.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési Tervét, e határozat melléklete
szerint elfogadja. Felkéri polgármesterét, hogy a közbeszerzési terv nyilvánosságra
hozataláról a helyben szokásos módon gondoskodjon.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester
XIV.NAPIRENDI PONT:
Javaslat AC elektromos töltő megvásárlására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Elektromos autók töltésére alkalmas berendezést szeretnénk telepíteni
Mátrakeresztesre és Pásztóra, aminek elsősorban marketing és reklám célja van.
Az egyik az OTP melletti parkolóban lenne, a másik pedig Mátrakeresztesen a nagy
parkolóban, ahonnan a turista utak kiindulnak.
Kérdés
Dr. Becsó Károly: A töltés térítés ellenében történik, vagy esetleg térítésmentes?
Pásztón hogyan fog ez történni?
Dömsödi Gábor: Mivel az áramot nem lehet továbbértékesíteni, amíg feltöltik az autót,
parkolási díjat kérnek ott, ahol ez már működik.
Pásztón, amennyiben megvalósul, javasolja, hogy legyen egy hónapos próbaüzem és utána
döntsön a képviselő-testület a térítésről.
Dr. Becsó Károly: Ahová kihelyezésre kerül, táblával lesz-e jelezve, hogy ott elektromos
töltőállomás van?
Dömsödi Gábor: Igen, ki lesz táblázva megfelelő módon.
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Vélemény, észrevétel
Dr. Becsó Károly: Az egyik oldala a dolognak, hogy igen tetemes a költsége a két állomás
telepítésének, viszont bizonyosan haszna is lenne, mivel sokféle térképre felkerülhetne Pásztó
pl. a turizmus kapcsán is. Ezért is javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.
Dömsödi Gábor: Pásztó pozicionálásának szempontjából ez egy fontos dolog lenne. Az elmúlt
években sokat változott a technika és a jövőben még inkább föl fog gyorsulni ez a folyamat. A
magas üzemanyag árak is indokolttá tehetik, illetve nem utolsó szempont az sem, hogy nem
szennyezi a környezetet.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést.
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
71/2016. (III. 31.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület megismerte és megtárgyalta az AC elektromos töltő megvásárlásáról
szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1. A képviselő-testület hozzájárul, hogy a 2 db AC elektromos töltőállomást
/950.000.- Ft+ÁFA/db/ megvásárolja az Önkormányzat.
2. A képviselő-testület biztosítja költségvetésében a megvásárláshoz szükséges 2.413.eFt-ot.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
XV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
lemondásának tudomásul vételére, pályázat kiírása a tisztség betöltésére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Kérdés
Farkas Attila: Az előterjesztés mellett nincs ott a pályázati kiírás. Milyen feltételekkel lesz
meghirdetve az állás?
Dömsödi Gábor: Mivel a Városgazdálkodási Kft-nél jelenleg a műszaki szakember ellátottság
biztosított Czabafy László személyében, így elsősorban pénzügyi, közgazdász, menedzser
szemléletű személyek jelentkezését várja. Előnyt jelenthet, ha van városgazdálkodási
gyakorlata.
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Tegnap bizonyos dolgokban vitába keveredett az ügyvezetővel. Átnézte a Városgazdálkodási
Kft. anyagait és azt lehetetlen állapot, hogy az önkormányzat úgy ad szabad kezet a Kft-nek,
hogy csak egy számot látnak, azt, hogy ez mennyibe kerül a városnak. Azon belül, hogy pl.
mennyi megy el munkabérre, nem látja.
Ha a számokat részletesen megnézik, kitűnik, hogy igen magas összeg megy el munkabérre.
Az idén már 57 %-át kapta meg a Kft. annak az összegnek, amely a működőképességét
szolgálja. Tegnap derült ki számára, hogy a bérszámfejtés és tb. ügyintézés havonta 500 eFt
plusz ÁFÁ-ba kerül a Kft-nek. A piaci ár 1500 Ft/fő+ ÁFA.
Czabafy László: A Kft-nél jelenleg 200 főnél több közmunkást foglalkoztatnak. Az 500 eFt
egy megközelítőleges szám. Amikor 300 közmunkásuk volt, a piaci ár alatt, 1400 Ft/fő +ÁFA
összegért végezték számukra a bérszámfejtést és tb. ügyintézést.
Dömsödi Gábor: Mond egy másik számot is. 2016-ban működési támogatásként a képviselőtestület megszavazott 32 millió 186 eFt-ot. Ebből már kifizetésre került több, mint 18 millió
Ft a Kft. részére. A Városgazdálkodási Kft. megteszi azt, hogy elküldi a számlát a közmunka
önrészre Nem lát bele abban, hogy miért van közmunka önrészt, amikor 100 %-os
támogatottság van. Aztán kiderül, hogy mégis van vállalt önrész. De még ha ez el is
fogadható, az önkormányzattól előre beszedni a pénzt, nem megoldás.
Mond egy másik megrázó adatot. Erre az évre a Városgazdálkodási Kft. 85 millió 175 eFt-ot
tervezett munkabérre. Ez egy lehetetlen állapot. Úgy tudja, régebben a bérszámfejtést egy
személy végezte.
Czabafy László: Lehetőséget kér a válaszadásra, mert fontos lenne. Polgármester úr nem a
tényadatokat mondja.
Dömödi Gábor: Nem fogunk most választási fórumot tartani. Az adatokat pedig a
Városgazdálkodási Kft-től kapta. Azt mondta az Igazgató Úr, hogy kevesebb a bérköltség,
mint tavaly volt, mert több embert elbocsátottak. Tényszerűen az van, hogy beterveztek 85
millió Ft bérköltséget azért, mert olyan állásokat is beleszámoltak, melyekről még semmiféle
döntés nincs. Lehetetlen egy átláthatatlan városgazdálkodást felügyelni, de mostmár
mindegy, mert Czabafy Úr beadta a lemondását.
Azt javasolja, hogy olyan ember kerüljön a Városgazdálkodási Kft. élére, aki pénzügyi
ismeretekkel is bír és ha mellette műszaki ismeretei is vannak, külön szerencsés lenne.
Dr. Halász István: Ügyrendben szól. Nem napirendi téma a Városgazdálkodási Kft.
gazdálkodása, hanem a lemondása és pályázat kiírása a napirend. Kéri, hogy erre szorítkozzon
a képviselő-testület.
Barna Tiborné: Megkérdezi, hogy az Igazgató Úr miért mondott le?
Az Igazgató Úr vezetői munkaköre alatt mennyi dolgozó ment el, hány embert vettek föl,
továbbá az előző időszakhoz képest bérre és járulékra több pénz ment ki, vagy kevesebb?
Dömsödi Gábor: Ő kérte, hogy mondjon le igazgatói posztjáról, mert nem tudnak együtt
dolgozni. Nincs megelégedve azzal a munkával, ami a Városgazdálkodási Kft-nél folyik.
Az valóban igaz, hogy elmentek emberek a Városgazdálkodástól. 2015-ben az éves bérköltség
a Kft-nél 68 millió 817 eFt volt, ezzel szemben a 2016. évre tervezett bér 85 millió 175 eFt.
Elmondja, hogy mi ebben az ellentmondás. A képviselő-testület úgy fogadta el a
Városgazdálkodási Kft. költségvetését, hogy csak a végösszeget látták. Ha ezt megnézik,
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valóban 12 emberrel kevesebb van, mint ahányan korábban voltak. Viszont ezt a 12 embert
vissza is vennék és az ő bérükkel már kalkuláltak. Ezt viszont nem hagyta jóvá senki.
Ez az egész teljesen átláthatatlan, semmi bevétel nincs, nem kaptak üzleti tervet a Kft-től és
így nem lehet működtetni. Szinte minden nap volt az ügyvezető és közte vita és így nem látja
biztosítottnak a Kft. működését. Szakmai és nézőpontbeli ellentét van köztük. Olyan ember
kell, aki a pénzügyi dolgokat át tudja látni. Czabafy Lászlónak nincs pénzügyi képesítése és
nem látszik, hogy gyakorlata lenne ebben. Az pedig elfogadhatatlan, hogy a bérszámfejtésre
havi 500 eFt-ot kifizetnek, amikor ezt korábban egy személy végezte a Kft-nél. Azt sem érti,
miért lett máshová helyezve, aki ezt a feladatot ellátta.
Ezért is örül annak, hogy lemondott, mert így van arra lehetőség, hogy átlássák végre, mi
történik a Kft-nél.
Dr. Becsó Károly: Ez a vita most egyáltalán nem célszerű. Valószínű, hogy Polgármester
Úrnak sok mindenben igaza van, de azt is valószínűsíti, hogy a Városgazdálkodási Kft.
vezetője sok tekintetben másképp tudná előadni álláspontját.
Polgármester Úr azt mondta, végig kell gondolni a Városgazdálkodási Kft. jövőjét. Akkor
előbb nem ezt kellene tenni, függetlenül az igazgató lemondásától?
A Kft. most úgy működik, hogy szinte minden feladatot ráterhelnek. Nem tudja megítélni,
elegendő-e az a forrás, amit adunk erre, vagy ráterhelünk olyan feladatokat, amelyre nem is
adunk fedezetet és elvárjuk, hogy teljesítsen.
Kerítsenek rá alkalmat és gondolják végig, mennyit tudnak a Kft-re fordítani és mik az
elvárások és azután kellene a feladatokhoz megfelelő embert megkeresni pályázat útján.
Dömsödi Gábor: Ha képviselő úr elmegy a Városgazálkodási Kft-hez, nem fogja tudni
feltárni a problémát. Azt gondolta, ha lesz egy új vezetése a Kft-nek, helyükre kerülnek a
dolgok, jobban fog működni a kommunikáció, bízott abban, hogy kap ötleteket. Amikor év
végén arról volt szó, hogy hosszabbítsák meg Czabafy László vezetői megbízását, három
hónapot javasolt.
Ezalatt a három hónap alatt semmilyen racionális ötletet nem kapott. Czabafy Úr kapott
erősítést Plecskó Péter személyében és nem látja, hogyan racionalizálják a dolgokat. Nem
javulnak a számok, nincs semmi változás. Ebben a felállásban ez nem működik. Meg kell
próbálni olyan embert odatenni, aki a fennálló helyzettel tud valamit kezdeni. Másfél éve kéri
a Kft-től, mondják meg, melyik az a tevékenység, amelyet hatékonyan lehet végezni, illetve
melyik az, amit nem. Tegyenek le javaslatot a piac működtetésére, milyen eszközöket kell
beszerezni, melyek a fölösleges eszközök stb.
Fél év alatt sem sikerült megoldani azt, hogy a város tulajdonában lévő aprítógépet, mely a
levágott faágak aprítására szolgál, helyezzék üzembe. Arról volt szó, hogy márciusban jön
egy új traktor, ami meghajtja. Ez sem valósult meg. Arra neki nem kell egy ügyvezető
igazgató, hogy bejöjjön hozzá minden nap és verje az asztalt, hogy pénz kell és több pénz
kell. Ezt pedig egyre ingerültebben és tiszteletlenül kérte. Úgy érzi magát, mintha Czabafy
László lenne a polgármester vezetője és nem fordítva.
Ha ilyen helyzet áll elő, engedtessék meg neki, hogy azt mondja, köszöni szépen, ebből elég
volt. Nincs felsőfokú végzettsége sem, gondolta, hogy ennek hiányában is megbírkózik a
feladattal, nem sikerült. Végezze azt a munkát, amihez ért, amit jól csinált.
A polgármesternek az a felelőssége, hogy a város költségvetését rendben tartsa. Amelyik
területen elkezdtek vizsgálódni és elkezdték a rendrakást, ott értek el eredményeket. A
Városgazdálkodásban van kb. 20 millió Ft. Ezt a 20 millió Ft-ot az idén meg kell takarítani.
Jelenleg az a helyzet, hogy most, amikor kezdődik a fűnyírási szezon, nem tudja, hogy ebből
a nagyon sok pénzből miként lesz megvalósítva. Az egésznek nincs gazdája, egyszerűen nincs
megelégedve a munkavégzéssel. Miután ő a polgármester, és ő Czabafy László munkaadója
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és ő küszködik vele, azt mondja, hogy nem kíván vele együtt küszködni. Megpróbál olyan
munkatársat keresni, akivel előbbre tudják vinni a város ügyét. Nem az a célja, hogy a város
intézményrendszerét elsorvassza, hanem az, hogy működőképessé és hatékonyabbá tegye.
Lehetetlen állapot, hogy nem mondanak neki valós adatokat és felemelik egy ott dolgozó
képviselőnek a bérét 100 eFt-tal úgy, hogy erről a polgármestert nem tájékoztatják. A
képviselő-testület sem tudott róla. Valószínű, hogy megdolgozik érte, de mint a város
vezetőjének erről tudnia kellett volna.
Március vége van és nincs a Kft-nek üzleti terve. A képviselő-testület minden alkalommal,
amikor valakit el akar küldeni, mert nem tud vele együtt dolgozni, kiáll mellette.
Megkérdezi a testületet mit akar? Örökölt egy olyan intézményrendszert, ahol azok az
emberek vannak, akiket az elődje idehozott. A város lakossága azért választotta meg
polgármesternek, mert változást akart. Az elmúlt másfél év megmutatta azt, hogy a város
gazdálkodása nem volt megfelelő. Pazarlás volt, hozzá nem értés volt és ez kiderült. A
képviselő-testület minden egyes alkalommal megnehezíti a munkáját, mert annyira szeretik
Czabafy Lászlót. Ezzel ő is így volt, amíg nem kezdett el vele együtt dolgozni és nem látta
azt, hogy erre a feladatra nem alkalmas.
Az nem működik, hogyha egy vezető akar valamit és nemet mondanak rá. Akkor mondjon le
a képviselő-testület és ő is le fog mondani. Ezek után pedig majd a város eldönti, hogy mit
akar. Legyen-e változás, vagy maradjon minden a régiben. Ha a Városgazdálkodásnál
elköltenek annyi pénzt, mint amennyi be van tervezve, az éves költségvetést nem tudják
teljesíteni, nem lesz sportpálya, pályázatok, semmi sem lesz. Így nem lehet előbbre jutni.
Engedtessék meg neki, hogy azzal dolgozzon, akivel lehet és akiben lehetőséget lát. Higgyék
már el, hogy ért hozzá és jó szándék vezérli. Adják meg azt a lehetőséget, hogy úgy vezessék
a város, hogy az mindenkinek jó legyen. Nagyon jó eredményeink vannak, csak már kezd
elege lenni abból, hogy mindenért meg kell küzdenie mindenkivel. Nem azért van a testület,
hogy hátráltassa a munkát, hanem azért, hogy segítse. Jogszerűséget és hatékony gazdálkodást
szeretne csinálni. Azért polgármester, hogy Pásztón segítsen és a képviselő-testület eldönti,
hogy ezt hagyja vagy nem hagyja. Tegnap túljutottak egy bizottsági ülésen és azt látja, hogy
megint sikerült pártpolitikai sugdolózással eljutni oda, nem tudnak egyről a kettőre jutni.
Azt is megteheti, hogy hátradől és elkezdi írni a következő könyvét. A fizetését akkor is meg
fogja kapni. Döntse el a képviselő-testület, hogy mit akar. Vannak néhányan a testületben,
akik segítik a munkáját, de a többség nem ér rá, mert dolgozik. De akkor legalább ne
hátráltassák a munkáját. Vagy akkor mondják azt, hogy nem kell ez a polgármester és
mondjon le mindenki. Akkor majd lesz egy új választás és a város eldönti, hogy újra
választja-e a képviselő-testületet.
Ha őt nem választják újra, tudomásul veszi.
Egyről a kettőre akar jutni, mert kiderült, hogy alkalmatlan emberek vannak itt. Arra a
feladatra, hogy egy város jól gazdálkodjon, ezek az emberek alkalmatlanok. Nem mindenki,
vannak olyan vezetők, akik alkalmasak rá. Velük együtt is tud dolgozni. Az alkalmatlan
vezetőktől viszont nem tud megválni, mert a képviselő-testület mögé bújnak. Ez lehetetlen
állapot. Lehet vitatkozni arról, mi hogyan működik, a Városgazdálkodási Kft. nem működik
jól. Húsz millió Ft-tal többet tervezett a Kft., mint amit lehetett volna. Ezt rendbe kell tenni és
nem akarja Czabafy Lászlóval, mert alkalmatlan rá. Czabafy László azzal kezdte a
működését, hogy még be sem iktatták, de már kirúgta a régi könyvelőt. Ha ő ezt megtehette
két héttel azelőtt, hogy beiktatták volna, ő miért nem mondhatja azt, hogy egy másik
ügyvezetőt szeretne. Nem akarja kirúgni, nem akarja csökkenteni a fizetését.
Hogyan jutottak el oda, hogy amikor megkérdőjelezte a bérszámfejtés magas összegét, azt
mondta az ügyvezető, hogy ehhez a polgármester nem ért, mert szerkesztőséget és kis kft-ket
vezetett. Hogyan jutottak el oda, hogy egy ügyvezető, aki a polgármester beosztottja, ilyen
tiszteletlenül beszél. Úgy, hogy ehhez a képviselők hozzájárultak. A képviselők többsége itt
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volt a testületben korábban is. Ő most azokat a hibákat javítja ki, amiket itt korábban
elkövettek.
Kisebbségben voltak, most többségben vannak, ezért ne kövessenek el több hibát. Ha úgy
gondolják, hogy mindenben be kell tartani a polgármesternek, akkor mondjanak le. Ennek így
sok értelme nincs. A költségvetésben van egy 140 milliós lyuk, és hogyha nem tudnak
megtakarítani itt-ott, akkor ez ottmarad. Ő meg tudja mondani, hogyan lehet megtakarítani.
Pontosan, minden egyes területen meg tudja mondani. A képviselők ezt nem tudják
megmondani, mert nem foglalkoznak ezzel napi 10 órát. Tudja, hogy melyik területen hány
millió Ft tartalék van. Ezeket akarja megszüntetni. Ehhez kellene szabad kéz, ehhez kellene
segítség és nem betartás. Ha valaki nem teszi meg azt, amit ő meg akar tenni, csődbe fog
menni a város.
Dr. Halász István: Pontosítaná, hogy Czabafy László munkáltatója nem a polgármester,
hanem a képviselő-testület. Nem tudja, hogy miben akadályozza a testület a polgármestert, az
ügyvezető lemondott, a testületnek ezt kellene most tudomásul vennie.
Módosító javaslatot tesz. A határozati javaslatot ketté venné. Egyrészt, hogy a lemondást a
képviselő-testület tudomásul veszi. A pályázati kiírással kapcsolatban pedig nem szeretné, ha
a polgármester egyszemélyben döntene. Ezt az álláspontját az előző ciklusban is fenntartotta.
A testületnek joga, hogy a feltételeket meghatározza.
Javasolja, hogy az előző pályázati kiírásban foglalt feltételek szerepeljenek a mostani
pályázati kiírásban is. Tudomása szerint abban is benne volt, hogy közgazdasági
végzettséggel is lehet pályázni, nem csak műszakival. Ha nem volt benne, ki lehet egészíteni
azzal, hogy felsőfokú pénzügyi, közgazdász végzettségű is pályázhat. Még jobb lenne, ha
műszaki felsőfokú végzettsége is lenne.
Dömsödi Gábor: Befogadja Halász úr javaslatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati kiírásban
feltételként szerepeljen a felsőfokú pénzügyi, közgazdász képesítés, amennyiben az előző
kiírásban ez nem volt benne.
Plecskó Péter: A Városgazdálkodási Kft. költségvetésének tervezésénél eléggé sok időt
fordítottak arra, hogy az jól legyen meghatározva.
85 millió Ft bérköltség lett betervezve, mert akkor még arról volt szó, hogy beindul egy
konyha, ahol a szakácsoknak, élelmezés vezetőnek a bére nevek nélkül került tervezésre. Ezen
kívül három szakipari munkással is terveztek, látva azt, hogy a közmunkában milyen
feladatok elvégzésére lesz lehetőség. További egy fő felvételét is tervezték, aki
anyaggazdálkodással és raktározással foglalkozna.
A közmunka keretében 50 millió Ft-os anyagbeszerzés történik, ami május végére
befejeződik. Jelenleg a legnagyobb munkaidő szükséglete ezeknek az árajánlatoknak a
bekérése, megrendeléseknek a bonyolítása, a felhasználások ütemezése.
Most úgy tűnik, a konyha nem fog üzemelni, a három szakipari munkás és az
anyaggazdálkodási munkatárs sincs. Természetesen ezt a betervezett bérköltséget nem fogják
felhasználni. A Városgazdálkodási Kft. három fővel tudná csökkenteni létszámát.
Mindhárman egy évben belül nyugdíjba mennek. Éves bérük 8-10 millió Ft, ezt meg tudják
spórolni.
Az erdei iskola üzemeltetését megpróbálják közmunkában megoldani és reméli, hogy a
megfelelő embereket sikerül erre megtalálni, itt további 1,7 millió Ft-ot lehet megspórolni.
Dömsödi Gábor: Most nem az a napirend, hogyan alakítsuk át a Városgazdálkodási Kft-t.Azt
mondta, és ez Plecskó úr is megerősítette, hogy be van tervezve egy csomó olyan dolog, ami
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nem valósul meg. A pénz lehívása pedig megtörténik, mintha megvalósulna. Ezen lépjenek
túl és beszéljenek a határozati javaslatról.
Dr. Becsó Károly: Nem tudja, mi váltotta ki Polgármester úr azon véleményét, hogy mondjon
le a képviselő-testület. Czabafy Úr nem pályázat útján került a Kft. élére, hanem egy
kényszerhelyzetben kérték föl az ügyvezetői feladatok ellátására.
Szerinte nem volt helyénvaló Polgármester úrnak a megnyilatkozása az ügyvezető
személyével és a Városgazdálkodási Kft-vel kapcsolatban.
Mégis célszerű lenne végiggondolni, mielőtt kinevezik az új igazgatót, hogy konkrétan mi az
elvárása testületnek. Többször beszélgettek arról is, lehet, hogy nem jó, hogy együtt van a
közhasznú foglalkoztatás és a Városgazdálkodási Kft.
Dömsödi Gábor: Pontosan tudja, mit várnak el tőle. Azt, hogy hatékonyan és gazdaságosan
működtesse a Kft-t és erre tegyen konkrét javaslatokat. Tegyen le egy üzleti tervet,
gazdaságossági számításokkal. Itt olyan sok pénzről van szó, olyan magas a bérköltség,
hogyha vállalkozásba kiadnánk a tevékenységeket sokkal jobban járnánk.
Az évi 130 millió Ft döbbenetesen nagy összeg és ez nem látszik a városon.
Káposzta Csaba: A mostani képviselő-testület másfél éve működik és azt látja, hogy a
Városgazdálkodási Kft-be csak öntik bele a pénzt és nincs látszata. Minden intézmény át lett
vizsgálva és ahol a legtöbb pénz elmegy, az nem.
Dömsödi Gábor: Azt szeretné ha nem vizsgálnák át, illetve aki miközben vizsgálja, rakja is
rendbe. Ilyen embert szeretne a Kft. élére. Így nyernének három hónapot, ami az
átvizsgáláshoz szükséges lenne. Egyébként azért nem lett átvizsgálva, mert még nem jutottak
el odáig és még egyéb más okai is vannak.
Ha meg lehetne tenni három-négy ponton azokat a változásokat, amelyek alapvetően
szükségesek, ez a város úgy működhetne, mint egy doxa óra. Ebben a városban benne van a
lehetőség, az intézményrendszeren csak egy kicsit kellene változtatni. Ha nem három év
múlva valósulna ez meg, hanem hamarabb, a megtakarítás is előbb jelentkezne.
Ha viszont nem változtatnak a hozzáálláson és próbálják minden áron megőrizni a régit, akkor
nem jönnek ki ezek a tartalékok, amelyek ebben benne vannak.
A Városgazdálkodási Kft. vezetése igen nagy szakértelmet igényel, többeknek is beletört már
a bicskája. Azt az embert kell megtalálnia, aki alkalmas erre a feladatra.
Farkas Attila, Barna Tiborné távozik 7 képviselő van jelen.
Miután nincs több vélemény, észrevétel, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a dr.
Halász István által tett módosítással.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
72/2016. (III. 31.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának lemondásáról, pályázat kiírásáról a tisztség
betöltésére szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
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1. A Képviselő-testület tudomásul veszi a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának lemondását, azzal a feltétellel, hogy az új
ügyvezető kinevezéséig továbbra is ellátja a feladatokat.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Pásztói Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói tisztséget betöltő pályázat kiírására a
korábbi megfogalmazású pályázat szövege szerint.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester
XVI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat az önkormányzat Nógrád Megyei TOP felhívásra benyújtandó kérelmeivel
kapcsolatban
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
73/2016. (III. 31.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Az önkormányzat
Nógrád Megyei TOP felhívásra benyújtandó kérelmeivel kapcsolatos előterjesztését.
Felhatalmazza Polgármesterét, hogy A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi
szintű komplex programok (TOP-5.2.1-15), valamint a Települési környezetvédelmi
infrastruktúra fejlesztések (TOP-2.1.3-15) megnevezésű kérelmek előkészítése és leadása
ügyében eljárjon, az azzal kapcsolatos szerződéseket mielőbb kössem meg és a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
A TOP kiírásokhoz kapcsolódó tervezett kérelmeket és az ahhoz tervezhető kiadásokat
(megbízások) a 2016. áprilisi rendkívüli ülésre terjessze elő.
Határidő: Értelemszerűen
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Felelős: Polgármester
Közérdekű bejelentések, javaslatok
Dr. Halász István: A Muzslán lakók, illetve telekkel rendelkezők jelezték, hogy mivel
elkészült az út, a forgalom is megnőtt. Ahol az út elkanyarodik a fölső út és a tó felé, nincs
szabályozva, hogy melyik a felsőbbrendű út. Lehetőség szerint táblát kellene kihelyezni a
forgalmi rendről.
Dömsödi Gábor: Ott a jobbkéz szabály érvényes, de esetleg egy háromszög táblát ki lehetne
tenni. Halász úr jelezte, hogy lakossági bejelentés érkezett, hogy a Muzslán volt régebben egy
ületpítő tó, amely önkormányzati területen van. Ha a közmunkában elérnek addig, azt föl kell
tárni, a területet megtisztítani, hogy az utak is szabaddá váljanak. Kéri Halász urat, hogy a
lakossági bejelentővel szervezzen meg egy találkozót, mert ez egy fontos kérdés.
Dr. Halász István: A Stromfeld udvarban is kicserélték a konténereket, viszont a lakók arra
panaszkodnak, hogy sokkal kisebbek. Vagy gyakrabban kellene üríteni, vagy több gyűjő
edényt kitenni. A másik udvarból is jelezték ugyanezt a problémát. Továbbá az iránt is
érdeklődnek, mikor nyílik meg a hulladékudvar.
Dömsödi Gábor: Hulladékgazdálkodási Társulási ülésen jelezni fogja a lakók észrevételeit.
A hulladékudvar üzemeltetéséhez még nincs meg minden engedély, ezért késik a nyitása.
Plecskó Péter: A tegnapi bizottsági ülésen is jelezte, hogy az erdei iskolánál repedezik az út,
mert csúszik a hegyoldal. Láthatóan napról napra nagyobbak a repedések. Műszaki szakértői
vélemény kellene, a folyamatot mindenképpen meg kell állítani.
A Start közmunka program következő pályázati beadási határideje november 15., ez azt
jelenti, hogy már most kezdjenek el gondolkodni a megvalósítandó feladatokon.
Dömsödi Gábor: Tegnap volt bejáráson a Nyugdíjas Klubbal az autóbusszal és ott felmerült
olyan igény, hogy közmunkában a rászoruló időseknek favágás, fűnyírás elvégzésére lenne
szükség.
Plecskó Péter: Az illetékes kormánybiztost már kérdezték ezzel kapcsolatban és azt mondta,
nem végezhetnek magánszemélyeknek munkát.
Dömsödi Gábor: Ezt a problémát valahogy meg kell oldani, mert olyan idős embernek, akinek
nincs hozzátartozója, nagy segítség lenne.
Plecskó Péter: A Start munkaprogramban csak önkormányzati ingatlanokon végezhet munkát
a közmunkás, illetve van a hagyományos közfoglalkoztatás, amely önkormányzati feladathoz
kapcsolható. Az időseknek, mint magánszemélyeknek történő bármiféle segítség nem köthető
önkormányzati feladathoz.
Tájékoztatásul elmondja, hogy megérkezett az új traktor – MTZ 820 tipusú - a mezőgazdasági
munkákhoz, ezen kívül hamarosan beszereznek egy kisebb teljesítményű ágaprító gépet is.
A közmunka program önrészével kapcsolatban elmondja, hogy a tavalyihoz hasonlóan, az
idén is 27 millió Ft önrész lett tervezve. Azt is elmondta a januári testületi ülésen, hogy a Start
közmunka program önrésze 6,6 millió Ft.
A nyugdíj előtt álló három személy teljes munkaidőben van foglalkoztatva, de
átszervezésekkel ezeket a munkaköröket meg lehetne hosszabbítani.
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Volek György: Mátrakeresztesen a Hasznos felőli végén van egy parkoló szerűség a jobb
oldalon, ami sajnos tele van szeméttel. Azzal valamit tenni kell. Az Óvár út alatti részen a
patakban van egy hűtőszekrény, egyszerűen botrányos.
Dömsödi Gábor: Teljesen egyetért Volek úrral, ez valóban botrányos. Az is probléma, hogy a
város nem rendelkezik olyan géppel amellyel az illegális lerakó helyekről a konténerbe be
tudnák rakni a hulladékot.
Volek György: A 21-es út mellett a volt Cserhát Csárda épülete előtt kiirtották a növényzetet
és így még inkább láthatóvá vált, milyen körülmények uralkodnak ott. Nagyon csúnyán néz ki
a terület, szemetes, romos. Nem lehetne a tulajdonos felszólítani, hogy tegyen rendet?
Dömsödi Gábor: Valamit ki kellene találni, mit tegyenek ezügyben.
Volek György: A közmunkások az idén folytatják a térkő gyártását. A Berák köz Fő utca felőli
részre le van kövezve, viszont a Kossuth utca felől részét le kellene kövezni, mert nagyon
rossz állapotban van. Az utcában mozgássérült is lakik és esős időben nehezen tud közlekedni
a rossz úton.
Dömsödi Gábor: Tudja miről van szó és meg is ígérte az ott lakónak, hogy megjavítják az
utcát.
A térkővel kapcsolatban elmondja, hogy módosítanak a technológián és így a kő minősége is
javulni fog.
Farkas Attila: A konténerek helyett kihelyezett új szemétgyűjtők valóban kicsik, ezt ő is
megtapasztalta.
Káposzta Csaba: A jó idő megérkezett, ezért felhívja a figyelmet arra, hogy a játszótereket
felül kell vizsgálni és az esetleges hibákat kijavítani, a homokozókat friss homokkal feltölteni.
Az utakon nagyon sok a kátyú, szükséges lenne kijavítani.
Ismét lehet csatlakozni a „Te Szedd” akcióhoz, javasolja a csatlakozást.
Dömsödi Gábor: Sajnálja, hogy tavaly nagyon kevesen voltak. Az idén sokkal több helyen,
szélesebb körben kell hirdetni és népszerűsíteni az akciót.
Dr. Halász István: Úgy tudja, hogy áprilisban fog megnyílni gépbeszerzési pályázati lehetőség
kb. 20 millió Ft értékben éppen olyan célú gépre, amilyet Plecskó Úr említett. Útfelújításra is
lehet majd pályázni 50 millió Ft értékhatárig.
A gépbeszerzés kapcsán a környező településeket is meg lehetne keresni, hogy ne egyforma
gépekre pályázzanak, Így ki lehetne alakítani egy olyan eszközparkot, mely komplexebb
feladatok elvégzésére is alkalmas lenne.
Dömsödi Gábor: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
k.m.f.
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