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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 26-i üléséről.
Helye: Városháza II. emeleti ülésterme, Pásztó, Kölcsey út 35.
Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, Farkas Attila alpolgármester, dr. Becsó Károly,
Dr. Halász István, Édes Attila, Barna Tiborné, Plecskó Péter, Káposzta Csaba, Volek György
képviselők.
Dr. Gajdics Gábor jegyző, Bartus László osztályvezető, Juhászné Mustó Mária osztályvezető,
Budavári Valéria osztályvezető, Máté Nándorné IPESZ vezetője, Borbélyné Válóczi
Marianna, Oláhné Csákvári Gabriella, Czabafy László Városgazdálkodási Kft. mb.
ügyvezetője, Berzák Gyuláné, Tari Mihály, Dudásné Fülöp Anita Szervezési Osztály
munkatársai,
Dömsödi Gábor: Köszönti a jelenlévőket és a tv-n keresztül a város lakosságát. Megállapítja a
határozatképességet, mivel a 9 megválasztott képviselőből 8 fő jelen van.
Javaslatot tesz a napirendre a következő kiegészítéssel. Három új napirendet kell még
megtárgyalni a kiküldött meghívóhoz képest. Ezek a következők:
-

Javaslat pályázatok benyújtására 2016.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

-

Javaslat a Pásztó Városi Strandfürdő 2016. évi szezon belépőjegy és szolgáltatási
egységárak elfogadásáról
Előterjesztő: Czabafy László mb. ügyvezető

-

Javaslat Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor szolgáltatási egységárak elfogadásáról
Előterjesztő: Czabafy László mb. ügyvezető

A három új napirendi pontot 20., 21. és 22.-ként tárgyalja a képviselő-testület.
Megkérdezi van-e más javaslat.
Egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja a kiegészített napirendet.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
119/2016. (V. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1./

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
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2./

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2016.évi költségvetési rendeletének
módosítására. /1. sz. módosítás/
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

3./

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeiről
Előterjesztő: Dömösödi Gábor polgármester

4./

Javaslat az önkormányzat közútkezelői feladatainak ellátásáról és a Képviselőtestület hatásköreinek a polgármesterre és a jegyzőre történő átruházásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

5./

Javaslat Pásztó Kistérség Többcélú Társulása elszámolását lebonyolító bankszámlán
lévő pénzösszeg felosztására, valamint a bankszámla megszüntetésére.
Előterjesztő: Dömösödi Gábor polgármester

6./

Javaslat a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása keretében
szociális támogatásra vonatkozó pályázat benyújtására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

7./

Javaslat a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának
értékelésére
Előterjesztő: Bartus László Igazgatási és Szociális Osztály vezetője
Borbélyné Válóczi Marianna intézményvezető

8./

Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi
egyszerűsített beszámolójának elfogadására, 2016. évi üzleti terve
Előterjesztő: Czabafy László mb. ügyvezető igazgató

9./

Beszámoló a közfoglalkoztatás 2016. évi állásáról, a közfoglalkoztatásban elvégzett
feladatokról
Előterjesztő: Czabafy László mb. ügyvezető igazgató

10./

Javaslat a Mátraalja Fesztivál 2016. augusztus 5-6-7-i Strand bérleti szerződés
elfogadására.
Előterjesztő: Czabafy László mb. ügyvezető igazgató

11./

Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói
állására vonatkozó pályázat kiírására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

12./

Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. megbízott ügyvezető
igazgatója megbízási díjának és egyéb juttatásainak megállapítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

13./

Javaslat a 2016. évi civil és sportpályázatok elbírálására
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport kapcsolatok tanácsnoka
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-

Javaslat a Mátrakeresztesi Szabadidő Társaság és a Pásztói Életesély Alapítvány
egyedi támogatási kérelmének elbírálására
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport kapcsolatok tanácsnoka

14./

Javaslat a pásztói hulladékgazdálkodási program üzemeltetéséhez szükséges
építményfeltüntetési és földhasználati jogot alapító szerződés megkötésére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

15./

Javaslat a pásztói, 7080. hrsz-ú, ajándékként felajánlott földterület elfogadására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

16./

Javaslat a Pásztó, Hunyadi út 6/A. fsz. 2. szám alatti önkormányzati lakás
bérbeadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

17./

Javaslat ingatlanvásárlási kérelem elbírálására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor

18./

Javaslat a Pásztói Intézmények Pénzügyi Ellátó Szervezete átszervezésére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

19./

Javaslat az intézmény bérleti díjainak szabályozására
Előterjesztő: Máté Nándorné intézményvezető

20./

Javaslat pályázatok benyújtására 2016.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

21./

Javaslat a Pásztó Városi Strandfürdő 2016. évi szezon belépőjegy és szolgáltatási
egységárak elfogadásáról
Előterjesztő: Czabafy László mb. ügyvezető

22./

Javaslat Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor szolgáltatási egységárak elfogadásáról
Előterjesztő: Czabafy László mb. ügyvezető

23./

Javaslat a Pásztó 04/36. hrsz-ú földrészlet tulajdonjog megszerzésével kapcsolatos
ismételt döntés meghozatalára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

24./

Javaslat a Pásztó 0234/76. hrsz-ú földrészlet tulajdonjog megszerzése ügyében
kifogás elbírálására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

I.

NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Dömsödi Gábor: A legutolsó hírrel kezdi. A mai napon a Polgármesteri Hivatal volt
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dolgozójával, Malomhegyi Lajossal szemben indított pert elvesztettük. Ez azt jelenti, hogy
komoly fizetési kötelezettség terheli a várost, ha az ítélet így marad. A pervesztés oka
gyakorlatilag az, hogy a jegyző a felmentéskor nem indokolta meg kellő részletességgel azt,
hogy mi a felmentés valódi indoka. A jegyző már nincs itt azóta, egyebek között ez is
hozzájárult ahhoz, hogy elment. Nem tudja, hogy másodfokon lehet-e tenni valamit az
ügyben.
A templomban volt megbeszélésen és örömmel közli a hírt, hogy augusztus 13-án, útban
Szentkút felé kb. egy fél órát eltölt Pásztón a Szent Jobb. Ez nagy esemény lesz Pásztó
életében. Lesznek egyéb kísérő rendezvények is.
Volt egy beszélgetés Budapesten, ami a pásztói munkahelyeket érinti. A Nyomda épülete
visszakerült az Állami Nyomda tulajdonába. Ők is gondolkodnak, hogy visszahoznak ide
valamilyen munkafolyamatot, egyébként az épület bérbe vehető.
Volt egy bejárás a piacon, ahol egy üzlethelyiséget adtak volna bérbe. Kiderült, hogy a pásztói
piacon nem az elfoglalt m2 után szedik a díjat, hanem hogy hány méter a pultnak az eleje.
Erre felhívták a piacfelügyelő figyelmét és fokozottan figyelni kell, hogyan adják bérbe.
Megbeszélésen vett részt a Kövicses patak tulajdonjog rendezésével kapcsolatban. Arról van
szó, hogy különböző szakaszok önkormányzati tulajdonban vannak, mások pedig állami
tulajdonban. Azt tartanák célszerűnek, ha egy racionalizálás történne. Közeledtek az
álláspontok egymáshoz, nekünk sem gépünk sem egyéb kapacitásunk nincs, hogy rendben
tartsuk a patakmedret.
Pásztón járt egy régész delegáció, melyet dr. Valter Ilona vezetett. Szóba került az a szerződés,
melyet korábban a várossal kötött arról, hogy kiad egy könyvet Pásztó történetéről. Ez annak
idején a férje halála miatt nem készült el, az idén viszont szeretné befejezni. A jövő évi
költségvetésben kell rá forrást biztosítani.
A zsidó temetőben elkészült a Rubin Tibornak emléket állító tábla, mely az édesanyja
síremlékén lesz elhelyezve. Ez volt a hozzátartozók kérése. Mivel a pénzjutalom a díszpolgári
cím mellé nem lett elküldve, az pontosan fedezi az emléktábla költségeit. Az emléktáblát
vasárnap avatják föl.
A mai nap eseménye, hogy újra megjelent a tűzoltó autó az épület előtt, ami nem a közelgő
gyermeknap alkalmából történt.
Azért állt ki az autó, mert a terület tulajdonosa felszerelt egy kaput oda, ahol a tűzoltó autó
kihajtott. Ehhez a tulajdonosnak joga van, hogy a saját telekhatárát kapuval lezárja.
Amikor régen a tűzoltóság ebbe az épületbe került, az udvar nem volt önkormányzati
tulajdonban. Az udvar ahhoz a telekhez tartozik, amely az Al Rablo étterem folytatása. A
tulajdonosok többször kezdeményezték, hogy az önkormányzat, vagy a tűzoltóság fizessen
bérleti díjat, ebben viszont nem történt megegyezés. Abban sem tudtak megegyezni, hogy az
önkormányzat, vagy a katasztrófavédelem fizesse a bérleti díjat. Itt megrekedt a dolog. A kapu
felszerelésével elérték, tárgyalást folytassanak a tulajdonossal. Azt az álláspontot képviselte,
hogy az önkormányzat bérleti díjat továbbra sem tud fizetni, viszont érdekelt abban, hogy a
helyzet megoldódjon. A megoldás az lehetne, hogy a rendezési tervben térré minősítik és
kisajátítják a területet, de ez hosszadalmas és problémás. Kompromisszumos javaslata volt,
hogy nézzék meg az önkormányzati telkek között, hogy van-e olyan, melyet el lehetne
cserélni.
Ha van ilyen, akkor cseréljék el és akkor már az udvar is önkormányzati tulajdon lesz. Úgy
látja, hogy erre a tulajdonosok hajlanak.
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Még egy dologról szót kell ejteni. Iskola ügyben volt több szereplése a tv-ben, ezért valamivel
több információval rendelkezik, mint az átlagember. Most már egészen biztos, hogy
megszűnik a vegyes fenntartás, A törvénytervezetben bejelölte, hol aggályos a dolog. A
kompenzálásról pl. egyetlen szó sincs. Eddig egy államtitkár és egy országgyűlési képviselő
mondta azt, hogy nem fogják kifizettetni az önkormányzattal a működés-átvétel díját. Némi
reményre ad okot, hogy csak azt a részt fogják kifizettetni az önkormányzatokkal, amit eddig
ráköltöttek.
Ha megvalósul az az elképzelés, hogy létrehoznak két iskolaközpontot, az egyiket Pásztón, a
másikat Palotáson, akkor ez reményt keltő amiatt, hogy az el nem odázható munkákat is
elvégzik.
Felmerült az a kérdés, hogy mi van azzal a beruházással, amely a tornaterem felújítását
célozza. Ezt mindenképpen végigvisszük, az önrész rendelkezésre áll.
A két ülés között történt fontosabb eseményekről ennyit kívánt elmondani.
Szavazásra bocsátja a tájékoztató.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
120/2016. (V. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatást
elfogadta.
II.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2016.évi költségvetési rendeletének
módosítására. /1. sz. módosítás/
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Dömsödi Gábor: Keletkeztek olyan plusz kiadások, melyeket át kell vezetni a költségvetésen.
Ezek fedezetéül az adóbevételek szolgálnak. Az adóbevételek alakulása reményt keltő,
ugyanis a tervezett iparűzési adóbevétel már most meghaladja az 50 %-ot. A tavalyi hasonló
időszakban ez alacsonyabb volt.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság és az Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta a rendelet-módosítást és elfogadásra javasolja.
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság szintén megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a rendelet módosítást.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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Pásztó Városi Önkormányzat 6/2016 (V. 27.) önkormányzati rendelete a
2/2016. (II. 12.) költségvetési rendelet módosításáról
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/
III.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeiről
Előterjesztő: Dömösödi Gábor polgármester

Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság és az Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja.
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság szintén megtárgyalta és
elfogadásra javasolja.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
121/2016. (V. 26.) 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
IV.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat az önkormányzat közútkezelői feladatainak ellátásáról és a Képviselőtestület hatásköreinek a polgármesterre és a jegyzőre történő átruházásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Dömsödi Gábor: A törvény rendelkezése szerint az egyes közútkezelői feladatokat a
képviselő-testület átruházhatja a polgármesterre és a jegyzőre, illetve saját hatáskörében is
tarthatja. Ezen feladatok meghatározásáról szól az önkormányzati rendelet.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
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Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és elfogadásra javasolja.
Módosító javaslata, hogy a rendelet-tervezetből kerüljön ki a 4. § /…/ bekezdése, mert
szerinte egy város forgalmi rendjének felülvizsgálata kollektív bölcsességet igényel.
Dömsödi Gábor: Egyetért a javaslattal és befogadja.
Dr. Halász István: Ezt már 2013-ban szabályoznia kellett volna az önkormányzatnak. Ennek
most eleget tesznek a rendelet megalkotásával.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TETÜLETE
7/2016. (V. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Az önkormányzati közútkezelői feladatok ellátásáról és a képviselő-testület
hatásköreinek a polgármesterre és a jegyzőre történő átruházásáról
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/
V.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Kistérség Többcélú Társulása elszámolását lebonyolító bankszámlán
lévő pénzösszeg felosztására, valamint a bankszámla megszüntetésére.
Előterjesztő: Dömösödi Gábor polgármester

Dömsödi Gábor: Még az előző ciklusban megszűnt a kistérség, ami igen sok adminisztrációs
munkával járt. Mostanra jutottak el a pénzügyi elszámolás végére.
Kérdés
Farkas Attila: A társulásnál keletkezett iratokat hány évig kell megőrizni és hol fogjuk
tárolni?
Dömsödi Gábor: Az iratok őrzési ideje különböző, azt a törvényben meghatározott ideig kell
őrizni az irattárban.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és elfogadásra javasolja.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
122/2016. (V. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat a Pásztó Kistérség Többcélú Társulása tagjaitól kapott
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felhatalmazása alapján elszámol a Társulás tagjai felé.
A megszűnt Társulás elszámolására nyitott elkülönített számlán (Pásztó Kistérség Többcélú
Társulás elszámolásait lebonyolító elkülönített számla) 2.755.972 Ft /azaz Kétmillióhétszázötvenötezer-kilencszázhetvenkettő Ft/, áll rendelkezésre.
A számláról fizetési kötelezettség már nem áll fenn. Az önkormányzatok között létrejött
megállapodás értelmében a 2013. január 1. lakosságszám arányában történik a számlán levő
pénzösszeg felosztása a tagönkormányzatok között.
Melléklet: Az egyes tagönkormányzatok részére megállapított összegek.
A pénzösszegek elutalása után a 11741024-15450827-10380004 számú elkülönített számla
megszüntetéséről intézkedik.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
VI.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása keretében
szociális támogatásra vonatkozó pályázat benyújtására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és elfogadásra javasolja.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
123/2016. (V. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. számú melléklet III.1. pontja alapján
pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása
keretében rendkívüli szociális támogatásra.
2. A Képviselő-testület felkéri polgármesterét és a jegyzőt, hogy a pályázatot 2016. július
16-ig nyújtsa be.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: szöveg szerint
VII.

NAPIRENDI PONT:
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Javaslat a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére
Előterjesztő: Bartus László Igazgatási és Szociális Osztály vezetője
Borbélyné Válóczi Marianna intézményvezető
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a beszámolót. Alapos, mindenre kiterjedő az előterjesztés, munkájukhoz sok sikert
kíván.
Dömsödi Gábor: Nagyon nehéz munka a gyermekvédelem, ezt az elmúlt időszak eseményei is
bizonyítják. Nagyon körültekintően kell eljárni, mert sajnos bekövetkezhetnek tragédiák.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
124/2016. (V. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről szóló előterjesztést, azt elfogadja és az
alábbi feladatokat határozza meg:
1. 2016. január 01-től a Pásztói Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Család-és Gyermekjóléti
Központként működik tovább. A funkcióváltással, bővítéssel elodázhatatlanná vált az
intézmény tárgyi eszközeinek fejlesztése, nagyobb alapterületet biztosító épületbe való
költöztetése. Erre a célra legalkalmasabb a korábban Családok Átmeneti Otthonának helyt
adó épületrész. A Család-és Gyermekjóléti Központ kialakítására központi forrásból még
rendelkezésre álló keretből szükséges az épületrész akadálymentesítése és a belső festése,
karbantartása.
2. A szociális városrehabilitáció projekt keretén belül tervezni kell a szegregátumban
szociális és közösségi pont kialakítását. Ennek működtetése, megfelelő szakember/ek/
biztosítása elsődleges feladat.
Felelős: polgármester, Pásztói Gondozási Központ vezetője
Határidő: folyamatosan, illetve értelemszerűen
VIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített
beszámolójának elfogadására, 2016. évi üzleti terve
Előterjesztő: Czabafy László mb. ügyvezető igazgató
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
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Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a
Városgazdálkodási Kft. 2015. évi beszámolóját és 2016. évi üzleti tervét és azt elfogadásra
javasolja.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
125/2016. (V. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pásztói Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodásáról szóló előterjesztést, az egyszerűsített
éves beszámolót, a kiegészítő melléklettel együtt, és a könyvvizsgálói jelentést valamint a
2016. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1./ A Képviselő –testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi
gazdálkodásáról szóló előterjesztést, az egyszerűsített éves beszámolót, a kiegészítő
melléklettel együtt elfogadja, a könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi.
A képviselő-testület, mint 100%-os tulajdonos, az alábbiak szerint fogadja el a
Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. eredményfelosztását:
-

adózás előtti eredmény
adófizetési kötelezettség
adózott eredmény
mérleg szerinti eredmény

- 12.068 eFt
0 eFt
- 12.068 eFt
- 12.068 eFt

melyet eredménytartalékba köteles helyezni.
2./ A Képviselő – testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft 2016. évi
üzleti tervét elfogadja.
IX.

NAPIRENDI PONT:

Beszámoló a közfoglalkoztatás 2016. évi állásáról, a közfoglalkoztatásban elvégzett
feladatokról
Előterjesztő: Czabafy László mb. ügyvezető igazgató
Dömsödi Gábor: A közmunkát minél jobban megismeri, annál jobban látja a nehézségeit.
Szinte naponta találkozik azzal, hogy mibe kell még energiát tenni és nem is keveset.
Ugyanakkor az eredményekkel is találkoznak, tehát igen összetett a dolog.
Kérdés
Farkas Attila: Az előterjesztésben szerepel, hogy vannak igazolatlan napok. Ez kb. hány
embert érint?
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Czabafy László: A 230 fő közfoglalkoztatottból kb.60-70 embert az, akik a hiányzásokat
produkálják. Először figyelmeztetésben részesítik őket, ha továbbra is hiányoznak, megválnak
tőlük.
Plecskó Péter: A jövő évi Start munkaprogram tervezése folyik és november 15-ig le kell
zárulnia, be kell nyújtani a pályázatot. Felhívja a képviselők figyelmét, ha vannak javaslataik,
ötleteik, azt juttassák el hozzá, vagy a Műszaki Osztályhoz.
Dömsödi Gábor: A strandon nagyon sok munkát elvégeztek a közmunka programban, amiben
őszintén szólva maga sem bízott. Tudták tartani a határidőt és ki fog nyitni a strand június 4én. Olyan korszerűsítést hajtottak végre, amire a korábbi években nem volt lehetőség. A
pásztói strand be lett kötve a szennyvíz hálózatba, ami eddig nem történt meg. Sikerült
felújítani a vízvezeték és elektromos hálózati rendszert is.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a közmunkáról
szóló beszámolót és elfogadásra javasolja.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
126/2016. (V. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte, megtárgyalta és elfogadja a
Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetőjének beszámolóját a
közfoglalkoztatás 2016. évi tapasztalatairól és az aktuális közmunka programok állásáról.
X.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat a Mátraalja Fesztivál 2016. augusztus 5-6-7-i Strand bérleti szerződés
elfogadására.
Előterjesztő: Czabafy László mb. ügyvezető igazgató
Czabafy László: Azt javasolja, hogy ezt a napirendet más alkalommal tárgyalja a képviselőtestület, mert a tegnapi bizottsági ülésen arról volt szó, hogy a Városgazdálkodási Kft.
kezdeményezzen egyeztetést a szervezőkkel. A kezdeményezés megtörtént és megállapodtak
abban, hogy május 30-án történik az egyeztetés. Lényegesen eltérnek a szervezők igényei és a
Kft. feltételei. A szerződés aláírásához mindkét félnek közös akarattal módosítani kell a
szerződést.
Farkas Attila: A probléma onnan indul, hogy eredetileg Hasznoson lett volna megrendezve a
fesztivál. Közben a Városgazdálkodási Kft. kiírta a pályázatot a strandon lévő büfék
üzemeltetésére. A pályázati kiírásban nem szerepelt, hogy a fesztivál napján nem
üzemelhetnek a büfék, ugyanis ez a szervezők kérése. A szervezők kötöttek már szerződést
egy vendéglátó egységgel a fesztivál idejére. Ez a feloldhatatlan ellentét, amiben nem tudtak
eddig megegyezni. Ezért javasolták az egyeztetés kezdeményezését.
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Volek György érkezik, 9 képviselő van jelen.
Dömsödi Gábor: Saját maga is sok rendezvényt szervezett. Minden rendezvénynek
mélypontja volt a büfések megérkezése és a helyekért folytatott harc. Ezek a tárgyalások
sokszor nem minősíthető hangnemben folytak.
A tavalyi sikeres rendezvényt több dolog árnyékolta be, nem fizettek ki bizonyos számlákat,
és nem hegesztették vissza azt a csövet, amit levágtak, illetve a büfékkel kapcsolatos
problémák.
Tavaly is támogatta és az idén is abszolút támogatja a fesztivált, de ezt nem jelenti azt, hogy
mindenáron meg kell rendezni és nem jelenti azt, hogy a szervező diktáljon a képviselőtestületnek és azoknak a vállalkozóknak, akik egész évben ott vannak a strandon.
Kicsit kompromisszum készebbnek kellene lennie a másik félnek is. Azt szeretné, ha
mindenki úgy állna hozzá, mint tavaly, a kölcsönös segítőkészség jegyében.
Dr, Halász István: A Pénzügyi Bizottsági ülésen ott voltak a szervezők képviseletében és
reméli, hogy sikerül kompromisszumot kötni az ügy érdekében. Abban maradtak, hogy
amennyiben megegyeznek, akár rendkívüli ülés keretében is döntenek a bérleti szerződésről,
hogy alá lehessen írni, de nem elvtelenül és a város érdekeit szem előtt tartva.
Káposzta Csaba: Három pont volt, amiben nem egyeztek a szervezők az önkormányzattal. Az
egyik a büfések kérdése, a másik, hogy a 11 éven aluli gyermekek ingyen mehessenek be, ezt
a bizottság elfogadta. Az önkormányzata javaslata az volt, hogy a 14 év alattiak mehessenek
be ingyen. A jegyárak körül is volt vita, végül abban maradtak előzetesen, hogy a napijegy
2250 Ft lesz és az tartalmazza a strand és a fesztivál szolgáltatásait is.
Dömsödi Gábor: Az a probléma, hogy minden külön elemért, mint pl. falmászás, illetve más
élmény elemekért külön kell fizetni, azt a belépőjegy ára nem tartalmazza.
Azért nem tartja fairnek a 2250 Ft-os jegyárat, mert először 1500 Ft-ról volt szó. Az is
majdnem duplája a felnőtt strandbelépőnek, ugyanis az 800 Ft. Az 1500-as jegyárral számolva
is kb. 400-600 Ft-tal járnak rosszabbul azok a családok, akik a fesztivál napján a strandra
látogatnak. Ha elfogadják a 2250 Ft-os jegyárat, ez az arány még nagyobb lesz.
Számára az 1500 Ft-os jegyár és a 14 éves korhatár lenne elfogadható. Ezzel nem érné
hátrány a pásztói polgárokat. Elsősorban a pásztóiak érdekeit kell képviselniük és nem a
szervezők profit érdekeit. Majd kiderül, a tárgyalásokon sikerül-e megegyezni. Személy
szerint nem lenne engedékeny.
Dr. Halász István: A Pénzügyi Bizottság levette napirendjéről a témát és nem született döntés,
csak beszélgettek róla.
Dömsödi Gábor: Mivel ez a vita a városi tv-ben is látható lesz, kéri a lakosságot, nyilvánítsák
ki véleményüket a fesztivállal kapcsolatban, azt juttassák el a képviselőknek.
Szavazásra bocsátja, hogy az előterjesztést vegye le napirendjéről a képviselő-testület és egy
későbbi időpontban tárgyalják ismét.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A kéviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
127/2016. (V. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mátraalja Fesztivál 2016. augusztus
5-6-7-i Strand bérleti szerződésével kapcsolatos javaslatot levette napirendjéről és későbbi
időpontban tárgyalja.
XI.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói
állására vonatkozó pályázat kiírására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Dömsödi Gábor: Változatlan formában javasolja a pályázati kiírást közzétenni.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Becsó Károly: Már másodszor tárgyalja a képviselő-testület a pályázat kiírását. A múltkori
esetből tanulva, miszerint egy bizonyos mérnöki diploma megkérdőjelezésre került, azt
javasolja, hogy a felsőfokú végzettséget írják ki a pályázatban és előnynek számítson a
műszaki és pénzügyi végzettség. Lehet, hogy így többeknek adódna lehetőség.
Dömsödi Gábor: A Városgazdálkodási Kft-nél nem mérnökre van szüksége. Ha változtatna a
szövegen, azt írná, hogy pénzügyi-számviteli, vagy közgazdasági egyetemi végzettség.
A Városgazdálkodási Kft-nél a műszaki szakemberekből nincs hiány, viszont vezetési és
gazdálkodási problémák vannak. A következő hónaptól megbízott ügyvezető már ismerkedett
a céggel és tett is néhány jelzést, amiben problémát lát. Többek között az üzemanyag
felhasználás nem teljes mértékben követhető nyomon. Hiányos a bizonylatolása. Ezt
egyébként a tavalyi belső ellenőrzés is megállapította, mégsem történt változás.
Ezért kell a Kft. élére közgazdász, pénzügyi szemléletű vezető.
Ha a pályázat szövegén változtatna, a műszaki vonalat teljesen kihagyná.
Dr. Halász István: Nagyon fontos, hogy a vezető átlássa gazdálkodási szempontból a cég
működtetését, de ne korlátozzák be a képviselő-testület választási lehetőségeit. Minél
szélesebb körből választhatnak, annál jobb.
Az ott dolgozók saját tapasztalataik szerint igyekeznek eleget tenni az egyre komolyabb
feladatoknak. Ha növelni akarják a közmunka mezőgazdasági részét, igen fontos lenne egy
agrár szakember. Arra viszont nem biztos, hogy lesz pénze a kft-nek, hogy főállásban
alkalmazzon egy agrármérnököt.
Dömsödi Gábor: Azt el tudja fogadni, hogy előnyként jelöljék meg az agrármérnöki diplomát
a pénzügyi-számviteli, illetve közgazdaságtudományi végzettség mellett. Elsődlegesen
azonban egy menedzser tipusú ember kell, aki a gazdálkodási problémákat helyrehozza.
A Városgazdálkodási Kft. eddigi vezetői műszaki végzettségűek voltak. Most nem ilyenre van
szükség. A pályázati kiírásban alapkövetelményként maradjon a pénzügyi-számviteli főiskolai
vagy közgazdaságtudományi végzettség, előnyként pedig jelöljék meg a műszaki, agrár
végzettséget.
A Városgazdálkodásnál abból van veszteség, hogy nem tudnak önköltséget számolni, nem
tudnak üzleti tervet készíteni, nem tudnak megfelelni a közgazdasági és gazdasági
kihívásoknak. Arra kér mindenkit, ne egyénre írják ki a pályázatot, hanem a szükséglethez. Ha
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módosítják a kiírást, az ő javaslata szerint módosítsák.
Plecskó Péter: A közmunkában a 200 fős állományra két művezető van. A gépnaplók vezetése
gondot okoz az embereknek, mert sokan csak 6-8 általános iskolával rendelkeznek. Nekik a
papírmunka gondot okoz. Éppen ezért kellene egy olyan vezető, aki ezekre a problémákra
megoldást találna, a szervezési folyamatokat irányítaná. Az eszköz, a munkaerő és a törvényi
szabályozás találkozása szükséges. Véleménye szerint is pénzügyi és menedzser szemléletű
ember kellene.
Dömsödi Gábor: Plecskó Péterre már nem lehet több munkát hárítani, mert nem lehet
egyszerre helytállni a strandon, az erdei iskolában és még a földeken is. Egy leszabályozott
hierarchiát kell kialakítani.
Dr. Halász István: Igaza van Polgármester Úrnak abban, hogy egy fiskális szemléletű ember
kell a Kft. élére, és ha nem változtatnak a pályázati kiíráson azt is elfogadja.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a pályázati kiírásra vonatkozó
javaslatot és azt változatlan tartalommal javasolja elfogadásra.
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
128/2016. (V. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
1.) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Pásztói
Városgazdálkodási Közhasznú Non-profit Kft. ügyvezető igazgatói tisztségének
betöltésére, a mellékelt kiírás alapján.
Határidő a pályázat közzétételére: 2016. május 31.
Felelős: polgármester
XII.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. megbízott ügyvezető
igazgatója megbízási díjának és egyéb juttatásainak megállapítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot azzal a pontosítással, hogy nem megbízási díjat, hanem
munkabért állapít meg, mivel munkaviszony keretében látja el Petrényi Mihály az ügyvezetői
feladatokat 2016. augusztus 31-ig.
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
129/2016. (V. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pásztói Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft. megbízott ügyvezető igazgatójának bér és egyéb juttatásai
megállapításáról szóló javaslatot és az alábbi döntést hozta:
1.) Petrényi Mihály megbízatását a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. alapító
okirata alapján munkaviszony keretében látja el.
2016. május 31-től 2016. augusztus 31-ig havi bruttó bére 380.000 Ft.
Egyéb juttatásai : munkakörének ellátásához hivatalos célra saját személygépkocsi
használata Pásztó közigazgatási területén 500km/hó átalány erejéig, előfizetéses mobil
használata.
Határidő : értelemszerűen
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester
XIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a 2016. évi civil és sportpályázatok elbírálására
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport kapcsolatok tanácsnoka
-

Javaslat a Mátrakeresztesi Szabadidő Társaság és a Pásztói Életesély Alapítvány
egyedi támogatási kérelmének elbírálására
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport kapcsolatok tanácsnoka

Káposzta Csaba: Megköszöni, hogy a 2016. évi költségvetésben 8 millió Ft-ot sport
támogatásra, 5 millió Ft-ot pedig a civil szervezetek támogatására lehet fordítani.
A pályázatra 6 alapítvány, 11 sportegyesület és 22 civil szervezet jelentkezett. A támogatási
keret elosztásánál figyelembe vették, hogy tavaly mennyi támogatást kaptak, Az idén legalább
ugyanannyit, vagy attól többet próbáltak adni az igénylőknek. Hagytak egy tartalék keretet is
az esetlegesen jelentkező igények kielégítésére.
Megköszöni a sport- és civil szervezetek vezetőinek az elmúlt évben végzett munkát, melyet
többnyire szabadidejükben végeznek.
További két kérelem is érkezett és kéri, hogy támogassa a képviselő-testület az
előterjesztésben foglaltak szerint.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja mindhárom határozati javaslatot
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Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a három határozati javaslatot.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
130/2016. (V. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a civil szervezetek 2016.
évi pénzügyi támogatására vonatkozó javaslatot, és azt e határozat 1., 2. és 3. számú
mellékleteiben foglaltak szerint elfogadja.

2. A 2016. évben támogatásban részesülő civil szervezetek 2017. január 31-ig szöveges
értékeléssel együtt, számlákkal igazolt elszámolást kötelesek benyújtani,
„Civil
támogatás” jelige feltüntetésével a Pásztói Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális
Osztálynak címezve (3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.)

3. Amennyiben a civil szervezet a 2. pontban megállapított határidőre nem, vagy nem teljes
körűen számol el, a 2017. évben nem jogosult támogatásra.

4. A Képviselő-testület a pályázati eredményeket a honlapján teszi közzé.
5. A támogatásban részesülő civil szervezetek e határozat 4. sz. mellékletében szereplő
szerződést kötik meg Pásztó Városi Önkormányzattal.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
131/2016. (V. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Mátrakeresztesi Szabadidő
Társaság kérelmét, mely a sportnap támogatására irányul. A rendezvény megszervezéséhez
150.000 Ft támogatást biztosít a 2016. évi sport támogatási keret terhére.
Az civil társaság 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 egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
132/2016. (V. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Életesély Alapítvány
kérelmét, mely a megyei közlekedési verseny utazási költségének támogatására irányul. A
rendezvény utazási költségéhez 45.000 Ft támogatást biztosít a 2016. évi civil keret terhére.
Az alapítvány 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.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: polgármester
XIV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a pásztói hulladékgazdálkodási program üzemeltetéséhez szükséges
építményfeltüntetési és földhasználati jogot alapító szerződés megkötésére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Ez az előterjesztés egy 2014. évi elmaradás pótlásáról szól.
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 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
133/2016. (V. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a pásztói
hulladékgazdálkodási program üzemeltetéséhez szükséges építményfeltüntetési és
földhasználati jogot alapító szerződés megkötésére tett javaslatot és az alábbi határozatot
hozza:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1. sz. melléklete szerinti
Építményfeltüntetési és földhasználati jogot alapító szerződést jóváhagyja és felhatalmazza a
polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2016. június 30.
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Felelős:
XV.

polgármester
NAPIRENDI PONT:

Javaslat a pásztói, 7080. hrsz-ú, ajándékként felajánlott földterület elfogadására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor:Az előterjesztés arról szól, hogy az önkormányzat részére ajándékként
felajánlottak egy ingatlant. Javasolja, hogy a határozati javaslatba kerüljön bele a
„köszönettel” szó.
Kérdés nem volt.
Vélemény,észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot a Polgármester úr által tett kiegészítéssel.
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
134/2016. (V. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület megismerte és megtárgyalta a pásztói, 7080 hrsz.-ú, ajándékként
felajánlott földterület elfogadásáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1) A képviselő-testület köszönettel elfogadja Jancsó Lászlóné, (szül.: Alapi Aranka)
Pásztó, Fő út 141. szám alatti lakos, mint a Pásztó, 7080 hrsz.-ú, 3074 m2 területű,
szántó művelési ágú, 4,06 aranykorona értékű tulajdonosának a fenti ingatlan -Pásztó
Városi Önkormányzat részére- ajándékozás útján történő átruházására vonatkozó
ajánlatát.
2) Jancsó Lászlóné ajándékozó a tulajdonjog átruházásán felül köteles a dolog
birtokának átruházására is.
3) Pásztó Városi Önkormányzat viseli az ingatlan tulajdonjogának átvezetésével
kapcsolatos ügyvédi és földhivatali költségeket.
4) A szerződés tárgya ingatlan, ezért az ajándékozási szerződést írásba kell foglalni. A
Képviselő-testület megbízza Dr. Bárányi Gyula egyéni ügyvédet az ajándékozási
szerződés előkészítésével, annak ellenjegyzésével és az ügylettel kapcsolatos
ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatásával.
5) Felhatalmazza a polgármestert a szerződéskötéssel kapcsolatos okiratok aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, vagyonkezelő
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XVI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztó, Hunyadi út 6/A. fsz. 2. szám alatti önkormányzati lakás
bérbeadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság úgy döntött, hogy 1 évre
bérbe adja a lakást. Mivel nem vett részt a bizottsági ülésen, nem jutott el hozzájuk az az
információ, miszerint az önkormányzat szeretné fenntartani a lakást szakember elhelyezés
céljából. Pályázat kerül kiírásra jogász munkakör betöltésére és lehet, hogy vonzóbb lenne, ha
igény esetén tudnánk szolgálati lakást is biztosítani.
Azt javasolja, halasszák el a lakás bérbeadásáról szóló döntést legalább addig, amíg a jogász
állásra meghirdetett pályázat le nem zárul. Nincs másik lakása az önkormányzatnak, amit
szolgálati lakásként oda lehetne adni.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Káposzta Csaba: A mostani igénylő sokat tesz a városért, több sportegyesületet is támogat.
Javasolja, hogy adják ki részére a lakást.
Dömsödi Gábor: Nem ismeri az igénylőt. A probléma az, amit már az előbb is elmondott,
hogy nincs másik lakása az önkormányzatnak, amit szolgálati lakásként tudna biztosítani.
Káposzta Csaba: Úgy gondolja, minden pásztói ember fontos, az igénylő most nehéz
élethelyzetbe került, ennek megoldására kellene segítség.
Dömsödi Gábor: Kell, hogy legyen az önkormányzat egy olyan lakása, melyet igény esetén
bármikor a saját szakembere rendelkezésére tud bocsátani. Várjanak két hónapot, ha a leendő
jogásznak nem lesz szüksége a lakásra, utána utalják ki az igénylőnek.
Farkas Attila: Olyan fiatalemberről van szó, akire Pásztón nagy szükség van és most tervez
családot alapítani. Fennáll a veszélye, hogy amennyiben nem talál lakást, máshoz keres
munkát és elköltözik.
Polgármester úr álláspontjával is egyet tud érteni. Állapodjanak meg abban, hogyha nem lesz
sikeres a jogász pályázat, vagy nem fogja igényelni a lakást, akkor július 15-től utalják ki a
kérelmezőnek.
Dömsödi Gábor: Tenni kell annak érdekében, hogy legyenek olyan lakások, melyeket ki tud
utalni az önkormányzat egy-egy nehezebb élethelyzet átmeneti megoldására. A kollégiumban
lenne erre lehetőség, meg kell vizsgálni, hogyan lehetne lakosztályokat kialakítani. A hasznosi
orvosi rendelőnél is ki lehetne alakítani két szolgálati lakást. Való igaz, hogy Pásztón nincs
albérlet. Azt javasolja, hogy augusztus 15-i határidőt jelöljenek meg a határozatban. Ha addig
nem lesz szükség a lakásra, utána kiutalható.
Farkas Attila: Akkor legyen benne a határozatban az, hogy amennyiben nem lesz szüksége a
jogásznak szolgálati lakásra, a jelenlegi igénylőnek augusztus 15-től 1 éves időtartamra
kiutalja az önkormányzat.
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Bartus László: Javasolja, hogy ne kötelezze el magát az önkormányzat a konkrét kiutalási idő
és időtartam tekintetében. Fogadják el úgy, hogy amennyiben nem lesz szükség a szolgálati
lakásra, a képviselő-testület július 15-ét követő ülésén dönt a kiutalásról.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot az elhangzott módosítással.
Dömsödi Gábor: Befogadja a javaslatot és ennek megfelelően szavazásra bocsátja.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
135/2016. (V. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó,
Hunyadi út 6/A. Fsz. 2. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadására tett javaslatot és az
alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület a Pásztó, Hunyadi út 6/A. Fsz. 2. szám alatti 62 m2-es önkormányzati
bérlakást jelenleg nem adja bérbe, azt fenn kívánja tartani a Polgármesteri Hivatal
szakemberének elhelyezése céljára.
Amennyiben a meghirdetésre kerülő jogász állás pályázati eljárása kapcsán a fenti bérlakás
iránti igény nem merül fel, úgy a Képviselő-testület 2016. július 15-ét követő első képviselőtestületi ülésen újra tárgyalja az önkormányzati bérlakás bérbevételére vonatkozó kérelmet.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerű
XVII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat ingatlanvásárlási kérelem elbírálására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor
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 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
136/2016. (V. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az
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ingatlanvásárlási kérelem elbírálására szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület a Pásztó, Derkovits utca 2946/48 hrsz.-ú, 832 m2 területű, beépítetlen
terület megnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlant a független ingatlanforgalmi szakértő
által meghatározott nettó árhoz képest 20%-al csökkentett áron, 2.385.510,-Ft+ÁFA, azaz
bruttó 3.029.598,-Ft-ért értékesíti Göröcs Teréz részére.
Az ingatlan adásvételével kapcsolatos ügyvédi és földhivatali költségeket a vevő viseli.
A döntésről a vételi szándékot bejelentőt értesíteni kell. Elfogadott vételár esetén a Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester, vagyongazdálkodási ügyintéző
XVIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztói Intézmények Pénzügyi Ellátó Szervezete átszervezésére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: A tegnapi bizottsági ülésen volt egy hosszú vita a napirend kapcsán. Halász
képviselő úr kérte, hogy készüljön egy kimutatás, milyen azonnali hatása lesz az
átszervezésnek. Nyolc dolgozóról van szó, akik az átszervezés kapcsán az IPESZ-től
átkerülnének a Polgármesteri Hivatalhoz, illetve az önkormányzathoz. Közalkalmazottból
köztisztviselők lesznek és így más bért kell fizetni részükre. Ezen kívül cafetéria juttatásban is
részesülnének, ami az IPESZ-nél nem volt.
Azt mondta, hogy a teljes intézményrendszer hatékonyabb felügyeletéből és a
racionalizálásból adódóan úgy gondolja, hogy éves szinten 10-20 millió Ft-os megtakarítás
érhető el.
Amikor szóba került, hogy mi a probléma az IPESZ-szel, azt mondta, hogy az önkormányzat
és az intézmények között állt és ez nehezítette az információ áramlást és a hatékony
gazdálkodást.
Az IPESZ-t régebben valószínűleg azért hozták létre, mert olcsóbb volt a munkaerő. A
közalkalmazotti bér ugyanis alacsonyabb volt, mint a köztisztviselői. Az elkészített kimutatás
szerint évi 3 millió 700 eFt lenne a megtakarítás.
Természetesen soha nem az a cél, hogy a dolgozók jövedelmét csökkentsék, hanem az, hogy a
szervezet működőképességét javítsák. Ennek az intézkedésnek ez az egyik lényeges eleme.
Számtalan tartalék van még az intézményrendszer racionalizálásában és kéri, hogy fogadják el
a határozati javaslatot.
Kérdés
Plecskó Péter: A kimutatás szerint a dolgozóknak kevesebb lenne a bérük. Vállalni fogják
kevesebbért is?
Dömsödi Gábor: Ez azt mutatja, hogy ennyivel többet keresnek az IPESZ-nél ugyanolyan
végzettséggel és ugyanolyan feladat ellátással, mint a Pénzügyi Osztályon. Biztos abban,
hogy létszámban is van fölösleg. Ha valaki a felajánlott munkahelyet nem fogadja el, keres
magának másikat. A meglévő feladatot az itt maradókkal kell megoldani, ha nem megy, majd
veszünk fel új dolgozót.
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Barna Tiborné: A tegnapi bizottsági ülésen is megkérdezte, nem kapott választ arra, hogy mi
lesz az IPESZ vezető sorsa.
Dömsödi Gábor: Az IPESZ vezetőjére ebben a felállásban nem lesz szükség. Fel tudja
ajánlani részére pl. a Városgazdálkodási Kft-nél a főkönyvelői beosztást. Vezetőként nem
számít rá a továbbiakban, mert ezt a pozíciót ketté osztva kiválóan el lehet házon belül
végezni.
Barna Tiborné: Ellentmondást lát abban, hogy a Városgazdálkodási Kft-nél megfelelne, mint
főkönyvelő, itt a hivatalban pedig nem.
Dömsödi Gábor: A Városgazdálkodási Kft-nél szükség van főkönyvelőre, itt pedig nincs
szükség IPESZ vezetőre. Az IPESZ-re sincs szükség úgy, ahogyan most üzemel. Most van
egy pénzügyi része és van egy intézményekkel foglalkozó része. Ez most ketté lesz osztva.
A bérezés ügy történnek, hogy minden dolgozó, aki az IPESZ-től átjön, ugyanazt a bért
kapná, mint amennyit az önkormányzatnál dolgozók kapnak. Ha meg tudnánk spórolni egykét státuszt, akkor sokkal jelentősebb összeg lenne. Egy kisebb szervezettel sokkal jobban
lehetne irányítani egy intézményrendszert, mert közvetlenebb a visszacsatolás. Amikor a
Pénzügyi Osztály jelenlegi vezetője és közte ott volt az Aljegyző, sokkal nehezebben ment az
információ áramlás, mert volt még egy szint.
Úgy gondolja, a dolgozókat versenyeztetni kell, és ha valakii azt mondja, hogy nem vállalja
el, akkor sincs semmi. Elmondja, hogy 26,5 státuszra vannak 39-en a hivatalban. Azon van,
hogy ne kelljen senkit elküldeni és fel tudjon ajánlani más munkakört. Természetesen vannak
szélsőséges esetek. Amikor valaki azt próbálja meg bebizonyítani, hogy mit miért nem lehet
végrehajtani, ott már nincs sok esélye a dolgozónak.
Arról szól az átszervezés, hogy hatékonyan kell működni, szeretné, ha az intézmények
vezetve lennének, ha az intézményeknél gazdálkodás lenne. Bartus László osztályvezetőt ez
bizonyára nagyon meg fogja terhelni.
Az elmúlt,másfél év tapasztalata azt mutatja, hogy amihez eddig hozzányúltak, sokkal
hatékonyabban működik.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és nem javasolja elfogadásra.
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést
és mindenki tartózkodott a szavazásnál.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
137/2016. (V. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Intézmények
Pénzügyi Ellátó Szervezete átszervezéséről szóló javaslatot, s az alábbiak szerint dönt:
1. A hatékonyabb, átláthatóbb feladatellátás érdekében az Pásztói Intézmények Pénzügyi
Ellátó Szervezetét (továbbiakban: IPESZ) 2016. június 30. napjával megszünteti.
2. Az IPESZ feladatai közül az intézmények pénzügyi, gazdálkodási feladatait, a
gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat, valamint a köznevelési intézmények
működtetésével kapcsolatos feladatokat a Pásztói Polgármesteri Hivatal alapfeladatai
körébe integrálja.
3. A védőnői szolgálatot a továbbiakban a Pásztói Gondozási Központ működteti.
4. A döntés végrehajtásához a Képviselő-testület 2016. júniusi ülésére be kell terjeszteni:
a. az IPESZ megszüntető okiratát,
b. a Pásztói Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását,
c. a Pásztói Gondozási Központ alapító okiratának módosítását.
5. A polgármester és az IPESZ vezetője a 4. pontban foglaltakkal párhuzamosan
gondoskodjon az IPESZ közalkalmazottai vonatkozásában a Polgármesteri Hivatalnál,
illetve az önkormányzatnál történő állásfelajánlás lehetőségéről, az azt elfogadók
áthelyezéséről, illetőleg a Kjt. alapján szükséges egyéb intézkedésekről.
Felelős: polgármester
Határidő: szöveg szerint
XIX. NAPIRENDI PPONT:
Javaslat az intézmény bérleti díjainak szabályozására
Előterjesztő: Máté Nándorné intézményvezető
Kérdés
Dr. Halász István: Ellentmondást lát abban, hogy az előző napirendnél döntöttek az IPESZ
megszüntetéséről, itt pedig az van a határozati javaslatban, hogy a bérleti díjak
megállapítására az IPESZ jogosult.
Dömsödi Gábor: A határozati javaslatban az is szerepel, hogy az önkormányzat is
megállapíthatja. Amíg működik az IPESZ, addig ők állapítják meg.
Plecskó Péter: A Művelődési Ház helyiségeinek bérleti díja meg van-e állapítva?
Dömsödi Gábor: Úgy tudja, fix áron adja ki a Művelődési Ház a helyiségeit. Választási
kampány idején ő is így kapta.
Farkas Attila: Ezek a bérleti díjak csak 2016. decemberig kerülhetnek megállapításra, mert ha
az állam átveszi az iskolák működtetését, már nem az önkormányzatot illeti a bevétel.
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Dömsödi Gábor: Igen, ez egy érdekes felvetés. A törvénytervezetben az szerepel, hogy a
nevelési időn túl térítésmentesen az önkormányzatok részére kell bocsátani ezeket az
intézményeket. Ezzel csak az a probléma, hogy ki fogja fizetni a felmerülő rezsiköltségeket.
Ebből még lesznek viták a későbbiekben.
Farkas Attila: Ha megjelenik egy oktatási intézmény és ki akar bérelni az általános iskolában
két tantermet, a bérleti díjat az önkormányzatnak fogja fizetni, vagy a KLIK helyett lévő
szervnek?

Dömsödi Gábor: A jelenlegi törvénytervezet szerint minket illet, de biztosra veszi, hogy ezen
változtatni fognak.
Vélemény, észrevétel
Dr. Becsó Károly: Mivel az IPESZ dolgozóit átveszi a hivatal, így változni fog a
munkaszervezete. Emiatt az SZMSZ-t is módosítani kell.
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és javasolja elfogadásra.
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
138/2016. (V. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület megismerte és megtárgyalta a Pásztói IPESZ által bérbe adott Zsigmond
Király Általános Iskolára vonatkozó helyiségek bérleti díját és az alábbi döntést hozza:
1. Az intézmény helyiségbérleti díjának megállapítására az IPESZ jogosult.
2. Bérbe adott helyiségek díjai 2016. évben:
Tornaterem /Nagymező út 36./
Tornaterem /Nagymező út 34./
Aula
Tanterem
Szaktanterem
Kültéri bitumenes pálya

Ft/óraq
5.000.2.500.8.000.1.500.2.500.1.500.-

3.Az aktuális költségvetési évet követően utókalkuláció alapján szükséges az
önköltségszámítás elkészítése és a bérbe adott helyiségek díjainak felülvizsgálata.
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4.A megállapított bérleti díj összegétől eltérően a polgármester és a civil tanácsnok
dönthet.
Felelős: Máté Nándorné intézményvezető
Határidő: értelemszerűen

XX.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat pályázatok benyújtására - 2016.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Az energetikai korszerűsítési pályázattal van gond azért, mert kevés az
információ az iskolák állami kezelésbe vételéről. Ha nem korszerűsítik az iskolacentrumot,
akkor ezt az önkormányzatnak kell megtennie akkor is, ha nem ő a működtető.
Kompromisszumos javaslata, hogy maradjon benne a pályázatban az iskola is a művelődési
ház és a könyvtár mellett. Amikor lesznek pontos információk, újra tárgyaljanak róla.
Dr. Halász István: A bizottsági ülésen is az vetődött föl, mivel rövid időn belül el fognak dőlni
a dolgok, a lehetőségtől ne zárja el magát az önkormányzat, a pályázat benyújtásáról legyen
testületi határozat. Ha nem kerül rá sor, mert az iskolát állami pénzből felújítják, akkor másra
adjuk be a pályázatot.
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
139/2016. (V. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatok benyújtásáról szóló javaslatot
megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz:
1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a következő
benyújtására:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

pályázatok

TOP-1.1.1-15, Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja
TOP-2.1.2-15 Zöld város
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
TOP- 3.1.1 – 15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
KEHOP-5.2.10 Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései

A pályázatok 100 %-ban támogatottak, sikeres pályázat esetén a költségek elszámolhatóak.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
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II.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázatok benyújtáshoz
szükséges előkészületekre, valamint
szerződések megkötésére. A Képviselőtestület a 2016. évi költségvetésben biztosítja a szükséges önerőt.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
XXI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztó Városi Strandfürdő 2016. évi szezon belépőjegy és szolgáltatási
egységárak elfogadásáról
Előterjesztő: Czabafy László mb. ügyvezető
Dömsödi Gábor: Nincs szándék idén a strand belépőjegy árainak emelésére, bár sokat
költöttek a strandra. Meggyőződése, hogy sokkal jobb lesz a színvonal. Amíg nincs plusz
szolgáltatás, mint pl. plusz medence, vagy játszótér, addig nem lehet a jegyárat emelni, annál
is inkább, mert nincs pénze az embereknek.
Viszont olyan újításokat szeretnének bevezetni, melyek kedvezőek a lakosságnak. Bevezetnék
pl. a 20 alkalmas bérletet. Kérdés volt, hogy mennyi legyen annak az ára.
Plecskó Péter: Tavaly bevezették a 20 alkalmas felnőtt és diákjegyet. Sajnos nem sokat adtak
el belőle, mert az utolsó időszakban kezdték el árulni. Az idén felmerült, hogy ne 20, hanem
30 alkalmas belépőt kínáljanak. Azt döntsék el, hogy 20, vagy 30 alkalmas legyen és
mennyibe kerüljön.
A tavalyhoz képest változás, hogy lesz értékmegőrző trezor, erre tavaly igény mutatkozott.
Erre 600 Ft-os egységárat javasoltak. A kabinjegy ára nem emelkedne. Tavaly probléma volt,
hogy többen hazavitték a kulcsot és így cserélgetni kellett a zárakat. Most kaució ellenében
adnák és nem 300, hanem 600 Ft-ért. A kisérőjegy ára 200 Ft-ról 300 Ft-ra emelkedne.
A napijegy árak változatlanok maradnának.
Dömsödi Gábor: Nem tartja jó ötletnek a kísérő jegy árának megemelését, ugyanis ezt
többnyire az úszótanfolyam idején veszik igénybe a szülők. Az lenne a cél, hogy minél több
gyerek tanuljon meg úszni és a megemelt kísérő jegy árat nem biztos, hogy minden szülő ki
tudja fizetni. Nem javasolja az emelést. Az értékmegőrző árát is kicsit magasnak találja.
A kabin árnál is sokallja a 600 Ft-ot, de valamilyen mértékű emeléssel egyetért.
Javasolja, hogy a kisérő jegy maradjon 200 Ft, a kabinjegy legyen 500 Ft, az értékmegőrző
pedig 400 Ft. A 30 alkalmas bérletet is soknak tartja, legyen inkább 20 alkalom és az csak egy
kicsit legyen drágább, mint a 20 alkalmas.
Káposzta Csaba: Ő is úgy gondolja, hogyha „alkalmas” jegyet akarnak bevezetni, akkor ne a
30 napos, hanem a 20 napos legyen. Azt szeretné, ha a strandot jobban kihasználnák a nyáron.
Nagyon sokan szeretnének ott tábort rendezni és ha minden nap meg kellene nekik venni a
jegyet, akkor nagyon drága lenne. Az lenne a cél, hogy minél többen minél több időt töltsenek
a strandon. Kéri, hogy a táborozóknak állapítsanak meg egy külön díjazást.
Dömsödi Gábor: Egyetért azzal, hogy iskolai táborok esetében kedvezményt kapjanak a
táborozók. Legyen ez külön megállapodás kérdése a táboroztató és a Városgazdálkodási Kft.
között. A tervek között szerepel egy kemping kialakítása, a minimum feltételekkel. Reméli,
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hogy a nyár közepére ez is elkészülhet.
Káposzta Csaba: Szeretné, ha lenne egy nyitási akció a pásztói gyerekeknek. 18 év alatt a
nyitás napján ingyen mehessenek be.
Dömsödi Gábor: Támogatja a javaslatot és befogadja.
Dr. Halász István: Az árcsökkentéssel egyetért, viszont érdemes lenne átgondolni a családi
jegy bevezetését is, mert ezzel támogatni tudnák a családokat. Célszerűnek tartaná a heti
bérletet is.
Az egyedi árképzésre kapjon felhatalmazást a Városgazdálkodási Kft. pl. táborozás, nagyobb
csoport esetében.
Dömsödi Gábor: A családi jegy bevezetése jó ötlet. Meg kellene állapítani két felnőtt-két
gyermek, 1 felnőtt-két gyermek, illetve három, vagy több gyermek eseteire.
Dr. Becsó Károly: Kicsit soknak tartja a jegyek tipusait. Nagyon nehéz lesz a pénztárban
kezelni, illetve a látogatóknak sem lesz egyszerű kiválasztani a számára legmegfelelőbbet.
Véleménye szerint ilyen kicsi strandon 3-4 féle jegy elég lenne.
Dömsödi Gábor: Egyetért Becsó Károllyal.
Plecskó Péter: Tavaly nagyon sok időt töltött a pénztár környékén és az tapasztalta, hogy amíg
a látogató végignézi az információs táblát, hosszú percek telnek el. Azért került a javaslatban
annyiféle jegyár, hogy válasszák ki azokat, amelyek a legmegfelelőbbek.
Javasolja, hogy maradjon a 20 alkalmas bérlet felnőtt és gyerek részére is, valamint a 30
alkalmas úszóbérlet. Legyen családi jegy, továbbá csoport esetén egyedi ár megállapítási joga
legyen a strand vezetőjének, vagy a Kft. ügyvezetőjének.
Dömsödi Gábor: Állapodjanak meg a sarokpontokban. Az alapjegyek árain ne változtassanak.
A 20 alkalmas bérlet maximum 12.000 Ft legyen, a 30 alkalmas úszóbérlet árát pedig úgy
kell kiszámolni, hogy kedvező legyen. Az értékmegőrző 400 Ft, a kabinjegy 500 Ft, a
kisérőjegy pedig 200 Ft maradjon.
Dr. Becsó Károly: Jól döntött tavaly a testület, mikor a strand megújítása és kinyitása mellé
állt.
Hibáztak abban, hogy a korábbi években nem használták ki a pályázati lehetőségeket. Sokat
javítana a helyzeten, ha a leendő uszoda a strand területére épülhetne.
Sajnos azonban sok pásztóinak nincs kedve a strandra kimenni, ugyanis több alkalommal
előfordult, hogy egyesek ruhástól fürödtek, illetve zavaró magatartást tanúsítottak.
Többségében nem pásztóiak voltak, hanem Szirák, Kálló, Jobbágyi településekről.
A személyzet sokat tett azért, hogy ezeket a személyeket még idejében kiszűrjék.
Véleménye szerint a színvonal növelése érdekében inkább jelentősen emelni kellene az
árakat, hogy a strand ne legyen veszteséges. Ahhoz, hogy a helyieket ne érje hátrány, be
lehetne vezeti egy „Pásztó” kártyát, mellyel az itteni lakosok kedvezményesen mehetnek be.
A strandon 1500-1600 Ft-os jegyárnak kellene lenni, ezzel szemben most 800 Ft a felnőtt
belépő.
Jövőre ezt át kell gondolni a nyitás előtt.
Dömsödi Gábor: Sajnálatos módon valóban történtek olyan esetek, hogy pl. a
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gyermekmedencébe a felnőtt ruhástól ment be. Részletesen ki kell írni a
táblára.
Egyetért Becsó Károllyal abban, hogy szükség lenne az áremelésre és jó
„Pásztó” kártyát is. Az áremeléssel azonban együtt kell, hogy járjon
színvonalának emelése, illetve bővítése. A tavalyihoz képest most jobban
haladunk előre ezen az úton.

szabályokat egy
ötletnek tartja a
a szolgáltatások
néz ki a strand,

Plecskó Péter: A normálisan viselkedő fürdőzőket zavarja, ha rendbontók vannak a strandon.
Tavaly a fokozott ellenőrzésnek köszönhetően egyre kevesebbszer fordult elő rendbontás,
vagy ruhában fürdés. A szezon végére a látogató szám is emelkedett.
A jegyárakat nem emelné drasztikusan, mert szerinte kevesebben látogatnák a strandot.
Káposzta Csaba: A biztonság és a fegyelem szempontjából segíthet a gyakoribb rendőri
jelenlét. Tavaly is elég sokszor jártak a strand környékén, az idén a polgárőröket is be lehetne
vonni.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot az elhangzott módosításokkal.

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
140/2016. (V. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő testület a stand szolgáltatási áraira vonatkozó előterjesztést megtárgyalta. A
jegyárakat és szolgáltatások árait az alábbi táblázatban foglaltak szerint határozza meg.
Az árak a 27%-os ÁFÁ-t
tartalmazzák
Bérlet 20 alkalom felnőtt
Bérlet 20 alkalom gyermek,diák,
nyugdíjas
Bérlet 30 alkalmas - úszó felnőtt
Bérlet 30 alkalmas - úszó gyermek,
diák, nyugdíjas
Csoportos belépő gyermek, diák,
nyugdíjas
Csoportos belépő felnőtt
Egész napos baby jegy
Egész napos felnőtt jegy
Egész napos gyermek, diák, nyugdíjas
Fél napos felnőtt
Fél napos gyermek, diák, nyugdíjas

2016. évi
jegyárak
Ft/db
12.000

megjegyzés
-

6.000

-

6 000 Ft

névre szóló

4 000 Ft

16 év alatt névre szóló

400 Ft/fő

csoportos 15 fő felett

650 Ft/fő
0 Ft
800 Ft
500 Ft
500 Ft
400 Ft

csoportos 15 fő felett
3éves kor alatt ingyenes
9:00 - 20:00
9:00 - 20:00
9:00 - 15:00
9:00 - 15:00
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Családi jegy – 2 felnőtt 2 gyermek

2.000 Ft

Családi jegy – 1 felnőtt 2 gyermek
Családi jegy – 2 felnőtt 3 gyermek

1.500 Ft

2.500 Ft

Éjszakai fürdőjegy

1 200 Ft

Értékmegőrző trezor
Kabinjegy
Kísérőjegy
Letéti jegy felnőtt
Letéti jegy gyerek
Napozóágy

400 Ft
500 Ft
200 Ft
200 Ft
100 Ft
500 Ft

Úszójegy

400 Ft

előre meghirdetett időpontban,
20:30 - 24:00
pénteki és szombati napokon
Kulcs kaució 1.500,-Ft/trezor
kulcs kaució 1.500,-Ft/kabin
csak úszótanfolyam idején
15:00 ig visszaváltható
15:00 ig visszaváltható
reggel 6:00 - 8:00 este 18:00 20:00

XXII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor szolgáltatási egységárak elfogadásáról
Előterjesztő: Czabafy László mb. ügyvezető
Dömsödi Gábor: Nagyon sokat dolgoztak a mátrakeresztesi ifjúsági táboron. Most már
hamarosan lesz fűtés, meleg víz, ki vannak festve a helyiségek és jobbak lettek a
körülmények.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést és
módosító javaslatuk, hogy ne csak a Zsigmond Király Általános Iskola tanuló vehessék
kedvezményesen igénybe az ifjúsági tábort, hanem minden pásztói oktatási intézmény diákjai,
beleértve az óvodákat és a gimnáziumot is.
Amikor teljesen kész lesz, egy kihelyezett testületi ülést lehetne ott tartani, hogy a tv-n
keresztül be lehessen mutatni a megújult tábort. Célszerű lenne egy promóciós videót is
forgatni és a közösségi oldalakra feltenni, hogy országszerte megismerjék.
Plecskó Péter: Az érdeklődők sokallják a tábor területének bérleti díját, ami csak konyha
használatot foglal magában. Csökkentsék-e a bérleti díj összegét?
Dömsödi Gábor: Valóban túlzó a bérleti díj összege, nincs kifogása az ellen, hogy
csökkentsék. Plecskó Úr mennyire gondolt!
Plecskó Péter: A tábor napi bérleti díj 20.000,-Ft legyen 20 főig, 30.000,-Ft 21 főtől 40 főig
éss 40.000,- Ft 41 főtől 60 főig. 61 fő fölött egyedi ármegállapítást alkalmazzanak.
Dömsödi Gábor: Elfogadhatónak tartja ezt a javaslatot és természetesen az összes pásztói
oktatási intézmény diákjai kedvezményesen vehetik igénybe a tábort.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot az elhangzott módosításokkal.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
141/2016. (V. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A képviselő testület a Mátrakeresztesi Ifjúsági tábor szolgáltatási áraira vonatkozó
előterjesztést megtárgyalta. A szolgáltatások árait az alábbi táblázatban foglaltak szerint
határozza meg.
Kőház:
Pásztói oktatási intézmények tanulóinak:
Pásztói oktatási intézmények tanulóinak:
Egyszeri mosatási díj:
Sátorhely:
Faház:

1.500,-Ft/fő/éj
750,-Ft/fő/éj
700,-Ft/fő nappali tartózkodás esetén
1.500,-Ft/fő
600,-Ft/fő/éj
1.100,-Ft/fő/éj

Tábor napi bérleti díj:

20.000,-Ft
/20 főig/
30.000,-Ft
/21 főtől 40 főig/
40.000,- Ft /41 főtől 60 főig,
egyedi ár: 60 fő felett
200,-Ft/fő/nap

Idegenforgalmi adó:
Egyéb bérleti díj
Konyha használat:
10.000Ft/nap
Tányérok, tálaló edények és evőeszközök
5.000Ft/nap
Szállító edények:
Thermo láda (20 l)
500.-Ft/nap
Tepsi (5l)
500.-Ft/nap
Edény szögletes nagy (20 l)
500.-Ft/nap
Edény szögletes közepes (10 l) 500.-Ft/nap
Edény szögletes kicsi (2,5 l)
500.-Ft/nap
Megjegyzés:
• Napi bérleti díj de. 08:00 órától du. 24:00 óráig tartható szállásszolgáltatással nem járó
rendezvények ( pl.: értekezlet, családi esemény, stb.) esetén fizetendő. Ott főzés esetén
további egyeztetés szükséges.
• 10 fő tanuló/gyermek után 1 fő pedagógus térítésmentes.
• Idegenforgalmi adó: érintett minden 18 éven felüli, tanulói vagy hallgatói
jogviszonnyal nem rendelkező, nem pásztói lakos.
• Kedvezmény: a Pásztói tanulói részére érvényes
• 3 év alatti gyermekeknek ingyenes a szállás, de ha külön ágyban alszanak
egyszeri mosatási díjat felszámolunk (1.500.-Ft/fő)

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK
Barna Tiborné: Megköszöni a Városgazdálkodási Kft-nek, hogy a Béke úti és Gárdonyi úti
játszóteret rendbe tették, A Széchenyi utcából a Hornyánszki féle ház mellől elvitték a
szemetet, a Kórháznál kijavították a balesetveszélyes gödröt és a Kövicses hídon pótolták a
hiányzó padlót.
Többször volt ígéret arra, hogy az Ady Endre úton felújítják a járdát, mert járhatatlan. Akár
társadalmi munkában is vállalnák, ehhez kér segítséget.
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A Tanpostánál autómagasságig ér a fű, le kellene vágni. Az árkádok alatt a sövény szintén
gondozatlan, a Stromfeld udvarban is nagy a fű, balesetveszély áll fönn a gödrök miatt.
Felháborodtak a lakók, hogy ki lett vágva a hivatal előtti parkban körben a sövény. Úgy
gondolja, nem erről volt szó. Csak azon a szakaszon kellett volna kivágni, ahol a járda lesz.
Dömsödi Gábor: A felháborodott lakók valószínűleg Képviselő Asszony baráti köréhez
tartoznak, mert neki senki sem jelezte felháborodását. Az ő szavazói örülnek annak, ha eltűnik
egy ilyen sövény. Egyrészt balesetveszélyes, mert nehezíti a kilátást és éppen ott, ahol sok
iskolás jár. A másik probléma, hogy a zöld területeket átláthatatlanná teszi.
A bal oldali sövényt azért kellett kivágni, mert annak a helyére kerül a járda, ugyanis
tarthatatlan, hogy a gyalogosok, a babakocsit tolók az úttesten kénytelenek menni, mert nincs
járda. Ezt már évekkel ezelőtt meg kellett volna oldani.
A Tanpostánál lévő fűvel kapcsolatban elmondja, hogy sajnos május hónapban nő
leggyorsabban a fű és a Városgazdálkodási Kft. nem bír a sok zöldterülettel.
Czabafy László: A Tanposta melletti közterületen a Kft. levágta a füvet. Ahol nagy a fű, az a
Tanposta területe és valakinek fizetnek a karbantartásáért.
Dömsödi Gábor: Ettől függetlenül át kell szervezni a Kft-nél a munkát, erre már vannak is
javaslatok. Van egy kis fűnyíró traktor, ami a sportpályán volt. Ezután a Városgazdálkodásnál
lesz négy napig és így tudja a városban is nyírni a füvet, pénteki napon pedig a sportpályán.
Végre megjavították azt a fűkaszát, ami a traktorra felrakható és azzal le lehet vágni azokon a
területeken a füvet, ahol más eszközzel nem. Előbb-utóbb be kell szerezni olyan eszközöket,
akár lízing útján is, amivel pl. a rézsűt lehet nyírni.
Farkas Attila: Kapott egy levelet egy pásztói polgártól, aki azt kérte, olvassa fel a testületi
ülésen. Három problémát említ. Az egyik, hogy a Dózsa György utcában olyan mennyiségű
por halmozódott fel, hogy azt házilag nem lehet eltakarítani, esőzéskor sártengerré változik az
utca.
A második, hogy a csapadékvíz elvezetése sincs megoldva, ezért az udvarokba is befolyik a
sáros víz.
A harmadik gond, hogy z utcában már több a kátyú és a gödör, mint az aszfalt, tehát egy új
szilárd útburkolatra is szükség lenne.
Ezek sajnos hosszú évek óta fennálló problémák és még mindig nem sikerült megoldani.
Dömsödi Gábor: A Műszaki Osztályon jegyzik a beérkezett jelzéseket és igényeket. Tudja,
hogy sok a javításra váró járda és út. A pénzügyi és esetleg pályázati lehetőségek
függvényében igyekszünk fontossági sorrendben a felújításokat elvégezni.
Farkas Attila: A városi kitüntetések átadása várhatóan augusztus 20-án lesz. Van-e még
lehetőség javaslatot tenni?
Dömsödi Gábor: A képviselők már nem tehetnek javaslatot, mivel január 30-án lejárt a
határidő, viszont a polgármester még javasolhat az önkormányzati rendeletünk szerint.
Volek György: A Baross Gábor út 8-10 szám előtt az utcai lámpát meg kellene javítani, mert
nem világít. A Táncoló lányoknál szép a szökőkút, viszont éjjel-nappal megy a motor.
Éjszakára esetleg le lehetne kapcsolni, hogy gazdaságosabb legyen.
Dömsödi Gábor: Az lenne a legjobb, ha meghatározott időpontban működne, viszont az
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algásodás megelőzése miatt állandóan kell, hogy működjön. Egyébként az egész konstrukció
rossz. Nagyon sokat fogyaszt és algásodik, ha nem forog a víz.
Volek György A francia gimnázium előtt viszont egyáltalán nem működik a szökőkút.
Dömsödi Gábor: Sajnos az sem egy jól sikerült beruházás, jelenleg műszaki hiba miatt nem
üzemel.
Volek György: Az esőzések alkalmával több helyről jelezték a csatornák elzáródását pl. a
templom környékéről és a Hunyadi utcában is.
A fűnyírás és sövényvágás kapcsán elmondja, hogy mivel az idén sokkal több csapadék volt,
mint tavaly ebben az időszakban, a fű is gyorsabban nő. Ez valamelyest mentség lehet a
Városgazdálkodási Kft. számára, mivel valóban nem lehet egyidőben mindenhol füvet vágni.
Mikor kezdi meg működését a hulladékudvar? A lakosság már nagyon várja.
Ismét megemlíti a Stromfeld udvar rendbetételének szükségességét.
A Szentlélek és Mikszáth utca kereszteződésében még mindig ott van a kátyú.
A Galamb utcában a le nem vágott sövény akadályozza a közlekedést.
Dömsödi Gábor: A Hulladékgazdálkodási Társulás ülésén sem tudták megmondani, mikortól
fog működni a hulladék udvar, ugyanis még mindig hiányzik egy-két engedély. Reméli, hogy
néhány héten belül megnyithatják.
Káposzta Csaba: Az Árpád út 10.-nél van egy életveszélyes ház, a járda el van két fadarabbal
zárva. A gyalogosoknak így azon a szakaszon le kell menniük az úttestre. Ez balesetveszélyes.
Föl kellene szólítani a tulajdonosokat, hogy bontsák le, vagy szüntessék meg a veszélyes
állapotot.
A strand mellett van a régi ÁFÉSZ konyha épülete, ami szintén balesetveszélyes. A
környezete is nagyon elhanyagolt. Itt is fel kellene szólítani a tulajdonost, hogy rendezze a
területet.
Szintén észrevételt tett a Vízműnél a Szentlélek és Mikszáth út kereszteződésében lévő gödör
miatt. A csatorna javítás már több, mint három hónapja megtörtént, de a gödör még mindig ott
van. Azt mondták, majd amikor úgy gondolják, kijavítják. Véleménye szerint ez nem így
működik.
Dömsödi Gábor: Szerinte sem így van, erőteljesebb fellépés szükséges. Az nem járja, hogy
három-négy havonta aszfaltoznak.
Az életveszélyes épülettel kapcsolatban elmondja, hogy nem nagyon tudunk vele mit kezdeni,
mert az régen egy bortároló volt és annak a lebontása is nagyon sokba kerülne.
Dr. Gajdics Gábor: A bontás engedélyezése a megyénél van. Az önkormányzat kb. két
hónapja bejelentett 10-12 épületet, hogy vizsgálják meg, illetve szólítsák fel a tulajdonosokat.
Ez meg is történt, megvoltak a helyszíni szemlék. Folyamatosan küldik ki a tulajdonosoknak a
határozatokat.
Plecskó Péter:Arra kér mindenkit, jelezzék, ha valahol fűnyírás, vagy sövény vágás
szükséges. Két-három napon belül megoldják a közmunkásokkal.
Édes Attila: A városi ivókutak működésbe állítását szorgalmazza pl. a Deák Ferenc utcában, a
Vasút utcában és a játszótéren is.
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Dr. Halász István: A Tanpostánál van egy átjáró a Fürdő utca felé, melyet a gyalogosok
kitapostak. Amennyiben közmunkában még készítenek térburkoló követ, oda is le lehetne
rakni egy járdányi részt.
A saját háza szomszédságában van három telek, melyeknek külföldi a tulajdonosa. Senki sem
gondozza, méteres a gaz. Intézkedni kellene.
A műemlék háznak összedőlt a teteje, jelezni kellene a műemlékvédelmi hatóságnak.
Dömsödi Gábor: Mivel nem lát több jelentkezőt hozzászólásra, zárt ülésen folytatódik a
képviselő-testület munkája.
A zárt ülésről külön jkv. készül.
k.m.f.

Dömsödi Gábor
polgármester

Dr. Gajdics Gábor
jegyző

