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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 29-i üléséről.
Helye: Városháza II. emeleti ülésterme, Pásztó, Kölcsey út 35.
Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, Farkas Attila alpolgármester, dr. Becsó Károly,
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, Borbélyné Válóczi Marianna, Oláhné
Csákvári Gabriella, dr. Hír János intézményvezetők, Petrényi Mihály Városgazdálkodási Kft.
mb. ügyvezetője, Berzák Gyuláné, Tari Mihály, Szervezési Osztály munkatársai,
1. Dömsödi Gábor: Köszönti a jelenlévőket és a tv-n keresztül a város lakosságát.
Megállapítja a határozatképességet, mivel a 9 megválasztott képviselőből 7 fő jelen
van.
Dr. Halász István jelezte távolmaradását, dr. Becsó Károly pedig később érkezik.
Javaslatot tesz a napirendre a következő kiegészítéssel.
A Mátraalja Fesztivál megrendezésével kapcsolatos előterjesztést vegyék le napirendről,
mivel a szervezők írásban közölték, hogy visszalépnek.
A kiküldött meghívóhoz képest további napirendi pontok tárgyalása szükséges, melyek az
alábbiak:
Javaslat a Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó között
elnevezésű támogatási kérelem benyújtásához szükséges konzorciumi együttműködési
megállapodásra
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Javaslat a Zagyva völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között
elnevezésű támogatási kérelem benyújtásához szükséges konzorciumi együttműködési
megállapodásra
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Javaslat a 1973/49, 280/2812, 2388/12, 2388/13, 2388/17 hrsz-ú ingatlanok építési
övezeti besorolások módosítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Javaslat a Pásztó, Mágnes utca 2801/6 hrsz-ú ingatlan 10897 m2-es területrészének
értékesítésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Javaslat a Nógrád Megyei Kormányhivatal által tett törvényességi felhívás
elfogadására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői
feladatainak ellátására történő pályázat elbírálására
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Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Javaslat Dömsödi Gábor polgármester részére jutalom megállapítására
Előterjesztő: Dr. Becsó Károly Ügyrendi Bizottság elnöke
Megkérdezi van-e más javaslat.
Egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja a kiegészített napirendet.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
147/2016. (VI. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
1./

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

2./

Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

3./

Javaslat a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékok kezeléséről szóló
15/2011. /VI. 30./ önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

4./

Javaslat intézményi alapító okiratok módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

5./

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat és a Nógrád Megyei Kormányhivatal között
létrejött használati megállapodás módosítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

6./

Javaslat a Pásztó, Nagymező út 6-8. fsz. 1. sz. alatti volt fogorvosi rendelő
értékesítésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

7./

Javaslat a Magyar Szentek Római Katolikus Általános Iskola sportcsarnok építéséhez
szükséges döntések meghozatalára /bizottsági ülésen kerül kiosztásra/
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

8./

Javaslat önkormányzati lakásbérlet meghosszabbítására, lakások kiutalására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester /bizottsági ülésen kerül kiosztásra/

9./

Javaslat a Mátrakeresztesi Szabadidő Társaság és a Rozmaring Népdalkör egyedi
támogatási kérelmének elbírálására
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok

10./

Javaslat a képviselő-testület 2016. II. félévi üléstervére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
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11./

Javaslat a Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó között
elnevezésű támogatási kérelem benyújtásához szükséges konzorciumi együttműködési
megállapodásra
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

12./

Javaslat a Zagyva völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között
elnevezésű támogatási kérelem benyújtásához szükséges konzorciumi együttműködési
megállapodásra
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

13./

Javaslat a 1973/49, 280/2812, 2388/12, 2388/13, 2388/17 hrsz-ú ingatlanok építési
övezeti besorolások módosítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

14./

Javaslat a Pásztó, Mágnes utca 2801/6 hrsz-ú ingatlan 10897 m2-es területrészének
értékesítésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

15./ Javaslat a Nógrád Megyei Kormányhivatal által tett törvényességi felhívás
elfogadására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
16./

Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői
feladatainak ellátására történő pályázat elbírálására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

17./

Javaslat kitüntető címek és díjak adományozására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

18./

Javaslat Dömsödi Gábor polgármester részére jutalom megállapítására
Előterjesztő: Dr. Becsó Károly Ügyrendi Bizottság elnöke

I.

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

Dömsödi Gábor: A Mátraalja Fesztivállal kapcsolatban a következő tájékoztatást adja.
Tavaly hosszas tárgyalások után sikeresen megrendezésre került a fesztivál és bizakodva
várták az idei megrendezést is.
A rendezők új helyszínt kerestek a fesztiválnak és a képviselő-testület ebben támogatta is. A
hasznosi kalandpark területén szerették volna az idei fesztivált megtartani. Ehhez 1 millió Ft
támogatást is megszavaztak a költségvetésből. A kalandpark azonban különböző okok miatt
nem készült el, sőt azt a területet is használhatatlanná tették, amit falunapokra szokták
használni és ami a fesztiválnak is helyet adott volna. Ezek után a szervezők jelezték, hogy
mégis visszajönnének a strand területére. Néhány ponton azonban elakadt a tárgyalás és ezt
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követően a szervezők jelezték, hogy nem Pásztón kívánják megrendezni a fesztivált, hanem
Szécsényben. Meglepődve tapasztalta, hogy ezek után Káposzta Csaba képviselőn keresztül
ismételt tárgyalást kértek, aminek helyet és időt biztosítottak. A múlt hétfőn ismételten
leültek a fesztivál rendezőivel, hogy megállapodjanak a feltételekben. Az önkormányzat
szempontja az volt, hogy a fesztivál idején a strand működjön napközben este 18.00 óráig,
utána a fesztiválozóké a terep.
Megállapodtak, mennyi legyen a belépő és az egyéb peremfeltételekben is. A büfésekkel is
sikerült megállapodniuk. Már csak a képviselő-testület jóváhagyására lett volna szükség.
Erre a tegnapi bizottsági ülés közben jött egy e-mail, hogy az ügyvédjük javaslatára az idén
mégsem Pásztón rendezik meg a fesztivált. Őszintén sajnálja, hogy így döntöttek a szervezők.
Reméli, hogy még az idén sikerül valamilyen módon kárpótolni a közönséget.
A legutóbbi testületi ülés május 26-án volt. Azóta a következő fontosabb események történtek.
Május 29-én volt a hagyományos mártír megemlékezés a holokauszt áldozatainak emlékére a
volt zsinagógánál és a zsidó temetőben. Az idén Rubin Tibor, Pásztó díszpolgára tiszteletére
emléktábla avatására is sor került az országos főrabbi közreműködésével.
Felmérték, hogy a Polgármesteri Hivatal épületére napháló felszerelése lehetséges-e, ugyanis
szinte elviselhetetlen a hőség az irodákban. Valamilyen megoldást kell találni erre a
problémára.
Kipróbált egy elektromos töltésű autót és megállapította, hogy ma még egy ilyen jármű civil
használatra teljesen alkalmatlan. Önkormányzati használatra viszont praktikus lenne, mint
helyi szállító jármű. Mintegy szociális taxiként működhetne, az időseket el tudná vinni
orvoshoz, bevásárolni, stb. Egy feltöltéssel kb. 200 km-t tud menni és használtan az ára is
kedvező.
Nyertünk két pályázatot is, erről Alpolgármester Úr fog tájékoztatást adni.
Farkas Attila: Mindkét nyertes pályázat testvértelepülésekkel kapcsolatos. Az egyiken 25.000
eurót nyertünk, mely az „Európa a polgárokért” elnevezésű pályázat volt. Valószínűleg
október 17-23 között kerül megrendezésre Pásztón a testvértelepülési találkozó.
A másik pályázatot Kőrösfővel közösen nyertük, mely 1 millió Ft támogatást biztosít az 56-os
forradalom 60. évfordulója alkalmából egy másik Kárpát-medencei településsel történő
megemlékezés rendezésésre.
Dömsödi Gábor: Nagyon aktív az önkormányzat testvérvárosi tevékenysége. Pásztóról július
elején megy egy küldöttség Ruffecbe a két város 20 éves kapcsolatának évfordulója
alkalmából. A delegáció zömét a Muzsla Néptáncegyüttes teszi ki. Fellépnek a pásztóiak
fogadására rendezett ünnepségen a Ruffec-i városháza előtt, illetve a francia nemzeti ünnep
alkalmából a városban rendezett ünnepségen is.
Úgy véli, nagy sikere van a Művelődési Ház udvarán felállított szurkolói sátornak.
Mátrakeresztesen és Hasznos városrészben is kihelyeztek egy vetítővásznat és projektort.
Ez is azt bizonyítja, hogy nagy az igény a közös programokra.
Június hónapban is több befektetővel tárgyaltak, a pályázatok a finisbe értek.
Két fontos tényről ad tájékoztatást ezzel kapcsolatban. Egy gesztenye alapanyag gyártó üzem
jelezte, hogy pályázatuk az elbírálás szakaszába lépett és bíznak abban, hogy az elbírálás
pozitív lesz. Az üzem 15 fővel indulna, majd később 50 fő foglalkoztatását tervezik.
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A másik egy olyan vállalkozás, mely korszerű technológiával, előre gyártott elemekből
energiatakarékos házakat építő házgyár létrehozását tervezi megvalósítani Pásztón. Ehhez
elég komoly területet szeretnének igénybe venni. Kezdetben 50 fő foglalkoztatását tervezik.
Reményei szerint munkahelyteremtés kapcsán hamarosan elindulnak Pásztón a dolgok.
Jelenleg a városban tartózkodik Ruffec alpolgármestere, aki egy francia-magyar
önkormányzati találkozóra érkezett, mely holnap lesz. Ezen a találkozón dr. Halász István
képviseli Pásztót.
Holnap lesz a köztisztviselői nap, ezúton is megköszöni minden köztisztviselő fáradságos és
odaadó munkáját.

A Polgármesteri Hivatal által meghirdetett jogász állásra öten pályáztak. Ezen a héten
megtörtént minden pályázó személyes meghallgatása is. Egészen kiváló jelentkezők vannak
és minden bizonnyal sikerül kiválasztani a megfelelőt.
Kérdés, vélemény nem volt.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a két ülés között történt eseményekről adott
tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
148/2016. (VI. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatást
elfogadta.
II.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: A rendelet-módosítást a kiadások és bevételek változása indokolja,
egyébként semmi rendkívüli nem történt. A változó tételek kerülnek átvezetésre.
Az adóbevételek a tavalyi év hasonló időszakához képest magasabbak. Ingatlan értékesítések
is történtek. Bár nem az önkormányzat tulajdona a volt OTP épülete, de sikerült a DélNógrádi Vízműnek egészen jó áron, 35 millió Ft-ért eladni. Információi szerint egy modern
konditerem fog létesülni az épületben. A volt fogorvosi rendelőre is van vevő, illetve a régi
szakrendelő épületénél is megkezdődnek a munkálatok, melyet már korábban értékesített az
önkormányzat.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az Ügyrendi és az
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Intézményirányítási és Szociális Bizottsággal együttes ülésen megtárgyalta a rendeletmódosítást és elfogadásra javasolják.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a rendelet módosítást.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat 8/2016 (VI. 30.) önkormányzati rendelete a
6/2016.(V.27.) önk. rendelettel módosított, 2/2016. (II. 12.) költségvetési rendelet
módosításáról /A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/.
Dr. Becsó Károly érkezik, 8 képviselő van jelen.
III.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékok kezeléséről szóló
15/2011. /VI. 30./ önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazattal
elfogadásra javasolja a rendelet módosítást.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a rendelet módosítást.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről
szóló 15/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
IV.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat intézményi alapító okiratok módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja az alapító okiratok módosítását.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
149/2016. (VI. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza:
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája
Módosító Okiratát e határozat 1. számú melléklete szerint fogadja el.
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája
Alapító Okiratát e határozat 2. számú melléklete szerint fogadja el egységes szerkezetben.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
150/2016. (VI. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza:
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Teleki László Városi Könyvtár és
Művelődési Központ Módosító Okiratát e határozat 1. sz. melléklete szerint fogadja el.
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Teleki László Városi Könyvtár és
Művelődési Központ Alapító Okiratát e határozat 2. sz. melléklete szerint fogadja el
egységes szerkezetben.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
V.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat és a Nógrád Megyei Kormányhivatal között
létrejött használati megállapodás módosítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: A megállapodás módosítását a Kormányablak kialakítása tette szükségessé.
Az előző megállapodásban foglaltakhoz képest történt néhány változás, melyet rögzíteni kell
a felek között.
Kérdés nem volt.
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Vélemény, észrevétel
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazattal
elfogadásra javasolja a megállapodás módosítást.
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
151/2016. (VI. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó Városi Önkormányzat és a Nógrád
Megyei Kormányhivatal között létrejött használati megállapodás módosítására tett javaslatot
megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület elfogadja a határozat mellékletét képező, 2013. január 31-én kelt
Használati Megállapodás 2. számú módosítását, mely szerint a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala használatba kapja a Pásztói Polgármesteri
Hivatal 1. melléklet szerinti helyiségeit, melyek összes nettó alapterülete 381,6 m2.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy egyeztesse a megállapodás módosítás tervezetet
a Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatalával és annak kölcsönös
elfogadása esetén felhatalmazza a megállapodás módosítás aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, vagyongazdálkodási ügyintéző
VI.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat a Pásztó, Nagymező út 6-8. fsz. 1. sz. alatti volt fogorvosi rendelő
értékesítésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: A volt fogorvosi rendelő értékesítéséről döntött korábban a képviselőtestület, ezért meghirdetésre került az ingatlan. Jelentkezett egy vevő és javasolja, hogy a
határozati javaslatban foglaltak szerint értékesítsék részére az ingatlant.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazattal
elfogadásra javasolja a megállapodás módosítást.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
152/2016. (VI. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó, Nagymező u.
6-8. fsz. 1. szám alatti, 2388/6/A/1 hrsz.-ú (volt fogorvosi rendelő) ingatlan értékesítésre vonatkozó
javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

1.

A Képviselő- testület a pályázati eljárást eredményessé nyilvánítja, megállapítja, hogy a
Pásztó, Nagymező u. 6-8. fsz. 1. szám alatti, 2388/6/A/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt
pályázati felhívásra egy érvényes pályázat érkezett, Kovács Márton (1145 Budapest, Emma
köz 12. fsz./3., születési hely és idő: Budapest, 1979. 01. 14.) részéről.

2.

A Képviselő-testület a pályázatban megjelölt vételárat, azaz a 10.000.000,-Ft-ot elfogadja,
ezen az áron értékesíti ajánlattevő részére az ingatlant, tulajdonjog fenntartással, a teljes
vételár megfizetéséig. A befizetett 500.000 Ft pályázati biztosíték a nyertes pályázónál a
vételárba beszámításra kerül.

3.

Az ingatlan adásvételével kapcsolatos ügyvédi és földhivatali költségeket a vevő viseli.

4.

A döntésről a pályázót 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.

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

VII.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat a Magyar Szentek Római Katolikus Általános Iskola sportcsarnok építéséhez
szükséges döntések meghozatalára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Reményei szerint nyertes lesz az a pályázat, melyet a Magyar Szentek
Római Katolikus Általános Iskola és az egyház nyújt be tornacsarnok építésére. Ehhez viszont
önkormányzati telkek felhasználására és cseréjére van szükség, hogy az iskolához minél
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közelebb épülhessen meg.
Kérdés nem volt.

Vélemény, észrevétel
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazattal
elfogadásra javasolja mindkét határozati javaslatot.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
153/2016. (VI. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az
önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek, valamint a Pásztó, Széchenyi utca 5 sz. alatti
beépítetlen terület cseréjére tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület hozzájárul a
− Pásztó, Fő utca 53-55. szám alatti, 1432 hrsz-ú ingatlan 288/1654-ad részének és a
− a Pásztó, Fő utca 57. szám alatti 1441 hrsz-ú ingatlan 2/8-ad részének
a Pásztó, Széchenyi utca 5. szám alatti 2388/12 hrsz-ú, Dr. Becsó Károly tulajdonában
lévő ingatlanra történő cseréjéhez.
2.) A Képviselő-testület és Dr. Becsó Károly elfogadja az ingatlanok értékbecslését és
hozzájárul, hogy a független vagyonértékelő által megállapított értéktől eltérően, 20%al csökkentve, illetve 20%-al növelve állapodjon meg az ingatlancseréről:
− Pásztó, Fő utca 53-55. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, 1432 hrsz-ú ingatlan
288/1654-ad részének piaci értéke a független ingatlanforgalmni szakértő által
meghatározott 3 600 000,- Ft-os vételárhoz képest 20%-al csökkentve, azaz
2 880 000,-Ft értékben.
− A Pásztó, Fő utca 57. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, 1441 hrsz-ú ingatlan
2/8-ad részének piaci értéke a független ingatlanforgalmni szakértő által
meghatározott, 1 800 000- Ft-os vételárhoz képest 20%-al csökkentve, azaz
1 440 000,-Ft értékben.
− A magántulajdonú Pásztó, Széchenyi utca 5. szám alatti 2388/12 hrsz-ú ingatlan
piaci értéke a szakértő által meghatározott 2 700 000,- Ft-os vételárhoz képest
20%-al növelve, azaz 3 240 000,- Ft értékben.
3.) Az ingatlan cseréjével kapcsolatos ügyvédi és földhivatali költségeket Pásztó Városi
Önkormányzat viseli, továbbá Dr. Becsó Károly a csereingatlanok közötti
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különbözetet, azaz az 1.080.000,- Ft-ot -ot a csereszerződésben rögzítésre kerülő
értékkiegyenlítéssel fizeti meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály

Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
154/2016. (VI. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
,Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Magyar
Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola tornaterem építésének támogatására tett
javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és
Általános Iskola tornatermet építsen, támogatja a beruházás megvalósulását, biztosítja a
2388/13 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban álló beépítetlen területet és megkezdi az építéshez
szükséges egyéb -Pásztó, Széchenyi utcai- ingatlanok összevonásához szükséges eljárásokat
(2388/12 hrsz-ú, magántulajdonú ingatlan cseréje, 2388/17 hrsz-ú ingatlan
telekhatárrendezése).
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály
VIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat önkormányzati lakásbérlet meghosszabbítására, lakások kiutalására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazattal
elfogadásra javasolja mind a négy határozati javaslatot.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
155/2016. (VI. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó,
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Hunyadi u. 12. I/2. szám alatti önkormányzati lakás bérletének meghosszabbítására tett
javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
Anais Pourtois részére szakember ellátás címén történő önkormányzati lakásbérlet
meghosszabbítása iránt benyújtott kérelemnek helyt ad és a Pásztó, Hunyadi 12. I/2. szám
alatt található, önkormányzat tulajdonát képező lakásra szóló bérlőkijelölés időtartamát 2016.
július 10-ig meghosszabbítja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
156/2016. (VI. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó,
Hunyadi u. 12. I/2. szám alatti önkormányzati lakás kiutalására tett javaslatot és az alábbi
határozatot hozza:
A Mikszáth Kálmán Líceumba Strasbourgból érkező pedagógus, Andre Agnes részére
szakember ellátás címén történő önkormányzati lakás bérbeadása iránt benyújtott kérelemnek
helyt ad és a Pásztó, Hunyadi 12. I/2. szám alatt található lakást 2016. szeptember 1-től 2017.
június 30-ig bérbe adja, Andre Agnes tanárt szakember ellátás címén bérlőként kijelöli.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést évente
meghosszabbítsa a jogosultsági feltételek fennállása esetén.
Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója
Határidő: értelemszerűen
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a III. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
157/2016. (VI. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta a Gimnázium - Pásztó, Hunyadi 12. II/3. szám
alatti önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás bérletére vonatkozó- kérelmét és az alábbi
határozatot hozza:
1.) A Mikszáth Kálmán Líceumba a -2016/2017-es tanévre- érkező belga pedagógus
részére szakember ellátás címén történő önkormányzati lakás bérbeadása iránt
benyújtott kérelemnek helyt ad és a Pásztó, Hunyadi 12. II/3. szám alatt található
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lakást 2016. szeptember 1-től 2017. június 30-ig bérbe adja, a Gimnáziumban 2016.
szeptember 1-től alkalmazott tanárt szakember ellátás címén bérlőként kijelöli.
Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
igazgatója
Határidő: értelemszerűen
2.) A Képviselő-testület felkéri a Mikszáth Kálmán Líceum igazgatóját, hogy amikor az
érkező pedagógus személye ismertté válik, erről az önkormányzatot haladéktalanul
értesítse.
Felelős: a Mikszáth Kálmán Líceum igazgatója
Határidő: értelemszerűen
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a IV. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
158/2016. (VI. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta a Gimnázium - Pásztó, Hunyadi 12. II/4. szám
alatti önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás bérletére vonatkozó- kérelmét és az alábbi
határozatot hozza:
1.) A Mikszáth Kálmán Líceumba -a 2016/2017-es tanévre- érkező belga pedagógus
részére szakember ellátás címén történő önkormányzati lakás bérbeadása iránt
benyújtott kérelemnek helyt ad és a Pásztó, Hunyadi 12. II/4. szám alatt található
lakást 2016. szeptember 1-től 2017. június 30-ig bérbe adja, a Gimnáziumban 2016.
szeptember 1-től alkalmazott tanárt szakember ellátás címén bérlőként kijelöli.
Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
igazgatója
Határidő: értelemszerűen
2.) A Képviselő-testület felkéri a Mikszáth Kálmán Líceum igazgatóját, hogy amikor az
érkező pedagógus személye ismertté válik, erről az önkormányzatot haladéktalanul
értesítse.
Felelős: a Mikszáth Kálmán Líceum igazgatója
Határidő: értelemszerűen
IX.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Mátrakeresztesi Szabadidő Társaság és a Rozmaring Népdalkör egyedi
támogatási kérelmének elbírálására
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok
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Káposzta Csaba: A Mátrakeresztesi Szabadidő Társaság általános iskolás gyermekek részére
három tábort szervez. Ennek megvalósításához kérnek támogatást, melyre 70.000 Ft-ot
javasol.
A Rozmaring Népdalkör Pásztón szeretné megrendezni a Népdalkörök találkozóját, melyhez
150 eFt támogatást kérnek. Javasolja az összeg megítélését részükre.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazattal
elfogadásra javasolja mindkét határozati javaslatot.
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és 5 igen
szavazattal elfogadásra javasolja mindkét határozati javaslatot.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
159/2016. (VI. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Mátrakeresztesi Szabadidő
Társaság kérelmét, mely az általános iskolás diákok részére nyári tábor szervezés
támogatására irányul. A három tábor megszervezéséhez 30.000 Ft és 20.000-20.000 Ft
összesen 70.000 Ft támogatást biztosít a 2016. évi civil keret terhére.
A civil szervezet 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
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
160/2016. (VI. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Rozmaring Népdalkör
kérelmét , mely a Népdalkörök Pásztói Találkozójának támogatására irányul. A rendezvény
megszervezésére, lebonyolítására és a résztvevők megvendégelésére 150.000 Ft támogatást
biztosít a 2016. évi civil keret terhére.
A civil szervezet a támogatási összeggel 2017. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben a
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megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el, 2017. évben nem jogosult
támogatásra.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: polgármester

X.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat a képviselő-testület 2016. II. félévi üléstervére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: A bizottsági ülésen néhány módosítást javasoltak, melyeket befogadott.
Ezek a következők: a szeptember hónapra tervezett Képviselő-testületi ülés napirendi pontjai
közül a 3. napirendi pont tárgyalására a decemberi ülésen kerüljön sor azzal az eltéréssel,
hogy a „Tanácsnokok beszámolója a 2016. évi tevékenységéről” szóljon.
- a november hónapra tervezett ülés napirendi pontjai közé kerüljön felvételre:
6. pontként „ Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott pályázatokról”
7. pontként „Tájékoztató a Pásztó városban az út és járdaépítésekről”
8. pontként „Tájékoztató a 2017. évi közmunkaprogramról”
- a december hónapra tervezett ülés időpontja: 2016. december 15.
Kéri, hogy ezekkel a módosításokkal fogadja el a képviselő-testület a 2016. II. félévi
üléstervét.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Becsó Károly: A bizottságok együttes ülésen megtárgyalták az üléstervet és a
módosításokkal egyhangúlag elfogadásra javasolják.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
161/2016. (VI. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
szerint elfogadta.
XI.

2016. II. félévi üléstervét a melléklet

NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó között
elnevezésű támogatási kérelem benyújtásához szükséges konzorciumi együttműködési
megállapodásra
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Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Nagyon sokat vitatkoztak és tervezték, hogy hol legyen a kerékpár út, de
más a kívánság és más a realitás. Most olyan pályázati lehetőség van, amely a különböző ipari
területek összekötését szolgáló kerékpár út építését teszi lehetővé. Ez jelen esetben
Bátonyterenye és Pásztó Északi iparterülete között valósulhat meg.
Ebben a projektben konzorciumi tagok vagyunk, mely számunkra előnyös.

Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazattal
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
162/2016. (VI. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Mátraalja Térségfejlesztési
Nonprofit Kft. által, a TOP-3.1.1-15 kódszámú Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
című felhívásra elkészülő, Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó között
elnevezésű támogatási kérelem benyújtásához szükséges konzorciumi együttműködési
megállapodás megkötése ügyében eljárjon.
XII.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat a Zagyva völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között
elnevezésű támogatási kérelem benyújtásához szükséges konzorciumi együttműködési
megállapodásra
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Ez a napirendi pont szintén a kerékpárút építéséről szól, csak a PásztóSzurdokpüspöki közti szakaszra. Itt szintén konzorciumi tagok vagyunk.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazattal
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
163/2016. (VI. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Szurdokpüspöki Község
Önkormányzata által a TOP-3.1.1-15 kódszámú Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
című felhívásra elkészülő, Zagyva völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki
között elnevezésű támogatási kérelem benyújtásához szükséges konzorciumi együttműködési
megállapodás megkötése ügyében eljárjon.

XIII. NAPIRENDI PONT
Javaslat a 1973/49, 280/2812, 2388/12, 2388/13, 2388/17 hrsz-ú ingatlanok építési övezeti
besorolásának módosítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazattal
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
164/2016. (VI. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 1973/49, 2809/6, 2812, 2388/12,
2388/13,2388/17 hsz-ú ingatlanok építési övezeti besorolásának módosítására tett
előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz:
1. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a
1973/49 hrsz-ú ingatlanon városi sportcsarnok,
2809 számú ingatlanon szabadidő és szálláshely kialakítása,
2812 hrsz-ú ingatlanon uszoda,
2388/12, 2388/13, 2388/17 hrsz-ú ingatlanokon egyházi iskola sportcsarnoka
létesüljön, ezeknek megfelelően az ingatlanok építési övezeti besorolásának
módosítása megtörténjen.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Völgyzugoly Kft-vel a
fejlesztési céloknak megfelelően az építési övezeti besorolásokat készíttesse el.
Volek György távozik, 7 képviselő van jelen.
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Dömsödi Gábor: Szünetet rendel el, mivel a Pénzügyi Bizottságnak meg kell tárgyalnia a
következő napirendet.
SZÜNET
SZÜNET UTÁN

Dömsödi Gábor: Megállapítja a határozatképességet, mivel a a megválasztott képviselők
közül 7 fő jelen van.
XIV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztó, Mágnes utca 2801/6 hrsz-ú ingatlan 10897 m2-es területrészének
értékesítésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Káposzta Csaba: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a szünetben megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
165/2016. (VI. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó,
Mágnes utca 2801/6 hrsz-ú ingatlan 10 897 m2-es területrészének értékesítésére tett
javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület üzleti vagyoni körbe kívánja helyezni a Pásztó, Mágnes utca
2801/6 hrsz-ú, 5 ha 5298 m2 területű közterület kérelemben megjelölt részét (kb. 1, 1
ha).
2.) A megvásárolni kívánt terület lehatárolásához, pontos meghatározásához földhivatali
kitűzés és változási vázrajz készítése szükséges, majd annak záradékolását követően
lehet megindítani a földhivatali telekalakítási eljárást.
3.) A Képviselő-testület elvi hozzájárulást ad a Pásztó, Mágnes utca 2801/6 hrsz-ú ingatlan
kérelemben megjelölt területrészének értékesítéséhez, a szükséges feltételek teljesülése
esetén. A megosztás után kialakítandó új „beépítetlen terület” megnevezésű
ingatlanokat értékesíteni kívánja a Vertical Art. Kft. részére.
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4.) A Képviselő-testület előzetesen hozzájárul, hogy az értékesítés esetén a független
vagyonértékelő által megállapított értéktől eltérően, 20%-al csökkentett vételár
kerüljön megállapításra.
5.) Az ingatlan cseréjével kapcsolatos ügyvédi és földhivatali költségeket Pásztó Város
Önkományzata viseli.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály
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XV.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat a Nógrád Megyei Kormányhivatal által tett törvényességi felhívás
elfogadására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: A Nógrád Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással
képviselő-testületi üléssel kapcsolatban.
A képviselő-testület tagjai
Kormányhivatal levelét és megismerték annak tartalmát. Elfogadja a
felhívásban foglaltakat és a jövőben nagyobb odafigyeléssel tartózkodni kell
gyakorlattól. Az SZMSZ-ben a szükséges módosításokat végre kell hajtani.
Kéri a határozati javaslat elfogadását.

élt a május 5-i
megkapták a
törvényességi
a törvénysértő

Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
166/2016. (VI. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Nógrád
Megyei Kormányhivatal által tett törvényességi felhívást.
A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja a törvényességi felhívás tartalmát a 2016.
május 5-i nyílt és 2016. május 5-i zárt Képviselő-testületi ülésekre vonatkozóan és a jövőben
fokozott figyelmet fordít az Mötv. és az SzMSz rendelkezéseinek betartására.
A törvényességi felhívásban foglaltaknak megfelelően az SzMSz módosításakor
szabályozásra kerül, hogy a Képviselő-testületi döntések meghozatalánál a „tartózkodás „
„nem” szavazatnak minősül.
Határidő: SzMSz következő módosítása
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Javasolja, hogy a közérdekű bejelentéseket tárgyalják meg a zárt ülés
napirendi pontjai előtt. Szavazásra bocsátja.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
167/2016. (VI. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a közérdekű bejelentéseket a zárt ülésen tárgyalandó napirendek előtt
tárgyalja.
KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK:
Dömsödi Gábor: A legutóbbi testületi ülés után a Stromfeld udvart megtekintették a
képviselők, ugyanis több balesetveszélyes problémát jelezett Volek képviselő úr és Káposzta
Csaba is. Az udvar valóban nagyon rossz állapotban van. Az ottlévő focipályát
mindenképpen szükséges leburkolni valamivel, akár ideiglenesen is. A jövő évi
költségvetésbe az udvar felújítását be kell tervezni.
Farkas Attila: Jelezték felé, hogy a Rajeczky féle ház udvarán van egy nagy fűzfa, ami
teljesen ránőtt a szomszéd házra és már a tetőben is kárt okozott. A család sajnos nehéz
anyagi körülmények között él és saját költségen nem tudják a problémát megoldani. Az
önkormányzattól kérnek segítséget. Kéri, hogy a Műszaki Osztály, vagy a Városgazdálkodási
Kft. nézze meg, mit lehet tenni.
Barna Tiborné: Megköszöni az önkormányzatnak, Becsó Képviselő Úrnak, Budavári Valéria
osztályvezetőnek azt a hozzáállást, melyet a Magyar Szentek Katolikus iskola tornacsarnok
építési pályázatának előkészítése kapcsán tanúsítottak.
Ismét felhívja a figyelmet arra, hogy az iskola kertjében szintén van egy balesetveszélyes
nagy fa, melynek kivágását már több alkalommal kezdeményezte.
Kéri, hogy a templom előtti ivókutat nyissák meg újra, mivel a nagy melegben sokan
hiányolják.
Többen megkérdezték tőle, hogy a Romkertben hagyott faházak milyen funkciót töltenek be,
miért nem viszik el onnan. Talán a menekülteknek van felállítva? Mi az akadálya,m hogy
elvigyék onnan a faházakat. A látványt is nagyon rontja.
Végigjárta Pásztót és megnézte, hogy milyen a fű, a sövények helyzete. A Nyikom úton
nagyon nagy a fű, valamint a Cserhát lakónegyedben is a tanposta környékén.
Az árkádok alatt levágták ugyan a sövényt, de eléggé elhanyagolt a terület, ugyanez
elmondható a Zsigmond étterem előtti részről is. A Százszorszép óvodánál és a Városkapunál
is nagy a fű.
Azt is megkérdezték tőle, hogy a Városháza előtt miért lett kivágva a sövény. Olyan lesz a
város, mint egy sivatag.
A körforgalom egyébként szép lett, de jobban oda kellene figyelni a városra, mert kicsit
igénytelennek érzi.
Dömsödi Gábor: Amikor az ember elültet egy fát, gondolni kell arra, hogy az egyszer
megnő. Gondolni kell arra, hogy 10-20 év múlva is fenn lehet-e tartani. A sövénnyel is
ugyanez a helyzet. Ezeket nagyon régen ültették a városban. Azóta megnőttek, a gondozásuk
időigényes, sok esetben zavarják a közlekedésben az utak beláthatóságát, a járdákon a
közlekedést, leszűkítik a tereket.
Senkinek nem jutott eszébe az sem, hogy a sövény helyére járdát kellene építeni, mert a
gyerekek az úttesten járnak az iskolába. A Városháza előtt ezért lett kivágva a sövény, mert a
helyére járdát építettek.
A fakivágást az iskolánál az illetékes ügyintéző megvizsgálta és valószínűleg nem találta
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balesetveszélyesnek, ha még nincs kivágva.
A város kertészeti arculatának kialakítására véleménye szerint szükség lenne egy kertészre.
A fű őt is nagyon zavarja. Az nyilvánvaló, hogy saját erőből a városban lévő füves területek
rendben tartását saját erőből nem tudjuk megoldani. Ezért két lehetőség van. Egyrészt végig
kell gondolni, hogy kell-e ennyi sövény. Ha a sövény helyén van egy füves sáv, máris
könnyebb a karbantartása. A másik pedig, hogy miként lehetne gépesíteni. A meglévő
géppark ugyanis nem elég. Amellett csak olyan személyek kezelhetik, akiknek van
kisgépkezelői vizsgájuk. A legközelebbi közmunka programban kell ilyen jellegű
tanfolyamot szervezni.
A faházak valószínűleg azért vannak még a romkertben, mert hamarosan jön a következő
rendezvény és így nem kell újra lebontani és összeállítani.
Azt pedig felháborítónak tartja, hogy valaki azzal viccelődik, hogy a menekülteknek vannak
ott a faházak.
Barna Tiborné: Azt is megkérdezték tőle, mivel elég sok volt a személyi változás az utóbbi
időben, hogy a pásztóiak mikor lesznek innen kilakoltatva.
Dömsödi Gábor: Ő Pásztó polgármestere, Barna Tiborné pedig Pásztó önkormányzati
képviselője. A minimum, amit elvárt volna tőle, hogy kikéri a maga nevében és helyben
megválaszolja az illetőnek.
Ki az az ember, aki azt gondolja, hogy a város rendezvényeire felállított faházakba
menekültek fognak költözni?
Kéri Képviselő Asszonyt, hogy a jövőben ilyen és hasonló jellegű kérdéseket ne is
tolmácsoljon, mert méltatlan mindkettőjükhöz.
A képviselőnek az a feladata, hogy azon munkálkodjon, hogy a városban lakóknak az
életkörülményei javuljanak.
Plecskó Péter: A sövényekkel kapcsolatban egyetért abban, hogy nagyon sok van belőle a
városban és javasolja a képviselőknek, tartsanak egy bejárást és döntsék el, honnan kell
kivágni és hol maradjon meg. Egyszerűen nincs kapacitás a rendbentartásukra. A füves
területekkel ugyanez a helyzet, hatalmas a terület és kevés az ember.
Káposzta Csaba: A Cserhát lakónegyedben a lakóknak kell vágni a füvet, holott a városban
mindenhol a Városgazdálkodási Kft vágja. Nem érti, hogy miért, mivel teljes egészében
önkormányzati területről van szó.
Szerdán volt a piacon és látta, hogy a WC állapota nem megfelelő. Egy ember felügyeli a
WC-t és közben más tevékenységet is végez. Nem lehet megoldani közmunkással a WC
felügyeletét?
Dömsödi Gábor: Egyetért Káposzta Csabával a WC állapotát illetően. Megbeszélte a
Városgazdálkodási Kft. vezetőjével, hogy biztosít oda egy embert és be kell vezetni egy
takarítási naplót, amibe beírják, mikor takarították.
Dr. Gajdics Gábor: Barna Tibornénak jelzi, hogy a kollégák megnézték a fát és írásban
kapott választ az iskolában lévő fa kivágásával kapcsolatban, illetve emlékszik rá, hogy
aláírta a válaszlevelet. Kideríti, valóban elküldték-e a választ.
Dömsödi Gábor: Káposzta Csabának válaszolja, hogy megvizsgálják, mi az oka, hogy a
Cserhát lakónegyedben a lakók vágják a füvet és nem a Városgazdálkodási Kft. Ezen a téren
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is egyenlőséget kell teremteni a városban.
Oláhné Csákvári Gabriella: A hagyományos Magdolna Nap megrendezésével kapcsolatban
elmondja, hogy a helyszín az idén a Művelődési Ház és környéke lesz, mivel a kalandpark
területén az ismert okok miatt nem tudják megvalósítani. A program alakulóban van, még
egyeztetések szükségesek. Sajnos a Hasznosi Szabadidő Egyesület elnöke kijelentette, hogy
ő nem kíván részt venni a szervezésben. Ez okoz egy kis gondot, de megoldják.
Dömsödi Gábor: Végig járták Hasznost és a legmegfelelőbb helyszín a Művelődési Ház és
környéke. Ez arra is jó alkalom, hogy lomtalanítsanak és kitakarítsák a területet.
Káposzta Csaba: A Magdolna Nap nagysikerű rendezvény volt a korábbi években, szerinte
kicsi lesz a Művelődési Ház környéke. Nem lehetne behozni a Kishegyi szabadidő
központba?
Önkormányzati busz is van a szállításhoz.
Dömsödi Gábor: A hasznos polgárok mondják meg, hogy hol szeretnék megrendezni a
Magdolna Napot. Még nem késő a helyszínt eldönteni.
Dömsödi Gábor: Bízzák meg a hasznosi falugondnokot, hogy derítse föl a lehetőségeket,
illetve a lakosság igényeit.
Dömsödi Gábor: Egyetért Káposzta Csabával, jó ötletnek tartja.
A XVI. és XVII. napirendi pontok tárgyalása zárt ülésen történik.
ZÁRT ÜLÉS
/A zárt ülésről külön jkv. készül/.
Dömsödi Gábor: Mivel a televízió képviselője már nincs jelen és a képviselő-testület tagjain
kívül más nem tartózkodik az ülésteremben, a zárt ülésen hozott döntésekről a város
honlapján keresztül tájékozódhatnak az érdeklődők.
XVIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Dömsödi Gábor polgármester részére jutalom megállapítására
Előterjesztő: Dr. Becsó Károly Ügyrendi Bizottság elnöke
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati
javaslatban foglaltakat.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
179/2016. (VI. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2015.(II.27.) számú önkormányzati
rendelet 12.§. (1) bekezdés alapján Pásztó Város Polgármestere részére bruttó
1.346.100,-Ft
külön juttatást állapít meg.
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a külön juttatás kifizetéséről.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Dr. Gajdics Gábor jegyző
Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

k.m.f.

Dömsödi Gábor
polgármester

dr. Gajdics Gábor
jegyző

