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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.
üléséről.

október 26-i rendkívüli

Helye: Városháza II. emeleti ülésterme, Pásztó, Kölcsey utca 35.
Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, Farkas Attila alpolgármester, dr. Becsó Károly,
Káposzta Csaba, Édes Attila, Dr. Halász István, Barna Tiborné, Volek György képviselők.
Dr. Gajdics Gábor jegyző, Bartus László osztályvezető, Juhászné Mustó Mária osztályvezető,
Budavári Valéria osztályvezető, Dr. Szántó-Stadler Annamária jogász, Tari Mihály, Berzák
Gyuláné Szervezési Osztály munkatársai.
Dömsödi Gábor polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja a határozatképességet,
mivel a 9 megválasztott képviselőből 7 fő jelen van.
Javaslatot tesz a napirendre a meghívó szerint. .
Szavazásra bocsátja.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
255/2016. (X. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1./

Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati
rendelet-tervezet véleményezésére (I. forduló)
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

2./

Javaslat a KEHOP- 5.2.10 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó pályázati önerő
meghatározására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

3./

Javaslat a szennyvíz agglomerációk összevonására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

4./

Javaslat az Alekszió Kft. bérleti szerződésének elfogadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

5./

Javaslat az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program első
pályázati felhívása keretében megvalósuló pályázat benyújtására
Előterjesztő Dömsödi Gábor polgármester

Farkas Attila érkezik, 8 képviselő van jelen.
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I.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati
rendelet-tervezet véleményezésére (I. forduló)
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Kérdés
Volek György: A körzetek meghatározásánál megkérdezték-e az orvosokat, egyeztettek-e
velük? Hogyan történik a finanszírozás, ha egy beteg másik orvost választ?
Bartus László: A rendelet-tervezet mellékleteként szereplő körzetek már nagyon régen lettek
megállapítva, azok nem változtak, kivéve a gyermekorvosi körzeteket. A körzeteket úgy
finanszírozza az állam, hogy van egy alapfinanszírozás, ami a körzetbeosztás szerint
működik. A másik a teljesítményfinanszírozás, amikor az OEP oda fizet, ahol a beteget
ténylegesen ellátták. Ha egy beteg másik orvoshoz viszi át a kártyáját, az alapfinanszírozást a
körzete szerinti orvos kapja, a teljesítmény finanszírozást pedig az őt ténylegesen ellátó orvos.
Ez a rendelet-tervezet I. fordulós anyag, az érintett orvosok a testület mai döntését követően
fogják megkapni véleményezésre. A véleményezések után a következő testületi ülésre kerül
beterjesztésre végleges elfogadásra.
Dr. Halász István: A gyermekorvosi körzeteknél I. és III. körzet van megnevezve. Miért
maradt ki a II. körzet? Mit takar konkrétan a Mátra kertváros? Tudomása szerint régebben a
Homoki területen lévő utcák tartoztak bele.
Bartus László: A II. körzet megszüntetésre került, de az ÁNTSZ kimondott kérése volt, hogy a
számozáson ne változtassunk.
A Mátra kertváros elnevezés a régiből került át ebbe a tervezetbe, pontosítani szükséges, hogy
mely utcák tartoznak oda.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslatot.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
256/2016. (X. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátási körzetek
meghatározásáról szóló rendelet-tervezetet véleményezési eljárás lefolytatására alkalmasnak
minősíti.
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1. A Képviselő-testület felkéri a Pásztói Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a rendelettervezetet a véleményezésre jogosult szerveknek küldje meg.
2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak alapján véleményezett
rendelettervezetet a képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő.
3. A Képviselő – testület az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény
6. § (1) bekezdésben foglaltak alapján elfogadja a rendelet-tervezet 6. mellékletét
képező megállapodást a fogorvosi körzetekről. Felhatalmazza a polgármestert a
megállapodások aláírására.
Határidő: 2016. október 10.
Felelős: Dr. Gajdics Gábor jegyző
II.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat a KEHOP- 5.2.10 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó pályázati önerő
meghatározására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot, tudomásul véve, hogy ez a döntés egy másik pályázathoz
kapcsolódik. Ezért javasolja, hogy a pályázat azonosítóját vegyék ki a határozatból.
Dömsödi Gábor: Egyetért és befogadja dr. Halász István javaslatát. A pályázat azonosítója
kerüljön ki a határozatból, hiszen az önerő ehhez kapcsolódóan ugyan, de egy másik
pályázatra fog vonatkozni.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
257/2016. (X. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Kollégium felújítását érintő
pályázathoz kapcsolódó pályázati önerő meghatározásáról szóló előterjesztést és az alábbiak
szerint dönt:
1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Tittel Pál Kollégiumot érintő
vagyonkezelési szerződést akképpen módosítsák, hogy a KLIK a Gyermekjóléti- és
Családsegítő Központ által használt épületrészre is vagyonkezelői jogot kapjon. A
szerződés-módosítás aláírására felhatalmazza polgármesterét.
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2. A pályázati projekt nyertessége esetén az 1. pontban szereplő épületrészre jutó
fejlesztéshez maximum 12.468 eft önerőt biztosít 2017. évi költségvetésében.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: polgármester
III.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat a szennyvíz agglomerációk összevonására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot,
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
258/2016. (X. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szennyvíz agglomerációk összevonására
tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ellátásra kötelezett a Tari és a Pásztói
szennyvíz agglomeráció összevonását határozza el.
Az összevonással kapcsolatos tervdokumentációk elkészítésével, és engedélyeztetésével,
valamint a sikeres engedélyezés esetében, az elvi vízjogi engedélyezési dokumentáció
elkészítésével, és annak engedélyezésével megbízza az ÉRV ZRt-t, mint az érintett területek
üzemeltetőjét. A feladatok ellátására az ÉRV ZRt. alvállalkozót foglalkoztathat.
A munkák elvégzésének forrásaként a településekre jutó használati díj biztosít fedezetet.
Amennyiben a tárgyévi díj nem biztosít fedezetet úgy az üzemeltető a következő évek terhére
megelőlegezi a használati díjat.
A tervezés és engedélyezés költségeit az érintett települések a 2016. január 1-jei
népességszámuk arányában osztják szét egymás között.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ÉRV ZRt.-t e határozat
megküldésével értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
IV.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat az Alekszió Kft. bérleti szerződésének elfogadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dr. Gajdics Gábor: A határozati javaslat kiegészülne a következők szerint. Javasolja, hogy az
1. pontban kerüljenek felsorolásra a bérbeadással érintett helyrajzi számok, tovább a 2.
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pontban kapjon felhatalmazást a polgármester az adás-vételi előszerződés megkötésére a
képviselő-testület által korábban már meghatározott m2 áron.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot és a bérleti szerződést a bizottsági ülésen elhangzott
módosításokkal.
Dömsödi Gábor: Egyetért és befogadja javasolt módosításokat. Szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
259/2016. (X. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alekszió Kft. bérleti szerződésének
elfogadásáról szóló javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1./ A Képviselő-testület elfogadja a határozati javaslat mellékletét képező bérleti szerződést,
felhatalmazza a polgármestert, hogy az Alekszió Kft.-vel . (1152 Budapest, Illyés Gyula út 2.4., Cgj: 01-09-181959) az Északi Iparterületen elhelyezkedő 2950/45 hrsz, 2950/46 hrsz,
2950/47 hrsz, 2950/48 hrsz –ú Pásztó külterületi, művelési ág alól kivett területre /összesen 3
ha 4211 m2/ a bérleti szerződést aláírja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület által
megállapított 800 Ft/m2 + ÁFA áron az 1. pontban megjelölt ingatlanok adás-vételére
előszerződést kössön.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dömsödi Gábor - polgármester
V.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program első pályázati
felhívása keretében megvalósuló pályázat benyújtására
Előterjesztő Dömsödi Gábor polgármester
Kérdés
Dr. Becsó Károly: Az anyagból úgy látja, hogy nincsenek járulékos költségei a beruházásnak.
Gondol itt a pályázat elkészítésére, lefordítására.
Az előző pályázatoknál a testület, bizottság többször átbeszélte a dolgokat, mit és hogyan
kellene, milyen elemek kerüljenek bele. Erről azonban most semmi információja nincs.
Október 31-én be kell nyújtani és most találkozik vele először.
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Dömsödi Gábor: Bizonyára elkerülte a figyelmét Képviselő-úrnak, mert amikor a Zöld város
projekt volt napirenden, a strand fejlesztés kapcsán már szóba került ez a pályázat is.
Dr. Becsó Károly: A konzorciumi tagok között van olyan szervezet is, amelyikkel korábban,
más településen, más projekt kapcsán már felmerültek problémák.
Budavári Valéria: Igen, valóban az egyik partner miatt nem valósult meg a pályázat. Pásztó
akkor nem volt benne. Ez még az előző ciklusban történt. Bízik benne, hogy most nem fog
ilyen történni és a partner ígéretet tett a maximális együttműködésre.
Dr. Halász István: Neki is úgy rémlik, hogy még per is volt az önkormányzat és a cég között.
Lehet-e arról konkrétat tudni, hogy a többi konzorciumi tag mit szeretne megvalósítani,
valamint a Magosfa Ökoturisztikai Alapítvány honnan jött? A határon átnyúló projektek
esetében minden konzorciumi tagnak valamit vállalni kell.
Budavári Valéria: Minden partnernek megvannak a saját tervei. Leginkább turiszatikai helyek,
épületek felújítása, turizmussal kapcsolatos fejlesztések.
Dr. Halász István: Az lenne a kérése, hogy amikor elkészül a pályázat, elektronikus formában
megkaphassák a képviselők megismerés céljából.
Budavári Valéria: Természetesen erre lesz lehetőség.
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 minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
260/2016. (X. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta az "Interreg V-A Szlovákia-Magyarország
Együttműködési Program első pályázati felhívása keretében" benyújtásra kerülő, "Creating
Slovakian-Hungarian cross-border cooperation for ecoenergy tourism development and
raising awareness for renewable energy consumption" című pályázat benyújtására tett
javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be a
"Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program első pályázati
felhívása keretében", az együttmőködés címe: Creating Slovakian-Hungarian crossborder cooperation for ecoenergy tourism development and raising awareness for
renewable energy consumption" .
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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2. A Képviselő-testület biztosítja a 2017.évi költségvetésében a szükséges 4 787 097 Ft
önerőt, valamint felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadására, a szükséges
dokumentumok, szerződések aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
Dömsödi Gábor: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

k.m.f.

Dömsödi Gábor
polgármester

dr. Gajdics Gábor
jegyző

