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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.  november 10-i  üléséről. 
 
Helye: Városháza II. emeleti ülésterme, Pásztó, Kölcsey utca 35.  
 
Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, Farkas Attila alpolgármester,  dr. Becsó Károly, 
Káposzta Csaba, Édes Attila,  Plecskó Péter,   Dr. Halász István, Barna Tiborné,  Volek 
György   képviselők. 
 
Dr. Gajdics Gábor jegyző, Bartus László osztályvezető,  Juhászné Mustó Mária osztályvezető, 
Budavári Valéria osztályvezető, Borbélyné Válóczi Marianna, Zagyi Edit intézményvezetők, 
Bagyin Pál pásztói lakos, Tari Mihály,  Berzák Gyuláné  Szervezési Osztály munkatársai. 

 
Dömsödi Gábor polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja a határozatképességet, 
mivel  a 9 megválasztott képviselőből 8 fő  jelen van.  
 
Javaslatot tesz a napirendre a következő kiegészítéssel. 

További három napirendi pont megtárgyalása szükséges. Elsőként a két ülés között történt 
fontosabb eseményekről adott tájékoztató, mely lemaradt a meghívóról, valamint új 
előterjesztésként a következők: 

- Javaslat az önkormányzati tulajdonú víziközművek vagyonbiztosításának megkötésével 
kapcsolatos döntések meghozatalára. 

- Javaslat a Pásztó, Hunyadi utca 2. szám alatti, 1848. hrsz-ú ingatlan megvásárlására 
vonatkozó  kérelem elbírálására. 

- Javaslat a Hajós Alfréd úti futballpálya körüli salakos futópálya felújítására. 

Megkérdezi van-e más javaslat. 

Egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja. 

A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
261/2016. (XI. 10.) 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./ Beszámoló a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. I.félévi 
tevékenységéről 

 Előterjesztő: Petrényi Mihály ügyvezető igazgató 

3./ Javaslat a Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor üzemeltetésével kapcsolatos döntés 
meghozatalára 

 Előterjesztő: Petrényi Mihály ügyvezető igazgató 

4./ Tájékoztató a Pásztói Városi Strandfürdő 2016. nyári idényéről /üzleti jelentés/ 

 Előterjesztő: Petrényi Mihály ügyvezető igazgató 

5./ Javaslat a szennyvíz agglomerációk összevonásának újratárgyalására 

 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

6./ Javaslat  a Pásztó 0121/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó bérlet és vételi kérelem 
elbírálására 

 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

7./ Javaslat civil és sport támogatási kérelmek elbírálására. 

 Előterjesztő: Káposzta Csaba civil tanácsnok 

 

8./ Javaslat képviselői tiszteletdíjról történő lemondás és felhasználási cél elfogadására. 

 Előterjesztő: Káposzta Csaba civil tanácsnok 

9./ Javaslat az önkormányzati tulajdonú víziközművek vagyonbiztosításának 
megkötésével kapcsolatos döntések meghozatalára. 

 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

10./ Javaslat a Pásztó, Hunyadi utca 2. szám alatti, 1848. hrsz-ú ingatlan megvásárlására 
vonatkozó  kérelem elbírálására. 

 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

11./ Javaslat a Hajós Alfréd úti futballpálya körüli salakos futópálya felújítására. 

 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

 
I. NAPIRENDI PONT: 

 

       Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. 

       Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
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Dömsödi Gábor: Az eltelt időszak egyik legfontosabb eseménye volt Pásztó testvérvárosainak 
találkozója, új testvértelepülési szerződések megkötése.  Az egy hétig tartó programot Európai 
Uniós és hazai nyertes pályázatból finanszíroztuk. Külön megköszöni Farkas Attila 
alpolgármesternek és a szervezést segítő kollégáknak a munkáját.  

Októberben tartott egy beszámolót a Művelődési Központban az elmúlt két évről. Elmondta 
többek között, hogy a város gazdálkodását sikerült stabilizálni, a város anyagi helyzete jó, 
nincs hiány a költségvetésben. 

A két ülés között eltelt időben a város kapott több mint 17 millió Ft állami támogatást is. Az 
előző évben 47 millió Ft-ot kaptunk ugyanezen időszakban.  

A korábbiaknál többet tudott az önkormányzat beruházásra és felújításra fordítani. Vannak 
beadott pályázataink, ha ezek nyertesek lesznek, a ráfordított összeg is visszatérül. 

Kérdés, vélemény nem volt. 

Szavazásra bocsátja a két ülés közti tájékoztatót. 

A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
262/2016. (XI. 10.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület  elfogadta a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott 
tájékoztatást. 
 

II. NAPIRENDI PONT: 

Beszámoló  a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. I. félévi 
tevékenységéről. 

Előterjesztő: Petrényi Mihály ügyvezető  

Petrényi Mihály: A VG. Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta az I. félévi beszámolót és 
elfogadásra javasolja. 

Kérdés 

Barna Tiborné: Igazgató Úr kitűzött bizonyos célokat júniusban. Ehhez kapcsolódóan 
kérdezi, hogy olcsóbb és jobb lett-e a  könyvelés? Megszüntette-e a bérszámfejtés és TB 
ügyintézés külső céghez történt kiszervezését? Racionalizálódott-e a Mátrakeresztesi 
Ifjúsági Tábor fűtési helyzete,  működik-e a fűtés? Az első félév záró napján 20 fő volt a 
Kft. létszáma, van-e azóta létszámbővülés? 

Dömsödi Gábor: A fűtéssel kapcsolatos kérdésre ő szeretne válaszolni, az összes többire 
Igazgató Úr adja meg a választ. 

Petrényi Mihály: Sajnos a könyvelés nem lett olcsóbb, az első öt  hónapot újra könyvelték 
és ez belekerült a főkönyvelő és a 3 könyvelő bérébe, mely a járulékokkal együtt kb. 1,3 
millió Ft volt. Ez 5 hónapra vetítve 6,8 millió Ft körüli összeg. Venni kellett egy új 
programot is, amit meg kellett tanulni. A munka hatékonyabb lett és ha éves szinten nézi, 
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akkor olcsóbb is. A mostani könyvelési rendszer arra készült fel, hogy piaci viszonyok 
között is mérhetővé teszi a Kft.  minden egyes területén a tevékenységeket számokban 
kifejezve. A könyvelés jelenleg naprakész, a létszámot nem kívánja bővíteni e tekintetben.  

A jelenlegi főkönyvelő korábban pénztáros volt, a több három munkatársat az IPESZ-től 
vette át a Kft. és nagyon elégedett a munkájukkal. 

A másik feladat az volt, hogy a TB-vel kapcsolatos tevékenységet próbálják meg Kft-n 
belül megoldani, mivel azelőtt külső cég végezte 500 eFt körüli összegért. 
Létszámarányosan 1500 Ft/fő + ÁFA összegért végezték a számfejtést. 

Amikor átvette a Kft-t és áttekintették a rendszer működését, változtattak azon, hogy a 
közmunkásokkal csak egy-egy hónapra kötöttek szerződést és így nagyon sokan kiestek a 
rendszerből. Most már kb. havi 300 eFt-ba kerül a bérszámfejtés a korábbi 500 eFt-hoz 
képest. Február 28-ával a jelenlegi szerződések megszűnnek, teljesen új helyzet 
teremtődik. Azt szeretné elérni, hogy ezen feladat végrehajtási költsége 300 eFt alá 
csökkenjen. Ha a Kft. ezt saját maga szeretné megoldani, az 1500 Ft/fő +ÁFÁ-n túl a 
feladatot végző munkatársak költsége is felmerül. Február 28. után  lehet hozni egy olyan 
döntést, hogy a továbbiakban miként lássák el a feladatot. 

A közmunka programból fakadóan a többi piaci szereplőhöz képest van egy előnye a Kft-
nek. Meg tudják figyelni, ki és hogyan dolgozik, milyen képességekkel rendelkezik, 
megfelelne-e az elvárásoknak. Ilyen szempontok alapján a kiközvetített emberekből 4 főt 
vett fel a Kft. teljes munkaidős dolgozónak. Egy fő a piacgondnok, akinek a munkájával 
nagyon meg van elégedve. A többi három főt pályázat keretében vették fel, ami azt jelenti, 
hogy egy évig a Munkaügyi Központ fizeti a bérüket és a járulékokat is. 

dr. Halász István érkezik, 9 képviselő van jelen. 

Dömsödi Gábor: A mátrakeresztesi Ifúsági Táborban a fűtési rendszert most egy külső 
szakember fogja megvizsgálni, hogy kiderüljön, miért nem működik hatékonyan. Nagyon 
sokat fogyaszt és nem fűti fel megfelelően az épületet. A rendszer túl bonyolult, nagyon sok 
biztonsági elemet tartalmaz. 

Egyébként sok munka elkészült, pl. kiépült a villámvédelmi rendszer, ami korábban nem volt, 
kijavították a vízelvezetést, a szennyvíz rendszert teljesen fel kellett újítani. Reméli, hogy a 
fűtési probléma is hamarosan megoldódik. 

Volek György: Van-e a cégnek kifizetetlen számlája, tartozása? 

Petrényi Mihály: 2016. május 31-én, amikor a megbízást kapta, áttekintette a Kft. 
számlatartozásait. Akkor 4 millió Ft  értékű számlatartozása volt. Az önkormányzat által a 
Kft-nek utalt 5,1 millió Ft-ból ez a tartozás kifizetésre került. Jelenleg nincs tartozása a Kft-
nek. 

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 egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
263/2016. (XI. 10.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pásztói Városgazdálkodási 
Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. első félévi gazdálkodásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozza: 

1./ A Képviselő –testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft 2016. 
első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 

III. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat a Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor üzemeltetésével kapcsolatos döntés 
meghozatalára. 

Előterjesztő: Petrényi Mihály ügyvezető 

Dömsödi Gábor: A tegnapi bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták az előterjesztést, 
több dolog is felmerült, ezért új határozati javaslat került beterjesztésre. 

A Kft. vezetése az épület bérleti díjaként két külön árat terjesztett elő. Az egyik a fűtési 
szezon idejére szól, a másik a nyári időszakra. A vitában különböző szempontok merültek 
föl. Végül abban egyeztek meg, hogy a Városgazdálkodási Kft. saját maga állapíthassa 
meg az árat a piaci viszonyok ismeretében. Tehát e tekintetben egy évre szabad kezet 
kapnak, fél éves beszámolási kötelezettséggel. Annyi megkötés van, hogy a pásztói 18 év 
alatti és pásztói 18 év feletti, de még gimnáziumba járó diákok 50 %-os kedvezményt 
kapjanak a mindenkori árból. Ezt minden esetben a Kft. leszámlázza az önkormányzatnak 
és kiegyenlítjük a számlát. 

Annak érdekében, hogy a lehető legjobban legyen kihasználva a tábor, rendezvényeket, 
táborokat kell szervezni, melyben az önkormányzatnak, a Művelődési Központnak, 
Múzeumnak is részt kell vennie. 

Plecskó Péter: A határozati javaslat 3. pontjába beépítésre került, hogy a pásztói 
intézményekbe járó diákoknak 750 Ft/éj, szülők és tanárok esetében 1500 Ft/éj árat 
kellene fizetni, melyet az önkormányzat 3000 Ft/éj összegre egészít ki. Ezt azért fontos 
rögzíteni, mert a Kft. időszakonként más-más árat fog alkalmazni. 

Dömsödi Gábor: Az előterjesztésben a fűtési szezonra szerepelt a 3000 Ft-os ár,  
egyébként pedig csak 2500 Ft-os ár szerepelt. Úgy gondolja, maradjanak ennél. Volt arról 
is szó, hogy túl nagy árengedményt sem szabad adni, mert hozzászoknak a turisták és csak 
akkor jönnek. A szülők és tanárok esetében is 750 Ft/éj legyen a díj. 

Plecskó Péter: Javasolja, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a 
Kft. és az önkormányzat között létrejött üzemeltetési szerződés módosításával ezeket az új 
feltételeket rögzítse és az elszámolás módját is foglalják bele. 

Káposzta Csaba: Bizottsági ülésen az hangzott el, hogy nyári időszakra 2500 Ft, téli 
időszakra 3000 Ft/éj legyen a szállás költsége. A pásztóiak ennek az 50 %-áért vehetik 
igénybe. 
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Dömsödi Gábor: Nem szeretné, ha a városnak ez túl sok pénzébe kerülne, mert az megint 
beavatkozna a piaci viszonyokba. 

Barna Tiborné: Milyen forgalom volt a nyáron az erdei iskolában? Tudja, hogy felújítások 
is zajlottak. Felmérték-e, hogy más erdei iskolákban mennyi a díj, van-e összehasonlítási 
alap? 

Petrényi Mihály: Augusztus végéig egyetlen szabad hét volt a táborban. Természetesen 
megnéztek több erdei iskolát. Általában 3000-3500 Ft/éj a szolgáltatás díja. Egyetért 
Polgármester úrral abban, hogy nem lenne szerencsés, ha túlfinanszírozná az 
önkormányzat. Legyen fix az 50 %-kal csökkentett összeg, nyári időszakban 1250 Ft/éj, 
téli időszakban 3000 Ft/éj. 

Meg kell vizsgálni, hogy az átlag ár mennyi lenne és csak arra egészítené ki az 
önkormányzat. Így nem fordulhatna elő, hogy többet fizetne az önkormányzat, mint ami 
az átlag árban van. 

Dömsödi Gábor: Nem ért egyet az ár tekintetében. Ennél  sokkal színvonalasabb helyeken 
is lehet olcsóbb szállást kapni. Az is cél, hogy a szolgáltatás minél hamarabb visszahozza 
a ráfordított költségeket.  Azt javasolja, hogy a próbaidőszakra legyen rögzítve a 2500, 
illetve 3000.-  Ft-os ár. Fél év múlva pedig meg kell vizsgálni a kihasználtságot. 

Plecskó Péter: Az eredeti határozati javaslatban 750 Ft/éj volt, most 1250 Ft/éj a javaslat. 
Ez is elfogadható, csak le kell írni, hogy ennyi lesz. Fontos, hogy a Kft. meg tudja őrizni 
likviditási helyzetét. Ha veszteség jelentkezik, azt az önkormányzatnak kell kifizetnie. 

Dömsödi Gábor: Törekedni kell arra, hogy minden szerződésben legyen, mindennek 
meglegyen az önköltsége és tudják azt, hogy mit, mikor és mennyivel kell finanszíroznia 
az önkormányzatnak. 

Dr. Halász István: Az árakat szezonra nagyon pontosan meg lehet határozni. 
Mátrakeresztesen a fűtési szezon szeptembertől májusig tart.  Ezt mindenképpen 
figyelembe kell venni. Nem tudja, készült-e már olyan számítás, hogy mennyi egy 
szálláshely önköltsége. Ahhoz kellene alakítani az árakat. 

Dömsödi Gábor: Sajnos a fűtési szezonban mindenképpen magasabb az önköltség 3000 
Ft-nál. A 2500 Ft közelít a valósághoz a fűtési szezonon kívül.  

Dr. Halász István: A kiemelt időszakok is előre tervezhetők. Reklámozni is lehetne, akár 
saját web oldallal is. Pl. egy szilveszteri foglalásnál badarság lenne 3000 Ft-ért kiadni. 

Farkas Attila: Szintén fontosnak tartja az önköltség számítást. Most a testvértelepülési 
találkozó kapcsán Alsótoldon és Felsőtoldon is hasonló árért szálltak meg a vendégek és a 
szolgáltatás színvonala ott jobb, mint Mátrakeresztesen. 

Az előterjesztésben félpanziós  ellátás lehetősége is szerepel. Honnan biztosítanák az ételt, 
illetve ki szolgálná föl? 

Dömsödi Gábor: Most még senki, viszont előre kell gondolkodni. Nem csak az Ifjúsági 
Táborban, hanem Mátrakeresztesen sincs étkezési lehetőség. Tulajdonos váltás van a 
vendéglátó helyeken, tehát valamilyen együttműködésre kellene törekednünk. 
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Meg kell várni egy bizonyos időszakot, hogy egyáltalán ezeken az árakon van-e kereslet a 
szálláshelyre. Amennyiben nincs, újra kell gondolni. 

 

Volek György: Az iskolákban szeptemberben elkészítik a tanév ütemtervét. Be lehetne 
kérni az intézményektől az igényeket és a piaci alapú szálláshelyeket ezek ismeretében 
lehetne meghirdetni.  

Káposzta Csaba: Úgy gondolja, nagyon sokat emel az áron a Kft., ugyanis  az előző évben 
750 Ft/éj volt a gyerekeknek a szállásdíj, most pedig a téli időszakban 1500 Ft/éj lenne, Ez  
éppen a duplája. Az lenne az érdek, hogy minél több pásztói gyermek vehesse igénybe az 
ifjúsági tábort. 

Dömsödi Gábor: A fűtési szezonban eddig nem volt nyitva a tábor, mivel nem tudtak 
fűteni. A város esetenként magára tudja vállalni a költségeket, de nem állandó jelleggel. 
Amikor a pásztói gyerekeket elvitték Mátranovákra táborozni, 2350 Ft-ot fizettek egy 
éjszakáért. Ott sem volt magasabb a szolgáltatás színvonala. Áron alul nem lehet adni, így 
is mélyen a zsebünkbe kell nyúlni. 

Plecskó Péter: Határozzon meg a képviselő- testület egy téli és egy nyári árat a pásztói 
gyermekek számára, mivel több javaslat is volt.  

Dr. Becsó Károly: Valójában nem is érti, miért a képviselő-testület határozza meg az 
árakat. Van egy vagyontárgy, melyet átadott az önkormányzat a Városgazdálkodási Kft-
nek működtetésre. Túl komplikált, hogy a testület határozza meg annak az árát, amiért a 
Kft. a felelős és a kieső bevételt pedig kompenzálja. Állítsanak be a költségvetésbe egy 
sort meghatározott összeggel a pásztói gyermekek táborozásának támogatására a 
mátrakeresztesi ifjúsági tábor vonatkozásában. Ezt tartja a legjobb megoldásnak. 
Egyébként pedig az ifjúsági táborok piaci alapú árait kell figyelembe venni és alkalmazni. 
Ha pedig a Kft. nem tudja gazdaságosan működtetni, akkor át kell értékelni az egész tábor 
működését.  

Dömsödi Gábor: Igazat ad Becsó képviselő úrnak. De mivel ezek nagyon fontos kérdések, 
indokoltnak látta, hogy a  képviselő-testület is foglaljon állást. 

Káposzta Csaba: Mindenképpen a gyerekek érdekeit kell elsődlegesen figyelembe venni. 

Dömsödi Gábor: Egyetért azzal, hogy a Városgazdálkodási Kft. állapítsa meg az árakat. A 
pásztói intézményekbe járó gyermekek esetében viszont határozza meg a képviselő-
testület. Javaslata szerint  nyári időszakban 750 Ft/éj, téli időszakban 1500 Ft/éj legyen a 
díj. A Városgazdálkodási Kft. egy évre előre határozza meg, melyek a kiemelt időszakok, 
amikor ez a kedvezmény a pásztóiak számára sem érvényesíthető. 

Káposzta Csaba: Határozzanak meg pontos dátumot a téli és nyári időszakra. 

Dömsödi Gábor: A téli időszak október 1-től április 30-ig, a nyári időszak pedig május 1-
től szeptember 30-ig kerüljön meghatározásra. A határozati javaslat tehát akként 
módosulna, hogy a pásztói gyermekek részére nyári időszakban 750 Ft/éj, téli időszakban 
1500 Ft/éj a szolgáltatás díja. Az önkormányzat pedig számla ellenében a 
Városgazdálkodási Kft-nek ezt a díjat kiegészíti 3000 Ft/éj összegre. 

Megkérdezi a Pénzügyi és TEF Bizottság elnökét, ez a javaslat elfogadható-e? 
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Dr, Halász István: Igen, így elfogadható és egyezik a bizottság álláspontjával. 

 

Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot. 

A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
264/2016. (XI. 10.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza: 

1) A Képviselő-testület a 141/2016. (V.26.) számú határozatában a Mátrakeresztesi 
Ifjúsági tábor szolgáltatási árait meghatározta, ezen határozatot a Képviselő-testület 
hatályon kívül helyezi. 
 

2) A képviselő-testület felhatalmazza a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit 
Kft. ügyvezetőjét, hogy a Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor szolgáltatásainak egységárait 
az üzleti tervének megfelelően dolgozza ki és alkalmazza.  
 

3) A Képviselő-testület meghatározza, hogy a Pásztói általános iskolákba, gimnáziumba 
és óvodákba járó gyermekek nyári időszakban – május 1.től szeptember 30-ig – 750 
Ft/éj, téli időszakban – október 1-től április 30-ig – 1500 Ft/éj egységáron vehetik 
igénybe a szálláshely szolgáltatásait. Pásztó Városi Önkormányzat vállalja, hogy az 
általuk igénybe vett szolgáltatás díját a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft-nek  számla ellenében kiegészíti 3000 Ft/éj egységárra.   

 

4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megkötött üzemeltetési  
szerződést a határozatban foglaltak szerint módosítsa és aláírja.  

IV. NAPIRENDI PONT 
 
Tájékoztató a Pásztói Városi Strandfürdő 2016. nyári idényéről. 
Előterjesztő: Petrényi Mihály ügyvezető igazgató 

Petrényi Mihály: A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a tájékoztatót és elfogadásra 
javasolja.  Kéri, hogy a határozati javaslat utolsó mondata kerüljön törlésre. 

Dömsödi Gábor: Közeledünk afelé, hogy tervezni tudjuk a strand működését és 
látható, hogy kb. milyen veszteséggel lehet számolni. Az idei veszteség elviselhető, 
viszont a következő évi költségvetésbe úgy kell betervezni a Kft. költségvetésébe, 
hogy egy megfelelő összeg legyen. Fejlesztésekre is sort kell keríteni minden évben. 
Tegnap a bizottsági ülésen elhangzott, hogy pl. egyetlen olyan hétvége sem volt a 
nyáron, amikor hőségriadó lett volna. Ez meglátszott a strand bevételén. Több, mint 
4000 fővel volt kevesebb látogató, mint a 2015-ös nyári szezonban. Arra kell 
törekedni, hogy tudják melegíteni a vizet, legyenek plusz szolgáltatások. Tudni kell 
azt, hogyha ezek meg is valósulnak, a strand akkor is veszteséges lesz. Viszont a 
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városnak ez éppen olyan értékes, mint az erdei iskola, vagy a sportpálya. Áldozni kell 
rá. 

 

Kérdés 

Volek György: A tájékoztatóban fel vannak sorolva az elvégzett munkák, melyek 
következtében jelentős megtakarítás, mintegy 3,5 milló Ft keletkezett. Ezt úgy kell 
érteni, hogy a 7,6 millió Ft-os veszteséghez ez hozzáadódna, ha nem lettek volna a 
korszerűsítések elvégezve? 

Dömsödi Gábor: Az elvégzett munkának költségei is voltak. Ezt úgy kell nézni, hogy 
ez a következő évben már nem jelentkezik. 

Plecskó Péter: A 2015. évi működési tapasztalatokra alapozva terveztek a közmunka 
programban a strandra egy fejlesztést. Ezek olyan munkák voltak, melyek 
megtakarítást eredményeztek. Sajnos ez azért nem jelentkezett, mert az árbevétel kb. 
ugyanilyen arányban csökkent. Jövőre, ha jó idő lesz, csökkenni fog a veszteség. 

Káposzta Csaba: Az idei szezonban a strand üzemeltetés kapcsán  7 millió 341 eFt 
veszteség keletkezett. Viszont a közmunka programban a beépített anyagok költsége 7 
millió 932 eFt + ÁFA, valamint a ledolgozott munkaórák értéke is jelentős összeget 
képvisel. Véleménye szerint mindenképpen nőtt a strand értéke az elvégzett 
felújításokkal. Minél több rendezvényt kell kivinni a strand területére. 

Volek György: Két db homokszűrő berendezés, szűrőtartály felújítását oldották meg. 
Homoktisztító gép vásárlása történt-e? 

Petrényi Mihály: Igen, megtörtént. 

Dömsödi Gábor: A medence vizét kvarchomokon keresztül engedik át. A gépházban 
nagyon nagy tartályok vannak és  felújításra szorulnak.  Kettőt már az idén felújítottak, 
mely egyrészt költség, másrészt viszont hosszabb távon megtakarítást fog 
eredményezni, mert sokkal kevesebb vegyszert kell felhasználni. A következő évben a 
maradék négy berendezést is fel kell újítani. 

A homoktisztító gépet  szükséges volt megvásárolni, mert nagy a homokos járófelület. 
Olyan sportolásra alkalmas pályát is szeretnének üzemeltetni, mely homokkal borított. 

Ezt a területet karban kell tartani, megtisztítani. Ezzel homokot is meg lehet spórolni, 
nincs kosz, nem lehet pl. kavicsra, vagy valamilyen sérülést okozó dologra  lépni. 

Volek György: Az elszámolásnál nincs benne a tisztítógép vásárlásra fordított összeg. 

Petrényi Mihály: A Kft. az önkormányzat által nyújtott támogatásból vásárolta. 

Plecskó Péter: A homokszűrő tartályok 2006-ban kerültek beépítésre és felújításra. 
Ezek már annyira el vannak öregedve, hogy jövőre a szezon előtt mindenképpen a 
szűrőpatronokat és a benne lévő kvarchomokot cserélni kell. Ez tartályonként kb. 200 
eFt-ból megoldható. Szükséges betervezni a költségvetésbe. 

Dömsödi Gábor: Az a szerencse a stranddal, hogy mostmár pontosan látják mi 
mennyibe kerül. Emlékezteti a testületet, hogy honnan indultak. Amikor 2015. elején 
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arról döntöttek, hogy nyisson ki a strand, semmilyen adat nem állt rendelkezésre. 
Gondol  itt pl. látogatószámra, költségekre stb. Jelenleg egy rendezett, jó állapotú 
strandja van a városnak és jövőre kevesebbet kell rákölteni. 

 

Plecskó Péter: Az év végi elszámolás mást fog mutatni, mint a féléves zárás, mert 
azóta bevétel is keletkezett. 

      Vélemény, észrevétel 

Dr, Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta a tájékoztatót és 
elfogadásra javasolja. 

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 
265/2016. (XI. 10.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte, megtárgyalta és elfogadja a 
Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetőjének beszámolóját a Pásztói 
Városi Strandfürdő 2016-évi üzemeltetéséről.  

V. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a szennyvíz agglomerációk összevonásának újratárgyalására. 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

Dömsödi Gábor: Ez az előterjesztés az előző ülésen is szerepelt. Azért kérte a téma       
újratárgyalását,  hogy legyen benne a konkrét árajánlat kérési igény. Az árajánlat  kérés 
azóta meg is történt, mely 2,4 – 2,5 millió Ft körüli összegű. Ennyiért fogják ezt a munkát 
elvégezni. Ez a költség az érintett három település között megoszlik. 

Kérdés nem volt. 

Vélemény, észrevétel 

Dr, Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja. 

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 
266/2016. (XI. 10.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szennyvíz agglomerációk összevonásának 
újratárgyalására tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 258/2016. (X.26.) számú határozatát 
hatályon kívül helyezi, mert az sérti az önkormányzat érdekeit. 

 

2. 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 azzal, hogy az elvégzendő munkák díjainak elfogadása a 
polgármester döntési jogköre. 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 

VI. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat a Pásztó 0121/4. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó bérlet és vételi kérelem 
elbírálására. 

Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

Dömsödi Gábor: A napirend tárgyalásánál köszönti a bérleti és vételi kérelmet benyújtó 
Bagyin Pál pásztói lakost. Kéri, hogy ismertesse a kérelem lényegét, mert a tegnapi 
bizottsági ülésen elég sok volt a bizonytalan tényező. 

Plecskó Péter: Ügyrendben megkérdezi Bagyin Pált, nem sért-e esetleg üzleti titkot a 
tájékoztatása, esetleg szükségesnek tartja-e a zárt ülésen történő tárgyalást. 

Dr. Halász István: Az előterjesztés mellé nincs csatolva a kérelem, illetve szavazni kell 
arról, hogy adjon szót a testület Bagyin Pálnak. 

Dr. Becsó Károly: Úgy tudja, tegnap tárgyalta a Pénzügyi és TEF Bizottság az 
előterjesztést. Ha ettől eltérő dologról van szó, nincs miről tárgyalni, mert nem vették föl 
napirendre. 
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Dr. Gajdics Gábor: A Pénzügyi és TEF Bizottság 229/2016. számú határozata akként 
javasolja megváltoztatni a határozati javaslatot, hogy Bagyin Pál nyilatkozzon arról, hogy 
az általa megjelölt ingatlanra a vételi szándékát fenntartja-e. 

Dr. Halász István: Mivel a tegnapi bizottsági ülésen nem tudott részt venni, a kérelem 
pedig nincs az előterjesztéshez csatolva, nem tudja, miről van szó. 

Dömsödi Gábor: Arról van szó, hogy a kérelemben szereplő ingatlan jelenleg bérbe van 
adva a Mátrai Lovasegyletnek, de ők nem használják.  Amikor a vételi szándék 
megérkezett, az ügyintéző úgy készítette elő, hogy a bérleti jogviszonyt adják át és azt 
követően valamilyen vételi opciót kidolgozni. Ez így nem volt jó. Ezek után mondták azt, 
hogyha a Mátrai Lovasegylet nem használja a területet és az piacképes, a képviselő-
testület döntsön arról, hogy eladják-e. Véleménye szerint először döntsenek arról, hogy 
meghallgatják-e a kérelmezőt, illetve kérdezzék meg, kívánja-e, hogy zárt ülésen 
hallgassák meg. 

Dr. Becsó Károly: Mielőtt meghallgatják Bagyin Pált, szerencsés lenne, ha a képviselők 
kialakítanának egy álláspontot, ugyanis a tegnapi bizottsági ülésen nem volt ott minden 
képviselő. 

Dömsödi Gábor szünetet rendel el. 

SZÜNET 

SZÜNET UTÁN 

Dömsödi Gábor: Megállapítja a határozatképességet, mivel az ülésteremben 9 képviselő 
van jelen.  

Szavazásra bocsátja, hogy szót ad-e a testület Bagyin Pálnak. 

A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
267/2016. (XI. 10.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület Bagyin Pálnak hozzászólási jogot biztosít. 
 
Dr. Halász István távozik, 8 képviselő van jelen. 
 
Dömsödi Gábor: Megkérdezi Bagyin Pált, kívánja-e, hogy zárt ülésen hallgassa meg a 
testület? 
 
Bagyin Pál: Igen, szeretné, ha zárt ülésen tárgyalnák a napirendet. 
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a zárt ülés tartását. 

A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
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268/2016. (XI. 10.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja a Pásztó 0121/4 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos 
előterjesztést. 
 
Dr. Halász István érkezik, 9 képviselő van jelen. 
 
ZÁRT ÜLÉST 
/A zárt ülésről külön jkv. készül/ 
 
Dömsödi Gábor: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a napirend tárgyalása a zárt ülésen 
megtörtént. Ismerteti a határozati javaslatot és azt szavazásra bocsátja. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
269/2016. (XI. 10.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó, 
0121/4 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó bérleti és vételi kérelem elbírálására tett javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület felkéri a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályt, hogy az ingatlanra 
készíttessen értékbecslést.  
Ennek ismeretében dolgozza ki a bérbeadás és értékesítés lehetőségeit, melyről a bérleti és 
vételi kérelmet benyújtó Bagyin Pált értesíteni kell.  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester, Városfejlesztési és Üzemeltetési osztály 

VII. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat civil és sport támogatási kérelmek elbírálására. 

      Előterjesztő: Káposzta Csaba civil tanácsnok 

Káposzta Csaba: Öt kérelem érkezett be és javasolja a határozati javaslatokban foglaltak 
szerinti támogatásukat azzal az eltéréssel, hogy a Nyugdíjas Klub részére 40.000 Ft támogatás 
helyett 60.000 Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület. 

Kérdés nem volt. 

Vélemény, észrevétel 

Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja mind az 5 határozati javaslatot. 

Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatokat. 
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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 
270/2016. (XI. 10.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a HUFEZE Sport Klub  
kérelmét, mely a „Városi Mikulásfutás és Bringázás” sportnap támogatására irányul. A 
rendezvény megszervezéséhez 120.000 Ft támogatást biztosít a 2016. évi sportkeret terhére. 

A sportszervezet  a támogatási összeggel 2017. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben 
a megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el,  2017. évben nem jogosult 
támogatásra. 

Határidő: szöveg szerint 

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 
271/2016. (XI. 10.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az  Őszirózsás  Nyugdíjas Klub  
kérelmét, mely a klub tagok négynapos kirándulásának utazási költségének támogatására 
irányul. A kirándulás  utazási költségéhez 60.000 Ft támogatást biztosít a 2016. évi civil keret 
terhére. 

A civilszervezet 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 III. határozati javaslatot. 

A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
272/2016. (XI. 10.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói E-08 Postagalamb 
Sport Civil Társaság  kérelmét, mely az egyesület fennállásának 65. évfordulója alkalmából 
tartandó ünnepség  megrendezésére valamint országos kiállításra történő utazási költség 
támogatására irányul. A rendezvény megszervezéséhez valamint a kiállításra történő 
utazáshoz  150.000 Ft támogatást biztosít a 2016. évi sportkeret terhére. 

A sportszervezet  a támogatási összeggel 2017. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben 
a megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el,  2017. évben nem jogosult 
támogatásra. 

Határidő: szöveg szerint 

Felelős:    polgármester 

Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a IV. határozati javaslatot. 

A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
273/2016. (XI. 10.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a  Pásztói Francia -  Magyar 
Kéttannyelvű Képzésért Alapítvány  kérelmét, mely Franciaországba Cognac városban 
megrendezett „Olvasók Díja”díjátadó ünnepségén való részvétel támogatására irányul.  

A rendezvényen való részvételhez  250.000 Ft támogatást biztosít a 2016. évi civilkeret 
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 

Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja az V. határozati javaslatot. 

A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
274/2016. (XI. 10.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a  Pásztói Polgárőr civil 
szervezet  kérelmét, mely 10 db voki -  toki  megvásárlására  irányul munkájuk magasabb 
szintű elvégzéséhez szükséges. A  kommunikációs eszköz vásárláshoz   100.000 Ft 
támogatást biztosít a 2016. évi civilkeret 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 

 
VIII. NAPIRENDI PONT: 

 

 Javaslat képviselői tiszteletdíjról történő lemondás és felhasználási cél elfogadására. 

 Előterjesztő: Káposzta Csaba civil tanácsnok 

Káposzta Csaba: A Pásztói Sport Klub javára mond le egyhavi képviselői tiszteletdíjáról és 
annak járulékairól. 

Kérdés nem volt. 

Vélemény, észrevétel 

Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot. 

Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
275/2016. (XI. 10.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta   Káposzta Csaba önkormányzati képviselő tiszteletdíjáról 
és járulékairól történő lemondását és az általa megjelölt célra – Pásztói Sport Klub támogatása 
– történő felhasználását támogatja.  
 

IX. NAPIERENDI PONT: 

Javaslat az önkormányzati tulajdonú víziközművek vagyonbiztosításának megkötésével 
kapcsolatos döntések meghozatalára. 

Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
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Kérdés nem volt. 

Vélemény, észrevétel 

Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF 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 mellett elfogadta. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
276/2016. (XI. 10.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az 
önkormányzati tulajdonú víziközművek vagyonbiztosításának megkötésével kapcsolatos 
döntések meghozatalára tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó Városi Önkormányzat 
tulajdonában lévő víziközművek vagyonbiztosításának megkötésére továbbra is a Dél-
Nógrádi Vízmű Kft-t bízza meg. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a Dél-Nógrádi Vízmű Kft-t, hogy a vagyonbiztosítás 
megkötése előtt, a vagyonbiztosításra beérkezett ajánlatokról tájékoztassa a 
polgármestert. 
Határidő: értelemszerű 

Felelős: Horváth Imre ügyvezető igazgató 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Dél-Nógrádi Vízmű 
Kft-t e határozat megküldésével 2016. november 15. értesítse. 
 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: értelemszerű 

X. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat a Pásztó, Hunyadi utca 2. szám alatti, 1848. hrsz-ú ingatlan megvásárlására 
vonatkozó kérelem elbírálására. 

Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

Dömsödi Gábor: A tegnapi bizottsági ülésen arról döntöttek, hogy készüljön értékbecslés és 
utána a jelenlegi és a korábbi vételi szándékot bejelentőt értesíteni kell. Aki a kedvezőbb árat 
ajánlja, annak kerüljön értékesítésre az ingatlan.  

Kérdés nem volt. 
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Vélemény, észrevétel 

Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF 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  elfogadta. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
277/2016. (XI. 10.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó, 
Hunyadi u. 2. szám alatti, 1848 hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelem 
elbírálására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

1. A Pásztó, Hunyadi utca 2. szám alatti, 1848 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű, 321 
m2 területű ingatlanról aktuális értékbecslést kell készíttetni. 
 

2. Az értékbecslés elkészülte után az ingatlanra jelenleg vételi szándékot bejelentő Antal 
Gábort és a korábbi kérelmezőt, Budavári Róbertet  meg kell keresni, hogy fenntartják-e 
vételi szándékukat.  

 

3     Az ingatlan a kedvezőbb ajánlatot adó kérelmezőnek kerüljön értékesít ésre.  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester, Városfejlesztési és Üzemeltetési osztály 

XI. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat a Hajós Alfréd úti futballpálya körüli salakos futópálya felújítására. 

Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

Káposzta Csaba:  A futballpálya körüli salakos futópálya salakkal történő borítására, 
felújítására  érkezett egy ajánlat 1.636 eFt összegben. Korábban is volt ajánlat, de az 9 millió 
Ft körüli összegről szólt. A futópályát sokan használják, nagyon időszerű lenne a rendbetétele. 

Dömsödi Gábor: Az a Kft. tette az ajánlatot, aki jelenleg a focipályát újítja föl. Mivel az egyik 
oldalon le kell szedni a tükörből, a másik oldalon pedig föl kell tölteni, így mindenképpen 
rendbe kell hozni a futókört. A 9 milliós ajánlat egy komplett, új salakos  futópályára 
vonatkozott, ami a gumiszegélyt is tartalmazta. 

A jelenlegi felújítás átmeneti lenne, mivel pályázat keretében – ha lesz rá lehetőség – a teljes 
felújítást el kellene végezni. 

Dr. Becsó Károly: Kicsit sokallja az összeget. 



19 
 

Dömsödi Gábor: Ahhoz, hogy a futókört használni tudják, a munkát mindenképpen el kell 
végezni.  

Dr. Becsó Károly: Az valóban igaz, hogy Pásztón egyre nagyobb igény van a futókat 
kiszolgáló létesítményekre. Kétségtelen, hogy elkövesedett, befüvesedett a salakos futófelület. 

Ha már úgyis pályázni akarunk, célszerűbb lenne egy végleges alapot készíteni a pályának. 

Dömsödi Gábor: Az nagyon sok pénzbe kerülne, jelenleg nincs annyi erre a célra. Ha tudná 
garantálni valaki, hogy lesz ilyen pályázat és nyerni fogunk, akkor nem is foglalkozna ezzel. 
Így viszont tavaszra sem lehet használni. Ha lesz pályázati lehetőség, a most elvégzett 
felújítás továbbfejleszthető. 

Káposzta Csaba: A két új pályát is megóvják azzal, hogy rendbe teszik a salakpályát, ugyanis 
az öltözőkhöz azon keresztül tudnak eljutni. 

Farkas Attila: Szegély nélkül hány évig lehet használni a pályát? 

Dömsödi Gábor: Véleménye szerint bármeddig. Már évek óta nincs körülötte szegély. 
Régebben ki kellett szedni a kőszegélyt, mert ez volt az MLSZ előírása. Helyette viszont nem 
lett semmi berakva. Egyébként a korábbi években nem tartották karban megfelelően.  

Dr.Becsó Károly:  Javasolja, hogy mielőtt megtörténne a megrendelés az önkormányzat 
részéről, hatalmazzák fel a sporttanácsnokot, hogy kérdezze meg az Atlétikai Szövetséget, 
nem lesz-e pályázati lehetőség a közeljövőben. 

Dömsödi Gábor: Beszélt az Atlétikai Szövetség vezetőjével, aki azt mondta, hogy segíteni 
fog, de ennek már fél éve. Ismételten meg fogja keresni. 

Vélemény, észrevétel 

Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF 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  elfogadta. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
278/2016. (XI. 10.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajós Alfréd úti futballpálya körüli 
salakos futópálya felújítására tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozza: 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
szerződést kössön a NABO-TRADE Korlátolt Felelősségű Társasággal az árajánlatukban 
szereplő munkák elvégzésére 1 636 000,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 2 077 720,- Ft vállalási áron. 

 

 Határidő: 2016. november 30. 
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Felelős: polgármester 

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK 

Barna Tiborné: Lesz-e városi adventi koszorú? Lakók jelezték, hogy a Táncsics út végén 
illegális szemétlerakat van. Több rászoruló kérdezte, hogy az önkormányzat juttat-e részükre 
tüzifát. Többször is szóvá tette már, hogy a katolikus iskola előtt lévő lánc életveszélyes. 
Nincs kivilágítva és a múltkor nekiment egy biciklis, aki leesett emiatt a bicikliről. A lánc 
miatt pedig nem tudott bemenni az iskola elé a mentőautó, amikor egy gyermek rosszul lett.    

A Béke úti játszótéren lévő padok szintén balesetveszélyesek. Szét kellene szedni, vagy 
felújítani.  

Dömsödi Gábor:  Az iskola kérte, hogy legyen ott lánc, most azt kérik, hogy vegyék le onnan. 
Amikor oda volt téve a négy db nagyméretű virágláda, akkor sem tudott bemenni a 
mentőautó. Most az egyik irányból meg lehet közelíteni az iskola bejáratát, a láncot kikerülve 
bal oldalról be tud menni, de a lánc ki is akasztható. Egyébként pedig a megoldás az, hogyha 
betartja mindenki a szabályokat.    

A tüzifával kapcsolatban elmondja, hogy nem lesz az idén sem. Ennek az az oka, hogy a 
tüzifa segélyt olyan kistelepülések kapják az államtól, akik erre jogosultak.  Pásztó nem 
jogosult, mert meghaladja az 5000 fős lakosságszámot. Pásztón akinek a téli időszakban 
szüksége van segítségre, bejön a Szociális Osztályra és a jogszabályok adta lehetőségek 
szerint kaphat segélyt.     

A padok sajnos az egész városban rossz állapotban vannak. Mióta ezeket megvették, 
nincsenek kezelve, újrafestve. Nagyon soknál cserélni kell a fa elemeket. A francia 
gimnázium előtti ülőkéken a márványlapok nincsenek lerögzítve, ezáltal azok is 
balesetveszélyesek. Mindenhez idő és pénz kell, arra törekszenek, hogy ezeket az anomáliákat 
megszüntessék. 

Ma az derült ki, hogy a francia gimnázium tetejéről lefolyó csapadékvíz nincs sehová 
elvezetve, hanem befolyik a pincébe. Ezt így sikerült megcsinálni a városrehabilitáció 
keretében és ezt nem vette észre senki. Türelmet kér mindenkitől, amíg kijavítják a hibákat. 

Az idén is lesz adventi koszorú ugyanúgy, a francia gimnázium előtti téren. Ami tavaly nem 
vált be, azon próbálnak javítani, pl. a hangosításon és a világításon. A Művelődési Központ 
vezetőjét kérte, hogy az iskolákkal egyeztessen a műsorokkal kapcsolatban, illetve a plébános 
úrral, hogy mikor, mi legyen.  

A Pásztói Karácsony ismét megrendezésre kerül. A helyszín marad ugyanaz. Az ajándékot 
árusító pavilonokat a Kölcsey utcában kívánják elhelyezni, a francia gimnázium és a 
Polgármesteri Hivatal épülete között pedig az élelmiszert és italt árusító pavilonokat. 

Megpróbálják megoldani, hogy a rendezvénysátorban zajló programot kivetítőn  szabadtéren 
is lehessen látni . Az idei rendezvénysátor két és félszer nagyobb lesz, mint a tavalyi. 
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A Pásztói Karácsony december 20-án kezdődik és 23-án ér véget. A programok között 
szerepel 20-án Janicsák Veca,    21-én Szikora Robi és zenekara, 22-én Kowalski és 23-án a 
Bikini együttes koncertje lesz a záró program. Természetesen ezen kívül lesznek kiegészítő 
programok is a város fellépőivel.  Most két színpad is lesz. 

Plecskó Péter:    Tavaly is lakossági felajánlásból valósult meg az adventi koszorú. Most is 
van egy fenyő a lakótelepen, de nem biztos, hogy annak az ágai alkalmasak erre. Várja a 
lakossági felajánlást az adventi koszorúhoz szükséges fenyőre.        

Döümsödi Gábor: A nagy városi fenyőfák már megvannak.  Azt próbálják elérni, hogy a 
hasznosi és a mátrakeresztesi fenyőfa is hasonlóan szépen legyen feldíszítve, mint a pásztói. 
A Zeneiskola előtt fenyőfára új díszeket vásároltak. 

Farkas Attila: Mátrakeresztesen és Hasznoson december 19-én lesz a karácsonyi ünnepség. 

Káposzta Csaba: A városban sok helyen nem égnek a közvilágítási lámpák. Felül kellene 
vizsgálni és jelezni az ÉMÁSZ felé. Hamarabb kellene, hogy bekapcsoljanak, mert délután 4-
kor már szinte sötét van.                                

Dömsödi Gábor: A város a közvilágításért átalánydíjat fizet, de a problémákat jelezni fogják 
az ÉMÁSZ-nak. A lámpák kapcsolását automata vezérli. 

Volek György: Lassan már tíz éve húzódó probléma és kérés, hogy a Kossuth utca végén a 
bal oldalon, a Városgazdálkodási Kft. felé nincs egy szakaszon járda. Jó lenne, ha térkővel 
meg lehetne oldani.  

Dömsödi Gábor: A Műszaki osztályon megtalálható, hogy hol szükséges  a járdákat  és utakat 
felújítani. A rendelkezésre álló keretből elvégzik a kátyúzásokat. Azt kéri Volek úrtól, hogy a 
Műszaki osztályon állítsanak fel egy sorrendet, vagy vizsgálják felül a meglévőt, mert 
egyszerre mindenhol nem lehet eleget tenni. 

Volek György: Az orvosi rendelőnél a Kórház felé nagyon fontos lenne egy zebra, főleg, ha 
az építkezés elkezdődik.  

Dömsödi Gábor: Igen, valóban szükséges lenne és meg kell vizsgálni a lehetőségét. Úgy 
tűnik, a parkolási problémák is hamarosan megoldódnak, mert a Kórház alakít ki 
parkolóhelyeket. 

Kéri a Városgazdálkodási Kft-t, hogy vegyék le a Gárdonyi utcánál a megállni tilos táblát, 
ugyanis ezt már korábban a Rendőrséggel megbeszélte.  

Volek György: A kifakult és megkopott közlekedési táblákat is felül kellene vizsgálni a 
városban, mert akár baleset okozója is lehet. 

Dömsödi Gábor: Egyetért az észrevétellel. Mátrakeresztesen is vannak ilyen táblák. 

Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 
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k.m.f. 

 

 

 Dömsödi Gábor            dr. Gajdics Gábor 

 polgármester                       jegyző 

 

 
 


