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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 29-i rendkívüli
üléséről.
Helye: Városháza II. emeleti ülésterme, Pásztó, Kölcsey utca 35.
Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, Farkas Attila alpolgármester, Káposzta Csaba,
Barna Tiborné, Dr. Halász István, Édes Attila, 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.
Dr. Becsó Károly és Plecskó Péter képviselők jelezték távolmaradásukat.
Javaslatot tesz a napirendre a meghívó szerint.
Szavazásra bocsátja.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
319/2016. (XII. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1./

Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályainak megállapítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

2./

Javaslat a Mikszáth Kálmán Líceum és Kollégium részére tulajdonosi hozzájárulás
megadására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

3./

Javaslat étkeztetési feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás
jóváhagyására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

4./

Javaslat külterületi közutak fejlesztésére és karbantartásukhoz szükséges munkagépek
beszerzésére vonatkozó pályázat benyújtására /előző ülésre kiküldött előterjesztés/
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
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I.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályainak megállapítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Dr. Gajdics Gábor: Az előterjesztésen helytelenül az szerepel, hogy a határozatot egyszerű
többséggel kell elfogadni. A döntéshozatal minősített többséget igényel.
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 minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
320/2016. (XII. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Partnerségi egyeztetés szabályainak
megállapításáról szóló javaslatot megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadja el:
1.Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) tájékoztatásának módját és
eszközei:
a., A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia,
valamint a településrendezési eszközök készítése, módosítása, vagy felülvizsgálata
során az Önkormányzat az alábbi partnereket kívánja bevonni:
I., Pásztó város lakossága
II., Kiemelt partnerek: gazdasági társaságok, módosítással érintett ingatlanok
tulajdonosai
b. A tájékoztatás módja és eszközei:
I., Lakosság tájékoztatása a helyben szokásos módon
1. az Önkormányzat hirdetőtábláján
2. a település honlapján
II., A kiemelt partnerek (ill. képviselői) közvetlen megkeresése postai úton a
bejegyzett székhelyen / címen, vagy elektronikus úton.
1. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja:
a. Az előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett véleményeket az Önkormányzat az
előzetes tájékoztatási szakasz lezárultáig várja írásbeli formában a székhelyére.

3

b.

c.
d.

e.

f.

g.

h.

Amennyiben a kiemelt partner a megállapított határidőn belül véleményt ad,
észrevételt tesz vagy nyilatkozik arról, hogy az eljárásban részt kíván venni, úgy
az eljárás későbbi szakaszaiban is meg kell keresni. A lakosságot nyilatkozatától
függetlenül – a többi partnertől eltérően - a helyben szokásos módon minden
tervezési fázisba be kell vonni.
A javaslatokat, s véleményeket a helyben szokásos módon iktatni kell (az
elérhetőséggel együtt), amiket a tervezés során az Önkormányzat - a megbízott
tervező véleményének figyelembe vételével - értékel, s az Önkormányzat illetékes
bizottsága, vagy a képviselőtestület döntése alapján vesz figyelembe a tervezés
során.
Egyszerűsített és tárgyalásos eljárás esetén a lakosságot és a kiemelt partnereket
előzetesen nem kell megkeresni.
A tervezési dokumentáció elkészültét követően, a – teljes és egyszerűsített eljárás
esetében – a véleményezési szakaszban az Önkormányzat a kiemelt partnereket –
az államigazgatási szervekkel egyidejűleg - elektronikus úton vagy postai úton
értesíti, hogy tegyék meg véleményüket. A lakosság az Önkormányzat honlapján,
hirdetőtábláján kerül kiértesítésre. A véleményezésre rendelkezésre álló idő
megegyezik az államigazgatási szervek számára jogszabályban meghatározott
véleményezési idővel.
Tárgyalásos eljárás esetében az egyeztetési eljárás megkezdését megelőzően kell a
partnerségi egyeztetést lefolytatni. Az Önkormányzat a kiemelt partnereket
elektronikus
úton vagy postai úton értesíti, hogy tegyék meg véleményüket. A lakosság az
Önkormányzat honlapján, hirdetőtábláján, helyi Tv-ben kerül kiértesítésre.
Tárgyalásos eljárás esetében a véleményezésre rendelkezésre álló idő 5 nap.
A partnerek a tervezési dokumentációt áttanulmányozhatják:
I. az Önkormányzat hirdetőtábláján vagy a Városfejlesztési és
városüzemeltetési osztály irodájában.
II. a település honlapján
A vélemény kifogást emelő megállapításait jogszabályi hivatkozással vagy
részletes szakmai indoklással vagy közösségi érdekkel kell igazolni.

2. Az Önkormányzat a partnerségi egyeztetés keretében határidőn belül beérkezett
véleményeket értékeli, s amennyiben az lehetséges, a tervbe beépíti.

3. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk,
nyilvántartásuk rendje:
a. Az önkormányzat a közösségi érdekekre figyelemmel – a joszabályban
meghatározott egyeztetésen túl – további egyeztetést kezdeményezhet a
partnerekkel a vélemények tisztázására, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.
b. Az egyeztetés módja lehet (az Önkormányzat döntése alapján)
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i. helyben szokásos fórumon (partnerségi fórum, közmeghallgatás
stb.)
ii. meghívásos tárgyalás a partnerekkel.
c. A véleményezést követően a partnerek el nem fogadott javaslatait, véleményeit
képviselő-testület tárgyalja, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a
képviselő-testület dönt, a véleményezési szakasz csak ezt követően zárható le.
d. A véleményezési szakasz lezárulásával az el nem fogadott véleményekről értesítést
kell küldeni a véleményező partnereknek. A további véleményezők a jóváhagyást
követően a közzététel során értesülnek a tervről.
4. Az elfogadott településfejlesztési koncepció / integrált településfejlesztési stratégia /
településrendezési eszközök nyilvánosságát, lakossági közzétételt az Önkormányzat
biztosítja
a. az Önkormányzat hirdetőtábláján vagy a Városfejlesztési és városüzemeltetési
osztály irodájában
b. a település honlapján
az elfogadást követő 15. napon belül. Az elfogadásról az Önkormányzat értesítést küld a
partnereknek.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dömsödi Gábor – polgármester
II.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat a Mikszáth Kálmán Líceum és Kollégium részére tulajdonosi hozzájárulás
megadására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dr. Gajdics Gábor: A határozati javaslat kiegészítését javasolja, mivel nem a Kollégium a
benyújtó, hanem a KLIK. Ezért az 1.pontba kerüljön bele a „vagyonkezelőjének” szó.
Kérdés
Káposzta Csaba: Volt két benyújtott pályázatunk, ami nem sikerült. A KLIK-nek nem az a
szándéka, hogy ezzel a kisebb pályázattal próbálkozik és nem érdeke a nagyobb felújítás?
Dömsödi Gábor: A pályázatot a KLIK adta be. Az önkormányzat csak a tulajdonosi
hozzájárulást adta hozzá, illetve vállalt 12 millió Ft önrészt. Kétszer beadták a pályázatot,
nem nyert. Extrém rövid határidők voltak, mások sem tudták beadni a pályázatot. Lesz újabb
kiírás. A két pályázat egyébként nem függ össze.
Farkas Attila: Valóban az első körben elutasították a pályázatot, viszont ígéretet kaptak arra,
hogy a következő benyújtás alkalmával figyelembe veszik.
Dömsödi Gábor: Úgy gondolja, a jövőben az iskola és a kollégium is kap forrást a felújításra.
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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 minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
321/2016. (XII. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mikszáth Kálmán Líceum és
Kollégium tulajdonosi hozzájárulás kéréséről szóló előterjesztést és az alábbiak szerint
határoz:
A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja a Mikszáth Kálmán Líceum és
Kollégium vagyonkezelőjének az alábbi felújításokhoz, amelyekhez önerőt nem biztosít:
1. a Mikszáth Kálmán Líceum Kollégiuma épületében (Rákóczi út 5. szám) az északi szárny
második emeleti közös vizesblokkjának felújításához
2. a Mikszáth Kálmán Líceum Fő út 58. számú épületében egy földszinti, 64 m2-es (4.
tanterem), egy emeleti, 52 m2-es (informatikai tanterem) helyiség padlózatának teljes
cseréjéhez
3. a Mikszáth Kálmán Líceum tornaterme (Rákóczi út 1. szám) fűtésének korszerűsítéséhez.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
4.A felújításokat a Városfejlesztési ésVárosüzemeltetési Osztály folyamatosan ellenőrizze.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
III.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat étkeztetési feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás
jóváhagyására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
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Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság az Intézményirányítási és Szociális
Bizottsággal együttes ülésen megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
322/2016. (XII. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a javaslatot, miszerint a Pásztói
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Gyermekotthon, Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium gyermekeinek étkeztetését 2017. január 1-től a
tanév végéig a „Baglyaskő” Idősek Otthona biztosítsa.
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodás
aláírására.
IV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat külterületi közutak fejlesztésére és karbantartásukhoz szükséges munkagépek
beszerzésére vonatkozó pályázat benyújtására /előző ülésre kiküldött előterjesztés/
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Az előző ülésen tárgyalta a testület az előterjesztést, melyhez két határozati
javaslat tartozott. Az első határozati javaslatról nem szavazott a képviselő-testület, ezt a
hiányt kell most pótolni.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság 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
323/2016. (XII. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a„Külterületi
helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
kódszámú pályázati felhívás keretében feljavítandó külterületi utakra és beszerzendő
munkagépekre tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
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1. Pásztó Városi Önkormányzat, mint a Pásztó 072, 0120, 0165 hrsz-ú külterületi közutak
tulajdonosa pályázatot nyújt be a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati felhívásra az 1.
célterületben meghatározott célok elérésére maximálisan 15 millió forint önerő biztosításával.

2.Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert a támogatási
pályázati dokumentáció elkészítésére és benyújtására, valamint a pályázat benyújtásához
szükséges szerződések megkötésére.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester

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

Dömsödi Gábor
polgármester

Dr. Gajdics Gábor
jegyző

