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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.   március 30-i  üléséről. 
 
Helye: Városháza II. emeleti ülésterme, Pásztó, Kölcsey utca 35.  
 
Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, Farkas Attila alpolgármester,  Édes Attila,  
dr. Becsó Károly,  Barna Tiborné, Plecskó Péter, Káposzta Csaba,  Volek György  képviselők. 
 
Dr. Gajdics Gábor jegyző, Bartus László osztályvezető,  Juhászné Mustó Mária osztályvezető, 
dr. Szántó-Stadler Annamária jogász, Budavári Valéria osztályvezető,  Zagyi Edit mb. 
óvodavezető, Borbélyné Válóczi Marianna, Oláhné Csákvári Gabriella, dr. Hír János, Tari 
Mihály,  Berzák Gyuláné   Szervezési Osztály munkatársai. 

Dömsödi Gábor polgármester köszönti a jelenlévőket.  
Külön köszönti Seres Tibor tü. ezredest, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
igazgatóját, valamint Angyal Tibor tü. alezredest  a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Salgótarjáni Kirendeltségének vezetőjét, a Pásztói Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság részéről Csépe Zsolt tü. alezredes, tűzoltóparancsnokot,  
Köszönti továbbá a pásztói Rendőrkapitányság részéről Vida Ottó Kolozs r. ezredes 
kapitányságvezetőt és Dr. Kalmár Zsolt r. ezredest a Nógrád Megyei Rendőrkapitányság 
képviseletében.  
Megállapítja a határozatképességet, mivel  a 9 megválasztott képviselőből 8 fő jelen van.  
 
Javaslatot tesz a napirendre a meghívótól eltérően az alábbiak szerint: 
További 6 napirendi pont megtárgyalása szükséges, melyek a következők: 
 
13./ Javaslat a Nyikom HTK. kérelmének elbírálására 

Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
14./ Javaslat a Pásztó, 0124 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó vételi jogot alapító szerződés 

meghosszabbítására. 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

 
15./ Javaslat Pásztói Sport Klub  kérelmének elbírálására 

Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
16./ Javaslat jungtimer BMW márkatalálkozó támogatására 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
17./ Javaslat Pásztó településnév használatra vonatkozó kérelem elbírálására 

Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
18./ Javaslat a helyi mikrovállalkozások támogatására. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Javasolja továbbá, hogy cseréljék meg a 3. és 6. napirendi pontot. Harmadik  napirendi 
pontként tárgyalja a testület a Tűzoltóparancsnokság beszámolóját, 6. napirendi pontként 
pedig a központi háziorvosi ügyeletről szóló tájékoztatót.   
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 Megkérdezi van-e más javaslat. 
Egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja a módosított napirendet. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
60/2017. (III. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
2./ Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési szabályainak egyes 

kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosítására 
 Előterjesztő: Dr. Becsó Károly Ügyrendi Bizottság elnöke 
 
3./ Beszámoló a Pásztói Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2016.évi tevékenységéről 
 Előterjesztő: Csépe Zsolt tü. alezredes tűzoltóparancsnok 
 
4./ Tájékoztató a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni 
 Katasztrófavédelmi  Kirendeltsége 2016. évi tevékenységéről 
 Előterjesztő: Angyal Tibor tü. alezredes, kirendeltségvezető  
 
5./ Beszámoló Pásztó város és vonzáskörzete közbiztonsági helyzetéről. 

Előterjesztő: Vida Ottó Kolozs Rendőrkapitányság Vezetője  
 
6./ Tájékoztató a központi háziorvosi ügyelet működéséről 
 Előterjesztő: Dr. Zsúdel Tamás ügyvezető igazgató 
  
7./ Javaslat a 2946/50 hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelem elbírálására. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
8./ Javaslat a Pásztó, 0121/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi kérelem elbírálására. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
9./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2017.évi közbeszerzési tervére 
 Előterjeztő: Dömsödi Gábor polgármester  
 
10./ Javaslat a pásztói 1. és 2. számú fogorvosi körzet ellátásának biztosítására. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
11./ Javaslat együttműködési megállapodással kapcsolatos döntés meghozatalára. 
 Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
12./ Javaslat civil  és sportegyesületek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására. 
 Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok 
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13./ Javaslat a Nyikom HTK. kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 

 
14./ Javaslat a Pásztó, 0124 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó vételi jogot alapító szerződés 

meghosszabbítására. 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

 
15./ Javaslat Pásztói Sport Klub  kérelmének elbírálására 

Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
16./ Javaslat jungtimer BMW márkatalálkozó támogatására 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
17./ Javaslat Pásztó településnév használatra vonatkozó kérelem elbírálására 

Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
18./ Javaslat a helyi mikrovállalkozások támogatására. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 

I. NAPIRENDI PONT: 
 
      Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. 
      Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Részt vett a Kelet-Nógrádi Hulladékgazdálkodási Társulás ülésén, melyet 
többek között azért  hívtak össze, mert egy pásztói lakos, aki a Palóc Csárda tulajdonosa, csak 
akkor hajlandó aláírni a hulladékudvar megnyitásához szükséges hozzájárulást, ha 
kártalanítják őt. A kártalanítási összeget 6 millió Ft-ban jelölte meg. Mivel csak ez az egy 
akadálya volt a megnyitásnak, beleegyeztek a kártalanításba, és kifizették részére a 6 millió 
Ft-ot. Várhatan legkésőbb májusban a hulladékudvar működni fog. Ennek kapcsán majd a 
képviselő-testületnek el kell fogadnia az ajánlott működési szabályokat. 
 
Márciusban több ünnep is volt, pl. megemlékeztek a Nőnapról a városrészekben és Pásztón is, 
színvonalas műsorok keretében. Március 15-én az ünnepség után felavatták a műfüves pályát. 
Az öltözők is felújításra kerültek. A futballpálya füvesítése is megtörtént és remélhetőleg a 
futópályán  is hamarosan kezdődik a  felújítás. 
 A Városgazdálkodási Kft. körüli ügyekről bővebben egy külön riportban fog beszélni. Az 
ügyek előre haladása érdekében felkereste a salgótarjáni Városgazdálkodási Kft-nél a 
közmunka programmal foglalkozó  szakembert. 
Az Erasmus Plus program keretében néhány napot töltött Szentpéterváron, melynek sok 
tanulsága volt. Főként az, hogy érdemes orosz nyelvet tanulni. 
Találkozott Varga Béla úrral, aki Becsó Zsolttal közösen nagyon kedvező ajánlatot közvetített 
a helyi vállalkozások támogatására. Erről önálló napirendi pontban is fognak tárgyalni.  
Kéri a képviselő-testületet a tájékoztató elfogadására.  
 
Szavazásra bocsátja. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
61/2017. (III. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 
 

II. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési szabályainak egyes kérdéseiről 
szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Dr. Becsó Károly Ügyrendi Bizottság elnöke 
 
Dr. Becsó Károly: A bizottsági üléseken részletesen megtárgyalták a módosítási javaslatot. A 
hivatal munkatársai fognak erről részletes tájékoztatást adni.  
 
Dr. Gajdics Gábor: A módosítással kapcsolatban két fontos dolgot emel ki. Az IPESZ 
megszűnésével a feladatok átkerültek a Polgármesteri Hivatalhoz 4 fő dolgozó átvételével. 
Már ez önmagában is indokolja az SZMSZ módosítását, valamint 3 dolgozó nyugdíjba ment, 
ketten máshová mentek dolgozni. A technikai jellegű módosításokról majd a kolléganő ad 
tájékoztatást.  
Módosításra került, hogy a tájékoztató elhangzása után is lehet kérdést feltenni, véleményt 
mondani. Ez eddig nem így volt benne az SZMSZ-ben.  
Változás történik az előterjesztések előlapjainak formátumában is. Egyelőre kisérleti jelleggel, 
ha beválik, ezt fogjuk használni. A rendelet-tervezet utolsó oldalán van egy szervezeti ábra, 
mely már a jelenlegi állapotot tükrözi. 
 
Dr. Szántó-Stadler Annamária: A tegnapi bizottsági ülésen jelezte, hogy a hatályba léptető 
rendelkezéssel kiegészül a tervezet. A zárt ülés szabályai is módosulnak, az Mötv-hez  
igazítottuk azt. Másik fontos módosulás, hogy a szövegben is rögzítették, hogy amennyiben 
az előterjesztő befogadja a módosító javaslatot, nem kell róla külön szavazni. Az alternatív 
szavazásoknál annyi a módosulás, hogy amennyiben egymás kizáró alternatíva van és az 
egyiket már elfogadták, nem kell a további alternatívákról szavazni.  
 
Kérdés nem volt.  
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Becsó Károly: A jegyző úr felé jelzi  az új borítólappal kapcsolatban, hogy az irány nem 
rossz, Túl sok információ szerepel rajta. 
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. 
 
Dömsödi Gábor: A fedlap ötlet nem rossz, de a fedlap rossz, Ezt így foglalná össze. 
Egyébként pedig áttekinthetetlen és a polgármester nem tud rá véleményt írni és más sem. 
Ezen változtatni fognak. 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a rendelet-tervezetet.  
A fedlappal kapcsolatban egyezik a véleménye az előtte szólókkal. 
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Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja.  
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről 
szóló 27/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve). 
 

III. NAPIRENDI PONT: 
 
Beszámoló a Pásztói Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2016.évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Csépe Zsolt tü. alezredes tűzoltóparancsnok 
 
Csépe Zsolt: Elsőként néhány gondolatban ismerteti az elmúlt évben bekövetkezett 
káreseményeket.  Míg 2015-ben 42 káresemény történt Pásztón, ez 2016-ban 37-re csökkent. 
A jelentősebb események közül kettő tűzesetet és egy műszaki mentést emel ki, ezekben az 
esetekben nem csak a pásztói tűzoltóság végezte az oltást és a mentést. Az egyik március 19-
én történt Pásztón a Fenyő utcában, ahol egy lakóépületnek a tetőszerkezete gyulladt ki és 100 
%-ban leégett. A hatékony és gyors beavatkozásnak köszönhetően a lakórészt meg tudták 
menteni. Ehhez  Salgótarjánból és Bercelről kaptak segítséget.  A másik tűzeset október 26-án 
történt Pásztón a Bánya úton.  Ott szintén a tetőszerkezet égett és a kazánház is 
megsemmisült. A tűzoltást nehezítette, hogy az épületből 2 db propán bután gázpalackot 
kellett kihozni. Ez sikerült, így elkerülték az esetleges robbanást. Itt a pásztói egységen kívül 
a bátonyterenyei egység nyújtott segítséget.  

A műszaki mentés pedig éppen a Polgármesteri Hivatal épülete előtt történt, ugyanis egy 
munkagép elvágta a gázvezetéket. Elsődlegesen vízsugárral akadályozták meg az esetleges 
robbanást. Ezzel egyidejűleg lakosságvédelmi intézkedésekre került sor. 80 m-es körzetben a 
lakások nyílászáróit bezáratták,  valamint biztonsági okokból a Polgármesteri Hivatalban 
tartózkodó dolgozókat és ügyfeleket kimenekítették, kiürítették az épületet. A gyalogos- és 
gépjármű forgalmat szintén leállították a Rendőrséggel együttműködve. A veszély elhárítása 
viszonylag gyorsan megtörtént  és a kora eseti órákban megszűnt a gázszivárgás.  

Az elmúlt évben a bekövetkezett tűzesetek során személyi sérülés és haláleset nem történt. 

A közelmúltban megváltoztak a kéményseprés szabályai. 2016. júliusától ezt a tevékenységet 
átvette a katasztrófavédelem. Természetesen továbbra is kéményseprő szakemberek végzik 
ezt a feladatot. Fontos tudni, hogy az ellenőrzést megelőző 15 nappal az érintettek kapnak egy 
írásbeli értesítést a kéményseprés várható időpontjáról.  Ha az ügyfél nem tartózkodik otthon 
a megjelölt időben, ismét hagynak egy értesítést és ha a második alkalommal sem sikerül 
elvégezni a munkát, az ügyfélnek kell 30 napon belül újabb időpontot kérni.  A harmadik 
kiszállásnál az ügyfél fizeti a kiszállási díjat.  Zárt rendszerű fűtésnél két évente kötelező a 
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felülvizsgálat, az összes többinél évente.  Ha megtiltott égéstermék elvezetőt találnak, azt 60 
napon belül újra ellenőrizni kell, hogy használják-e a tiltás ellenére. 

A szabadtéri tüzekkel kapcsolatban elmondja, hogy sajnos elég gyakoriak. Az égetéssel 
kapcsolatban külön kell választani a külterületet és a belterületet. A külterületen történő 
égetést be kell jelenteni, engedélyeztetni kell. Tehát senki ne kezdjen hozzá, ha nincs 
engedélye. A belterületen történő égestés szabályozása önkormányzati rendeletben történik. 
Az égetés napját rendelet szabályozza. A külterületi égetéssel kapcsolatban elmondja még, 
hogy az általános tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani.  

Kérdés 

Farkas Attila: Országos tűzgyújtási tilalom idején belterületen a kertben lehet-e égetni? 

Csépe Zsolt: Amennyiben a belterület 200 m-es körzetében erdőterület van, szigorúan tilos a 
tűzgyújtás. Ha ettől távolabb van a kert, akkor igen. 

Dr. Gajdics Gábor: Az országos tűzgyújtási tilalom most külterületre, erdőterületre és 
mezőgazdasági területre  vonatkozik. Erről éppen a napokban érkezett egy felhívás a 
katasztrófavédelemtől. Belterületen az önkormányzati szabályozás szerint lehet tüzet gyújtani. 

Volek György: Arra is fel kellene hívni a lakosság figyelmét, hogy amennyiben tüzet 
gyújtanak, gondoskodjanak arról is, hogy legyen a közelükben valamilyen oltási lehetőség, 
nehogy véletlenül nagyobb baj legyen. 

Plecskó Péter: Ha jól értette, a kéményseprés ingyenes, csak harmadik alkalommal kell a 
kiszállási díjat megfizetni. Van-e elég kéményseprő szakember? 

Csépe Zsolt: Tudomása szerint van elegendő szakember és folyamatosan végzik a munkát. 

Dömsödi Gábor: Végre rendeződni látszik a pásztói tűzoltóság udvarának az ügye. A 
tulajdonosnak felajánlottak egy csereingatlant az udvarért és remélhetőleg sikerül 
megegyezni. 

Angyal Tibor: Nógrád megyében 6 kéményseprő mesterre van szükség, ebből jelenleg két fő 
áll rendelkezésre. Kéményseprő szakmunkásból 9 főre van szükség, ebből most 8 fő áll 
rendelkezésre. Ezek teljesen friss adatok, tegnap kapta. 

Dömsödi Gábor: Ez azt jelenti, hogy kevés a szakember? 

Angyal Tibor: Jelenleg 35 főt képeznek az országos tanfolyamon és folyamatos a 
mesterképzés is azoknál, akik már megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkeznek. 

Dömsödi Gábor: Mi a helyzet az önkéntes tűzoltó egyesülettel Pásztón? Alapítsanak-e egy 
újat, mert véleménye szerint szükség lenne rá. 

Csépe Zsolt: Nincs információja az önkéntes tűzoltó egyesületről. Ami viszont egy új dolog, 
hogy van egy egyesület, amely ki szeretné egészíteni az alapszabályát, amelybe szeretnék 
felvenni a tűzoltási, katasztrófavédelmi tevékenységet. Úgy tudja, hogy 20 fő áll 
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rendelkezésre, módosítják az alapszabályukat és már az igazolványaikat készíttetik. Ez 
egyébként olyan csapat, akikre számíthatnak pl. olyan eszközök kapcsán, mint a terepjáró, 
vagy nehezen megközelíthető helyek elérésekor. Már többször igénybe vették segítségüket. 

Farkas Attila: Ez kapcsolódik esetleg ahhoz, hogy Béren és Erdőkürtön is alakult ilyen 
csoport? 

Csépe Zsolt: Béren települési mentőcsapat alakult, tavaly megvolt a minősítő gyakorlatuk is. 
Héhalomban viszont önkéntes tűzoltó egyesület alakult, és remélhetőleg hamarosan 
megkezdhetik működésüket, mint elsődlegesen beavatkozó önkéntes tűzoltók. Ha jól tudja, 5-
6 település tartoznak hozzájuk, ahová a hivatásos egységek a távolság miatt később érnének 
ki. 

Dömsödi Gábor: Megköszöni Csépe Zsolt beszámolóját és kérdezi a bizottságokat, milyen 
döntést hoztak. 

Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a beszámolót és 
egyhangúlag elfogadásra javasolják. 

Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság szintén megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja. 

Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság is  megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
beszámolót. 

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 
62/2017. (III. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pásztói Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadta. 
 
IV. NAPIRENDI PONT: 

Tájékoztató a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni 
Katasztrófavédelmi  Kirendeltsége 2016. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Angyal Tibor tü. alezredes, kirendeltségvezető  
 
Angyal Tibor: A katasztrófavédelem fő célja minden évben, hogy az integrált feladatokat 
ellássák. Ilyen pl. a tűzvédelem, polgári védelem, iparbiztonsági szakterület. Az elmúlt évben 
3080 ellenőrzést hajtottak végre illetékességi területükön. A kirendeltség területén tavaly 700 
esemény volt. Ebből Pásztó működési területén 153. Az események felszámolása megtörtént, 
erről Csépe Zsolt is beszélt. 
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A települési önkéntes mentőcsoportok létrejöttek országosan szinte minden járásban. Ezek a 
mentőcsoportok elsődlegesen az alapvető vízkár elhárítási tevékenységre lettek kiképezve. 

A kéményseprési tevékenységgel kapcsolatban elmondja, hogy 2016. június 1-től látja el a 
katasztrófavédelem. Nógrád megyében Salgótarjánban van egy megyei kéményseprő csoport, 
mely az igazgatóságon van elhelyezve. Rengeteg technikai fejlesztés is történt pl. 
gépjárművek, illetve a kémények tisztításához szükséges eszközök tekintetében. A Magyar 
Kémény Kft-től megkaptak egy bizonyos adatbázist is, mely szintén segítette a munkát. 
Szinte a nulláról kellett felállítani a szervezetet és nagyon jól haladnak. A lakosság számára 
ingyenes a kéményseprés, a vállalkozásoknak viszont fizetni kell az ellenőrzésért. 2017-ben 
folytatják a hatékony megelőző tevékenységet. Már eddig is sok ellenőrzést hajtottak végre. 
Egyértelműen meg lehet állapítani, hogy a lakástüzeket sok esetben a nem megfelelő kémény 
okozza, illetve a szénmonoxid mérgezésekben is jelentős szerepet játszik a hibás, vagy nem 
ellenőrzött kémény. 

Megköszöni a Képviselő-testületnek, az együttműködő társ szerveknek, illetve a lakosságnak 
azt az együttműködést és támogató munkát, melyet a katasztrófavédelem felé nyújtottak. 

Kérdés 

Farkas Attila: Az utóbbi időben egyre többet lehet hallani a szénmonoxid mérgezésekről. 
Emlékei szerint régebben ez kevesebbszer fordult elő. Mi ennek az oka? Megváltoztak a 
tüzelési szokások? Vannak-e olyan szénmonoxid érzékelő készülékek, melyek teljesen 
biztonságosak? 

Angyal Tibor: A szénmonxid mérgezéseknek több összetevője is van. Az egyik ilyen a 
kémény nem megfelelő állapota. A nyílászárók is sokkal korszerűbbek lettek, illetve a külső 
hőszigetelés is megakadályozza a falak természetes lélegzését. Ezek azt eredményezik, hogy 
nem megfelelő a szellőzés a lakásban.  

Voltak olyan tűzesetnél, hogy mire kiértek, tűz már nem volt, ugyanis a helyiségben elfogyott 
az égéshez szükséges oxigén, mert a műanyag ablakok annyira leszigetelték a levegő 
áramlását. 

Szénmonoxid érzékelőből sokfélét gyártanak, utána kell nézni pl. a katasztrófavédelem 
honlapján, hogy melyik a legmegfelelőbb. 

Volek György: A katasztrófavédelem mint hatóság, a hangsúlyt elsősorban a megelőzésre 
helyezi. Milyen ráhatással vannak az önkormányzatokra, hogy pl. tisztítsák a patakmedreket? 

Pásztón a Kövicses patak vezeti le a hasznosi víztározó vizét, ezért fontos lenne a 
karbantartása. Amíg a ZAVIT működött, ez nem is volt probléma, mert ők kitisztították. Van-
e valamilyen lehetőség erre, esetleg pályázat formájában az önkormányzatok részére? 

A kéményekkel kapcsolatban kérdezi, hogy az olyan öreg házaknál, ahol évente csak pár 
alkalommal fűtenek be, kell-e ellenőriztetni a kéményt? 
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Angyal Tibor: Az önkormányzatok és a magánszemélyek felé is hatósági kötelezéssel tudnak 
élni. Februárban és márciusban felmérték azokat a kockázati helyeket, ahol az elmúlt évek 
során gyakran keletkeztek szabadtéri tüzek. Küldtek ki kötelezéseket is és ellenőrizni fogják, 
hogyan hajtották végre az önkormányzatok. Lényeges az is, hogy a tulajdonjog mellett milyen 
művelési ágba tartozik a terület. Nádasnál pl. csak a fagyok beálltával lehet a nádat levágni. 
Legelőn az állattartás a jellemző, itt általában lelegeltetik a területet, illetve a széna 
betakarítása is fontos. 

Sajnos a tűzesetek nagy része visszavezethető arra, hogy az emberek  gondatlanok. Ezt 
azonban nem minden esetben sikerül bebizonyítani.  

Az önkormányzatoknak a területek rendben tartására a közmunkásokat lehet igénybe venni, 
illetve a közútkezelővel együttműködve az adott útszakaszt karban lehet tartani. 

A kéményekkel kapcsolatban elmondja, hogy gáztüzelésnél kétévente, egyéb tüzelésnél 
évente felül kell vizsgálni. Az pedig mindegy, hogy az adott épületet évente csak néhányszor 
használják. Ez a szabály mindenkire egyformán vonatkozik. Van arra is lehetőség, hogy 
használaton kívülre helyezik a kéményt. Ez azt jelenti, hogy tető alá vissza kell bontani, 
illetve a kinti csatlakozó nyílást teljesen le kell falazni.  

Dömsödi Gábor: A patakmedret korábban bobcat-tel takarították és az is kiderült, hogy a 
Városgazdálkodásnál a közmunka pályázatban szerepel egy használt bobcat vásárlása. A Kft-
nél van betervezve pénzösszeg gépvásárlásra és gondolkodnak rajta, hogy ne használtat, 
hanem újat vegyenek. Ennek vizsgálják a feltételeit. Közmunkásokkal nem lehet a 
patakmedret kitakarítani, mert nagyon sok hulladék halmozódott fel. 

Mivel több kérdés nincs, kéri a bizottságok álláspontját a tájékoztatóval kapcsolatban. 

Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a tájékoztatót és 
egyhangúlag elfogadásra javasolják. 

Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság szintén megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja. 

Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság is  megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 

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 
63/2017. (III. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a  Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2016. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatót  és azt tudomásul vette. 
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V. NAPIRENDI PONT: 

Beszámoló Pásztó város és vonzáskörzete közbiztonsági helyzetéről. 
Előterjesztő: Vida Ottó Kolozs Rendőrkapitányság Vezetője  
 
Dömsödi Gábor: Sajnos most el kell mennie, ezért felkéri Farkas Attila alpolgármestert, 
vezesse tovább a testületi ülést. Előtte azonban néhány gondolatot elmond.  

Nem azért megy el, mert a napirend kapcsán kénytelen elfogultságot bejelenteni a Parancsnok 
Úr felé, mivel két feljelentést is tett ellene becsületsértés miatt. A tisztelt hallgatóság fog 
hallani sok köszönetet, mert a tegnapi bizottsági ülésen többen megköszönték a 
Rendőrkapitánynak és a kapitányságnak a munkáját. Ezt a képet árnyalná egy kicsit. Szerinte 
ugyanazok a problémák, mint tavaly ilyenkor. Ezek fennállnak ma is, de ezt elmondta a 
kapitányságon is, amikor a Kapitány úr tájékoztatót tartott. Érdemi javulás e tárgykörben 
nincs, egyetlen észrevételre sem érkezett pozitív válasz.  

Kéri a Kapitány Urat, vegye úgy, hogy ugyanazt, amit eddig már háromszor elmondott, most 
elmondta volna negyedszer is. Nagy megelégedésére szolgálna, ha most már valami történne. 
Fényképekkel tudja bizonyítani, hogy amit mondott, valóban úgy van. Több helyen a 
városban tilosban parkolnak az autók. Pl. itt az utcában is, vagy a katolikus iskola előtt  is. A 
trafipax mindig ugyanazon a helyen mér, de a balesetveszélyes helyeken nem. Tegnap 
Káposzta Csaba kérte,  hogy mérjék a Mátrából lefelé jövő autókat. Kapitány úr azt mondta, 
hogy küldeni fog oda trafipaxot. A 21-es úton, ahol az építkezés folyik, sokan nem tartják be a 
40 km-es sebességet, ott is kellene mérni, mert életveszélyes ott a közlekedés. 

Az állomány munkáját egyébként megköszöni, mert ezek a problémák nem a rendőrök 
problémái, hanem vezetési kérdés. Amit pedig a megyei kapitánnyal megbeszélt, ahhoz tartja 
magát.  

Dömsödi Gábor távozik, az ülést Farkas Attila alpolgármester vezeti tovább. Hét képviselő 
van jelen az ülésteremben. 

Farkas Attila:  Megkérdezi, van-e Vida Ottó Kolozs Kapitány Úrnak szóbeli kiegészítése. 

Vida Ottó Kolozs: Röviden reagál Polgármester Úr kijelentéseire. Úgy gondolja, hogy a 
lakosság mást érez és azt hiszi, hogy a képviselő-testület is. Ezzel ezt a dolgot le is zárja. A 
kapitányság alapvető célkitűzése volt, hogy megfeleljen mind az állampolgároknak, mind 
pedig a rendőrség elvárásainak. A rendőrség által kiszabott központi feladatokat elvégezték. A 
személyi állomány fegyelmezetten és megfelelő szakmai elhivatottsággal végezte munkáját. 
A kapitányság legfontosabb céljai, feladatai a következők voltak: megfelelés az 
állampolgárok elvárásainak, illegális migráció kezelése,  e-útdíjas kötelezettségek teljesítése, 
a közbiztonság jó szinten tartása, bűncselekmények számának csökkentése, közterületek 
biztosítása, létszám deficit kezelése, a létszámhiányok feltöltése, az elvárt eredményességi 
mutatóknak való megfelelés. A kapitányság állománya 7 fővel növekedett. A migrációval 
kapcsolatos feladatok nagyobb leterheltséget jelentettek. A kapitányságok maradt személyi 
állomány csökkentett létszámmal állt helyt. A munkát igen feszes szolgálati ellátással, 
túlszolgálattal végezték, több esetben megyei segítséggel. A feladatok jó színvonalú 
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teljesítéséhez szükség volt arra is, hogy a lakossággal, az önkormányzatokkal partneri szintű 
kommunikációt  valósítottak meg. A társadalmi elégedettségi mérések is azt mutatták, hogy a 
lakosság elégedett a munkájukkal. A kapitányság tisztességes eredményt ért el a szervezeti 
értékelésben is. Ennek a mutatója 94,4 %, az előző években ez 91 % volt. Ez is azt bizonyítja, 
hogy szakmailag elismert és kivételes színvonalon teljesített a pásztói Rendőrkapitányság. 

A területükön évek óta csökken a bűncselekmények száma is. Tíz évvel ezelőtt még az 
országos átlag feletti volt a megye, most pedig már alatta van. Az előterjesztésben többféle 
kimutatás is található a bűncselekmények számának alakulásáról. A közterületen elkövetett 
bűncselekmények száma is csökkent. 

Az eredmények alapján a pásztói kapitányság nem vegzáló, a jogkövetőket segítő, a 
jogsértőket elmarasztaló tevékenységet folytat. A kapitányság biztosította a rendet, a 
közbiztonságot. Pásztó és a pásztói járás ma az ország egyik legbiztonságosabb városa és 
térsége. A17 féle fő célkitűzésük szintén olvasható az előterjesztésben, nem sorolja föl. 

A tegnapi bizottsági ülésen felmerült egy kérdése a busszal és a parkolással kapcsolatban. 
Ennek utánanéztek, egyenes útszakaszról van szó, belátható, az út szélessége 4,5 méter és a 
feléig sem foglalja el az ott parkoló autóbusz. Lehetősége van az önkormányzatnak olyan 
rendeletet alkotni, amiben meg lehet határozni, hogy egy 2,5 tonnánál súlyosabb gépjármű ne 
parkolhasson az utcában, illetve kijelölni, hogy hol parkolhat. 

Megköszöni mindenkinek, aki segítette a rendőrkapitányság munkáját. 

Kérdés 

Farkas Attila: Szóba került a bizottsági ülésen a kállói rendőrőrs megnyitása. Miért jó ez a 
lakosságnak és a kapitányságnak?  

Személy szerint jónak ítéli Pásztón a közbiztonságot  és a járásban is csökkentek a 
bűncselekmények. Van-e hatása ezekre  a mutatókra annak, hogy sokan dolgoznak a 
közmunka programban? Van-e információja Kapitány úrnak arról, hogy lehet, vagy mikor 
lehet kamera rendszer telepítésére pályázni? 

Vida Ottó Kolozs: A kállói rendőrőrs 2016. június 1-jével jött létre. 200-ben szűnt meg 
Szirákon az őrs és már akkor felvetették, hogy a déli területre szükség volna egy rendőrőrsre. 
Ez végül 2013-ban befogadásra került és tavaly megkezdhette működését. Ehhez 
természetesen szükség volt a kállói és még néhány  önkormányzat támogatására. A létszámot 
ebben az évben valószínűleg fel tudják tölteni, a kiírt pályázatokra vannak jelentkezők. 
Fontosnak tartja az ügyfél centrikusságot. A kállói és a környező térség lakossága nehezen 
tudta megközelíteni a pásztói kapitányságot. Így ez a probléma is megoldódott. A kállói 
őrsnek speciális kialakítása van, elsősorban rendészeti, illetve bűnügyi tevékenységgel 
kapcsolatos munkát végeznek. Kéthetente a pásztói kapitányságról is kimegy egy munkatárs 
Kállóra ügyfélfogadást tartani.  

A közmunka program kapcsán elmondja, nagyon fontos a munka világába történő 
visszavezetés. Értelmet ad annak, hogy érdemes reggel fölkelni, dolgozni, mert több pénze 
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lesz, mintha semmit sem csinálna. A kapitányságon is dolgoznak közfoglalkoztatottak és 
éppen a napokban megy el egy kolléganő, mert munkalehetőséget kapott.   Úgy gondolja, a 
közmunka mindenképpen pozitív hatással van a közbiztonságra is. 

Dr. Kalmár Zsolt: Második alkalommal van jelen a testületi ülésen és örül, hogy ismét itt 
lehet. A A Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság vezetésének is az az álláspontja, hogy a 
pásztói kapitányság tevékenysége kivételes és kimagasló. A beszámolóból egyértelműen 
láthatják, hogy az utóbbi két év legeredményesebbjét tudhatják maguk mögött. Mindezt úgy, 
hogy az állományból jelentős létszám folyamatosan a déli határszakaszon teljesített 
szolgálatot. Olyan bűnügyi eredményességi statisztikái vannak a kapitányságnak, amelyeket 
az országban minden kapitányság irigylésre méltónak tart. A pásztói Rendőrkapitányság 
országosan az első 20 legjobb kapitányság között van. A számszaki adatoknál azonban sokkal 
többet jelent az állampolgárok véleménye. A Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság 
felajánlotta szolgálatát mind a Polgármester úr, mind Pásztó lakossága részére. 

A térfigyelő kamerákkal kapcsolatban elmondja, hogy információi szerint van egy nagy 
volumenű előkészület a Belügyminisztériumban. Az évek tapasztalatai alapján arra jutottak, 
hogy az a lényeges, hogy minél jobb minőségű térfigyelő rendszerek alakuljanak ki és 
jöjjenek létre akár állami támogatással, pályázati lehetőségekkel. Első sorban a székhely 
városok tekintetében folyik ez az előkészítés. Ebbe Pásztó is beletartozik, mivel járási 
központ. Úgy gondolja, ez a program még ebben az évben realizálódik és mind a megyei, 
mind a pásztói kapitányság nevében felajánlja segítségét az önkormányzatnak. 

Dr. Becsó Károly távozik, 6 képviselő van jelen. 

Vida Ottó Kolozs: Reagál arra, amit Polgármester úr mondott. Nem tud olyan megkeresésről, 
bejelentésről az önkormányzattól, amire ne reagált volna a kapitányság. Dokumentáltan tudja 
bizonyítani, hogy amit kért, végre lett hajtva. 

Plecskó Péter: Személy szerint neki nagyon jó a kapcsolata mind a kapitányság vezetésével, 
mind az állománnyal. Nem csak polgárőrként, de állampolgárként is meg van elégedve a 
munkájukkal. Szeretné egy kicsit propagálni a polgárőrséget. Egyre többen lépnek be és egyre 
több a fiatal is. Szeretné, ha elmondaná Kapitány Úr, hogy a polgárőrségnek milyen feladatot 
tud adni a kapitányság és hogyan tudnak együttműködni.  

Vida Ottó  Kolozs: A megyei rendőr-főkapitányság és a Megyei Polgárőr Szövetség között 
létrejött egy megállapodás.  Ebben a megállapodásban rögzítve vannak a rendőrség és a 
polgárőrség feladatai. A lakosság létszáma alapján létrejöttek polgárőr tagozatok is. A 
polgárőrökkel nagyon sok közös szolgálatuk van, nélkülük nehéz lenne sok feladatot ellátni. 
A polgárőrök egy képzésen vesznek részt, melyről tanúsítványt kapnak. Ez után kezdhetik el 
tevékenységüket a törvényben meghatározottak szerint.  Szivesen áll Plecskó úr 
rendelkezésére, hogy beszéljenek a polgárőrség és a rendőrség további együttműködéséről.  

Volek György: Megköszöni a rendőrség tevékenységét, különös tekintettel az iskolák körüli 
forgalom irányítására és felügyeletére vonatkozóan. Minden reggel ott vannak és figyelnek a 
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biztonságra. Úgy gondolja, hogy Pásztón a Hunyadi utca és a Fő utca csatlakozásánál 
pénteken és szombaton óriási a tömörülés. Milyen megoldást lehetne erre kitalálni? 

A másik, amiről szeretne beszélni, az a gyalogos rendőri jelenlét.  Kapitány úr említette, hogy 
próbálják növelni a létszámot. Ha a lakosság részére látható a rendőri jelenlét, akkor 
nyugodtabbak. Köszöni a maga és a lakosság nevében is, hogy Pásztó a környék egyik 
legbiztonságosabb települése. Úgy látja a beszámolóban ismertetett mutatókból, hogy a 
rendőrség a 2016. évet nagyon eredményesen zárta. Ehhez gratulál az állománynak és sok 
sikert kíván.  

Vida Ottó Kolozs: A Hunyadi út-Fő utca problémája nem mai keletű. Az önkormányzat és a 
közút bevonásával kellene a megtalálni a legjobb megoldást. Ami közlekedésbiztonságot 
javít, azt a rendőrség támogatja.  

Gyalogos rendőrök folyamatosan vannak a területen és mind a 26 település is igényli ezt a 
fajta szolgálatot. Meg is van határozva, hogy a szolgálat 50 %-át gyalogosan kell teljesíteni. 
Ez csak akkor nem valósul meg, ha pl. bejelentés érkezik és ott kell intézkedni. A  törekvés 
az, hogy gyalogosan az emberekhez odamenni, értekezni velük és bizalmat kialakítani.  

Barna Tiborné: Tegnap a bizottsági ülésen elmondta véleményét az előterjesztésről. Nagyon 
örül annak, hogy a regisztrált bűncselekmények száma csökkent. Véleménye szerint is 
Pásztón a közbiztonság nagyon jónak mondható. Egyetért azzal, hogy lehetne több a gyalogos 
járőr, de ezt már több éve hallgatja Kapitány úr a testületi üléseken. Tudja, hogy a 
lehetőségekhez képest mindent megtesznek az ügy érdekében. Megköszöni, hogy az oktatási 
intézmények körül nagy odafigyeléssel és körültekintéssel végzik munkájukat. Az oktatási 
intézmények és a gyerekek is nagyon szeretik a nyári rendőrtáborokat. Szintén nagyon 
hatékonyak azok a felvilágosító órák, melyeket tanóra keretében tartanak a rendőrségtől. 
Polgármester úr említette, hogy pl. a katolikus iskola előtt tilosban parkolnak. Kéri a Kapitány 
urat, legyenek elnézőbbek, mivel sem a pedagógusoknak, sem a szülőknek nincs a környéken 
parkolási lehetőség.  

Káposzta Csaba: Megköszöni a rendőrség munkáját főként a városban zajló különféle 
sportrendezvények, mint pl. futóverseny, kerékpár túra, labdarúgó mérkőzések stb. biztosítása 
vonatkozásában. A városrészekben is jelen vannak pl. falunapok alkalmával és egyéb 
rendezvényeken.  

Farkas Attila: Kéri a bizottságok álláspontját a beszámolóval kapcsolatban.  

Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a beszámolót. 

Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja. 

Farkas Attila: Az Ügyrendi Bizottság részéről nincs jelen senki, de ők is megtárgyaltás és 
elfogadásra javasolják. 
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Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal a beszámolót elfogadta. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
64/2017. (III. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  Pásztó Város és 
vonzáskörzetének 2016. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót és azt elfogadja. 
 

SZÜNET 

SZÜNET UTÁN 

Farkas Attila: Megállapítja a határozatképességet, mivel a 9 megválasztott képviselőből 7 fő 
jelen van.  

VI. NAPIRENDI PONT: 

Tájékoztató a központi háziorvosi ügyelet működéséről 
Előterjesztő: Dr. Zsúdel Tamás ügyvezető igazgató 
 
Farkas Attila: Nagyon sajnálja, hogy sem az ügyvezető, sem az orvos-igazgató nem jelent 
meg a testületi ülésen és a bizottsági ülésen sem. Személy szerint kettő észrevétele van. Az 
általános tapasztalatoknál leírják, hogy általánosságban elmondható, hogy a romló társadalmi, 
szociális és gazdasági környezet ellenére stabil működést sikerült biztosítani.  
Egy szóval sem mondja, hogy minden szép és vidám, de az utóbbi időben nem lehet azt 
mondani, hogy romlott volna a térségben a gazdasági környezet. Megérti és el tudja fogadni 
azt, hogy problémát okoz, ha pl. indokolatlanul hívják ki az ügyeletes orvost. Konkrétan a 
Hivatalba viszont nem érkezett semmilyen panasz az ügyelettel kapcsolatban. Több képviselő 
jelezte azonban, hogy a lakosság panasszal fordult feléjük.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné: Szintén sajnálja, hogy nem jött el az ügyvezető. Az előterjesztésben bejelölt, 
hogy mik a célkitűzéseik. Többek között a legmagasabb szintű alapellátás ügyeleti és 
sürgősségi biztosítása, 
Írják azt is, hogy a nehéz gazdasági helyzet megnehezíti a jól képzett orvosok alkalmazását az 
ügyeleti ellátásban. Személy szerint nagyon sok bejelentés kapott. Egymástól függetlenül 
szinte ugyanazt mondták. Ami az emberek szerint a legnagyobb probléma és amit leginkább 
nehezményeznek, az a beteggel történő bánásmód. Lekezelően, csúnyán beszélnek velük, 
vagy elküldik őket vizsgálat nélkül.  
Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és nem javasolja 
elfogadásra a képviselő-testületnek.  
 
Farkas Attila: Sajnos nincsenek itt az ügyelet képviselői. Azt tudja tanácsolni az érintett 
betegeknek, hogy forduljanak a betegjogi képviselőhöz annál is inkább, mert a panaszokat az 
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önkormányzat nem tudja kivizsgálni.   Általában minden orvosi rendelőben megtalálható az 
elérhetőségük. 
 
Plecskó Péter: Személy szerint is voltak már negatív tapasztalatai az orvosi ügyeleten. Mivel 
nincsenek itt az érintettek, a szavazásnál tartózkodni fog. Ha nem fogadja el a testület a 
beszámolót, lehetne-e kérni, hogy a következő testületi ülésen személyesen vegyenek részt. 
 
Farkas Attila: Ő is tartózkodni fog a szavazásnál, mivel csak két álláspontot ismer. Az 
ügyeletet működtető részéről senki sincs jelen, így nem tudja elfogadni a tájékoztatót. 
 
Dr.Gajdics Gábor: Természetesen a cég képviselői meghívást kaptak mind a bizottsági, mind 
a testületi ülésre. Az ügyvezető jelezte, hogy budapesti tartózkodása miatt nem tud jelen lenni 
a mai ülésen. Annak nincs akadálya, hogy egy későbbi időpontban újra napirendre vegyék, 
kérve a személyes megjelenést.  
 
Bartus László: Mivel nem tudnak választ kapni a kérdéseikre, javasolja, hogy vegyék le 
napirendről és egy későbbi alkalommal tárgyalják újra azzal a kéréssel, hogy személyesen 
jelenjenek meg.  
 
Plecskó Péter: Az a javaslata, hogy szavazzanak a tájékoztatóról és amennyiben nem fogadja 
el a testület, a következő testületi ülésre hívják meg az érintetteket és tűzzék újra napirendre. 
Ezt külön határozatban fogalmazzák meg.  
 
Dr. Becsó Károly: Nem szakterülete az egészségügy, de óvatosabb lenne sok tekintetben az 
ügyelettel kapcsolatban. A polgárok jelzései valószínűleg jogosak, mint ahogy az sem lehet 
véletlen, hogy a pásztói orvosok nem akarták tovább vállalni az ügyelet ellátását. Nem egy 
parttalan vitát kellene kezdeményezni az ügyeletet ellátó céggel, hanem szakmailag 
megalapozottabb párbeszédet, de azt nem a testületi ülés keretében.   A testület sincs 
birtokában azon tapasztalatoknak, hogyan lehetne ezeket a problémákat kezelni. Lehet, hogy 
volna ennek más formája is, hogy polgárbarátibbá tegyék az ellátást. Az első lépés ehhez az 
lehetne, ha az önkormányzat szakembere, a bizottság elnöke, a város vezetése  kitalálna a 
céggel közösen egy formát, melyet szakmailag meg lehetne vitatni. 
Javasolja, hogy fogalmazzák meg határozatban, hogy kezdeményezzen a város vezetése az 
ügyeletet ellátó céggel tárgyalásokat a biztosabb, humánusabb, szakmailag megalapozottabb, 
polgárbarátibb ellátás érdekében. 
 
Farkas Attila: Sok mindenben egyetért Becsó Károllyal, viszont először egy bizottsági 
meghallgatást javasolna. 

Dr. Gajdics Gábor: Két határozati javaslatra bontaná. Az egyik a tájékoztatóról történő 
szavazás, a másik pedig a Becsó Károly által javasolt  határozat.   

Megerősíti, hogy mióta a cég átvette a szolgáltatást, a hivatalhoz semmilyen formában nem 
érkezett panasz, bejelentés. 

Plecskó Péter: A módosító indítványát visszavonja és javasolja a Becsó Károly által 
mondottakat elfogadni.  

Barna Tiborné: Szintén egyetért Becsó Károllyal, de mégis kellene valamilyen nyomatékot 
tenni a dologhoz.  
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Dr.Becsó Károly: Valószínűleg a polgárok felvetései jogosak és azt lenne a legjobb, ha a 
véleményüket kinyilvánítják egy szavazással,  A szolgáltató felé pedig el kell érni, hogy 
emberibb viszonyokat teremtsenek.  

Farkas Attila szavazásra bocsátja az eredeti határozati javaslatot. 

A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 

A képviselő-testület  3 nem szavazattal és 4 tartózkodással nem fogadta el a tájékoztatót. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
65/2017. (III. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pannon Paramedic Kft. által 
működtetett Pásztói Központi Háziorvosi ügyeletről szóló beszámolót  és azt nem fogadta el. 
 

Farkas Attila szavazásra bocsátja a dr. Becsó Károly által javasolt  határozati javaslatot. 

A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 

A képviselő-testület  7 igen szavazattal elfogadta. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
66/2017. (III. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
kezdeményezzen tárgyalást a Pannon Paramedic Kft.  vezetőivel a központi háziorvosi 
ügyelet biztosabb, humánusabb, polgárbarátibb ellátása érdekében. 
 
A tárgyalás eredményéről a Polgármester tájékoztassa a képviselő-testületet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

VII. NAPIRENDI PONT 

Javaslat a 2946/50 hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelem elbírálására. 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György: A Pénzügyi és TEF Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
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A képviselő-testület  7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
67/2017. (III. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 2946/50 
hrsz.-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelem elbírálására tett javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a Pásztó, Derkovits utca 2946/50 hrsz.-ú, 865 m2 területű, 
beépítetlen terület megnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlant a független 
ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott áron, 3.100.160,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 
3.937.203,- Ft-ért értékesíti az Ecomont System Kft. (székhely: 2112 Veresegyház, Fő 
út 103., adószám: 25014282-2-13, Cg. 13-09-171644) részére. 

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

viseli. 
 

3. A döntésről a vételi szándékot bejelentőt értesíteni kell. Elfogadott vételár esetén a 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 

 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester, vagyongazdálkodási ügyintéző 
 

VIII. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat a Pásztó, 0121/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi kérelem elbírálására. 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Farkas Attila: Az előterjesztés két alternatívát tartalmaz, a tegnapi bizottsági ülésen sem 
alakult ki egységes álláspont. 
 
Dr. Gajdics Gábor: Tájékoztatja a testületet, hogy Polgármester úrral egyeztetett és ő azt 
támogatja, hogy az önkormányzat adja el a szóban forgó területet, akár három részletben 
történő fizetéssel is. 
 
Farkas Attila: Ő is támogatja az ingatlan értékesítését. 
 
Kérdés 
 
Dr. Becsó Károly: A Pénzügyi Bizottság nem fogadta el a javaslatot. Miért nem? 
 
Farkas Attila: Azért nem fogadta el a bizottság, mert nem volt határozott álláspont egyik 
alternatíva mellett sem. Azzal egytértettek, hogy értékesítse az önkormányzat, abban nem 
tudtak megegyezni, hogy egy összegben, vagy három részletben fizessen a vevő. 
 
Volek György: A Pénzügyi Bizottság az „A” alternatívát 3 igen és tartózkodással nem 
támogatta, a „B” alternatívát pedig 2 igen és 4 tartózkodással szintén nem támogatta. 
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Nem az eladást tényét, hanem a fizetés módját nem tudták összeegyeztetni. 
 
Dr.Gajdics Gábor: Amikor ezt a napirendet tárgyalta a bizottság, Polgármester úr nem volt 
jelen. Azért ismertette az álláspontját még a vita előtt. 
 
Plecskó Péter: Úgy gondolja, tegnap a többség azt támogatta, hogy adják el az ingatlant. Ezt a 
területet érdemes lenne eladni, mert az önkormányzat nem tudja másra hasznosítani. Aki 
megvenné, a saját területét tudná növelni és újabb befektetési lehetőséget tudna kiajánlani. 
Javasolja, hogy az „A” alternatívát fogadja el a testület. 
 
Káposzta Csaba: Úgy gondolja, hogy a 202 Ft/m2+ÁFA ár nagyon alacsony. Szerinte egy 
ipari terület m2 ára ennél több. Emiatt nem is támogatja az eladást. 
 
Farkas Attila: Az árat ingatlanforgalmi értékbecslés állapította meg, azzal nem tud vitatkozni. 
 
Plecskó Péter: Ez a terület még csak kijelölt ipari terület, de még ténylegesen nem az. 
Nincsenek közművek, nincsenek utak. Az értékbecslő ezt valószínűleg beépített az 
értékbecslésbe. Egyébként Pásztótól 15 km-re egy hasonló település ilyen jellegű ingatlanjai 
100-150 Ft/m2 áron érhetők el. 
 
Volek György: A vásárló tulajdonát képező  területtel együtt értékes, viszont az 
önkormányzatnak önmagában nem, mivel csak a tulajdonos telkén keresztül megközelíthető 
és a közművek is csak  a magántulajdonú telken keresztül valósíthatók meg.  
 
Káposzta Csaba: Nem annyira értéktelen az a terület, mert a Muzslai bitumenes útról meg 
lehet közelíteni. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja az „A” alternatívát, mely szerint a vevő három részletben 
történő fizetéssel veheti meg az ingatlant. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett nem fogadta 
el. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
68/2017. (III. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nem értékesíti az Agroba Kft. részére a 
0121/4 hrsz.-ú ingatlan kivett építési területéből a kérelemben megjelölt 1 ha 8000 m2 
alapterületű ingatlanrészt a vételár három egyenlő részletben történő megfizetésével. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a „B” alternatívát, mely szerint a vevő három egyösszegben  
történő fizetéssel veheti meg az ingatlant. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett nem fogadta 
el. 
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
69/2017. (III. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nem értékesíti az Agroba Kft. részére a 
0121/4 hrsz.-ú ingatlan kivett építési területéből a kérelemben megjelölt 1 ha 8000 m2 
alapterületű ingatlanrészt a vételár egyösszegű megfizetésével. 
 
IX. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2017.évi közbeszerzési tervére 
Előterjeztő: Dömsödi Gábor polgármester  
 
Dr. Gajdics Gábor: Az önkormányzatnak kötelező megalkotni március 31-ig a 2017. évi  
közbeszerzési tervet. Az év során esetlegesen bekövetkező változásokról a testület fog 
dönteni.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György: A Pénzügyi és TEF Bizottság elfogadásra javasolja a 2017. évi Közbeszerzési 
Tervet. 
 
Farkas Attila  szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
70/2017. (III. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó Városi 
Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására tett javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza. 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Tervét, e határozat melléklete 
szerint elfogadja. Felkéri polgármesterét, hogy a közbeszerzési terv nyilvánosságra 
hozataláról a helyben szokásos módon gondoskodjon. 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Dömsödi Gábor polgármester 

X. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat a pásztói 1. és 2. számú fogorvosi körzet ellátásának biztosítására. 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Bartus László: Tegnap a bizottsági ülésen elmondta, miért kell kiegészíteni a határozati 
javaslatot. Mialatt zajlott a szerződések előkészítése, egyeztetett az ÁNTSZ-szel és kérte, 
nézzék meg a szerződés-tervezeteket. A feladat ellátási szerződéssel kapcsolatban tettek 
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észrevételt, mégpedig azt, hogy az aláíró a cégvezető legyen. Ennek alapján kijavításra került. 
Ezért lett kiosztva az új határozati javaslat. Kéri annak elfogadását. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
BarnaTiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a javított határozati javaslatot. 
 
Farkas Attila  szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
71/2017. (III. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy - a dr. Bolyky Melinda által megjelölt - a 
praxisjogot megszerezni kívánó dr. Karimi Mohammad (sz: Lamerd (Irán) 1990. 09. 
23., an: Arkan Fatemeh, állampolgársága: iráni, iráni adóazonosító jele: 8451903738  
orvosi nyilvántartási száma-pecsétszám: 81737, lakcíme: 4032 Debrecen, Mikszáth út 
13. 1/4) és a vele előszerződéses jogviszonyban álló, Farkas Enikő ügyvezető által 
képviselt Galaxy-Dent Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel (3519 Miskolc, 
Nagyszentbenedek dűlő 61937/1. adószám: 25451513-1-05) - területi ellátási 
kötelezettséggel - feladat-ellátási szerződést kíván kötni. 
 

2. A Képviselő-testület megköti a határozat 1. számú mellékletét képező előszerződést.  
 

3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy - a dr. Kövesi László által megjelölt - a 
praxisjogot megszerezni kívánó dr. Rastgoo Parsa (sz: Teherán (Irán) 1993. 07. 11., 
an: Khajeh Raziyeh, állampolgársága: iráni, iráni adóazonosító jele: 8462123208  
orvosi nyilvántartási száma-pecsétszám: 81746, lakcíme: 4032 Debrecen, Hatvani 
István u. 25/b.mfsz. 1.) és a vele előszerződéses jogviszonyban álló, Farkas Enikő 
ügyvezető által képviselt Galaxy-Dent Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel (3519 
Miskolc, Nagyszentbenedek dűlő 61937/1. adószám: 25451513-1-05)- területi ellátási 
kötelezettséggel - feladat-ellátási szerződést kíván kötni. 
 

4. A Képviselő-testület megköti a határozat 2. számú mellékletét képező előszerződést.  
 

5. Amennyiben dr. Rastgoo Parsa és dr. Karimi Mohammad megszerzi a praxisjogot, 
a Képviselő-testület a 3. számú mellékletben szereplő feladat-ellátási szerződést 
megköti az abban szereplő szolgáltatóval.A Képviselő-testület felkéri a polgármestert 
– a határozat mellékleteit képező két előszerződés és a feladat-ellátási szerződés 
aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: szerződésekben szereplő határidő szerint 
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XI. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat együttműködési megállapodással kapcsolatos döntés meghozatalára. 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 

Kérdés nem volt. 

Vélemény, észrevétel 

BarnaTiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
 
Farkas Attila  szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
72/2017. (III. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az EuroHungaricum Közhasznú 
Alapítvány (székhely: 1113 Budapest, Ábel Jenő utca 22.) kérelmét, mely az EFOP-1.3.5-16-
2016-00722 azonosítószámú pályázati projekthez kapcsolódó együttműködési megállapodás 
megkötésére irányul. 
 
A pályázat céljaival egyetért, a határozat 1. számú mellékletét képező együttműködési 
megállapodást megköti az alapítvánnyal. 
 
Felhatalmazza polgármesterét a megállapodás aláírására.  
 

XII. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat civil  és sportegyesületek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására. 
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok 
 
Káposzta Csaba: Több rendezvényhez kértek támogatást a civil és sport szervezetek, melyek a 
következők.  
 
A Pásztói Szabadidő Sportegyesület – Sportkutya Szakosztály kért a  Német Juhászkutya 
Világszövetség 2017 évi világbajnokságára kvalifikáló országos válogatóverseny Pásztó 
Kupa megszervezéséhez 100.000 Ft támogatást. 
 
A Pásztói Szabadidő Sportegyesület kérelme  a Nyikom Teljesítménytúra rendezvény 
megszervezéséhez  kapcsolódik, melyet  150.000 Ft-tal javasol támogatni. 
  
A Mátrakeresztesi Szabadidő Társaság az  Ausztriában rendezett Alpesi Sí Országos Diák 
olimpia döntőjén történő  részvételhez  50.000 Ft támogatást kért. 
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A HUFEZE Sportklub kérelme a Húsvéti nyuszifutás és bringázás megszervezéséhez  
kapcsolódik. Erre 100.000 Ft támogatást javasol. 
 
Minden rendezvény támogatása  a 2017. évi sport keret terhére  történik. 
 
Dr.Gajdics Gábor: Az előterjesztés ugyan tartalmazza a rendezvény megnevezését, viszont 
nem minden határozati javaslatban szerepel. Kéri, hogy a rendezvény nevének kiegészítésével 
fogadják el a határozati javaslatokat, amelyekből ez hiányzik. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György : A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatokat. 
 
BarnaTiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatokat. 
 
Farkas Attila  szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
73/2017. (III. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Szabadidő 
Sportegyesület – Sportkutya Szakosztály kérelmet és a  Német Juhászkutya 
Világszövetség 2017 évi világbajnokságára kvalifikáló országos válogatóverseny 
Pásztó Kupa megszervezéséhez 100.000 Ft támogatást biztosít a 2017. évi sport keret 
terhére. 
 
A sport szervezet a támogatási összeggel 2018. január 31-ig köteles elszámolni. 
Amennyiben a megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el,  2018. 
évben nem jogosult támogatásra. 

 
2. A Képviselő-testület a Pásztói Szabadidő Sportegyesületnek (székhely: 3060 Pásztó, 

Fő út 82.) engedélyezi a 2017.április 21-23 között megrendezett rendezvény idejére a 
Német Juhászkutya Világszövetség 2017 évi világbajnokságára kvalifikáló országos 
válogatóverseny Pásztó Kupa megnevezéséhez a „Pásztó” név használatát.  

 
 

3. A rendezvény idejére a Pásztó-Mátrakeresztes városrész futballpálya használatát 
térítésmentesen a Sportkutya Szakosztálynak rendelkezésre bocsájtja. 

 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős:    polgármester 
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Farkas Attila  szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
74/2017. (III. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Szabadidő 
Sportegyesület kérelmét és a Nyikom Teljesítménytúra rendezvény megszervezéséhez  
150.000 Ft támogatást biztosít a 2017. évi sport keret terhére. 
 
A sport szervezet a támogatási összeggel 2018. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben 
a megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el,  2018. évben nem jogosult 
támogatásra. 
 

Határidő: szöveg szerint 

Felelős:    polármester 

Farkas Attila  szavazásra bocsátja a III. határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
75/2017. (III. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Mátrakeresztesi Szabadidő 
Társaság kérelmét és az  Ausztriában rendezett Alpesi Sí Országos Diák olimpia döntőjén 
történő  részvételhez  50.000 Ft támogatást biztosít a 2017. évi civil keret terhére. 

A civil szervezet a támogatási összeggel 2018. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben a 
megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el,  2018. évben nem jogosult 
támogatásra. 
 

Határidő: szöveg szerint 

Felelős:    polgármester 

Farkas Attila  szavazásra bocsátja a IV. határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
76/2017. (III. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a HUFEZE Sportklub kérelmét, 
és a Húsvéti nyuszifutás és bringázás megszervezéséhez  100.000 Ft támogatást biztosít a 
2017. évi sport keret terhére. 
 
A sport szervezet a támogatási összeggel 2018. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben 
a megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el,  2018. évben nem jogosult 
támogatásra. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős:    polgármester 
 
XIII. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Nyikom HTK. kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
Farkas Attila: A Nyikom HTK. a munkaügyi központhoz nyújtana be közfoglalkoztatásra 
pályázatot 4 főre. A pályázat mellé csatolni kell az önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodást. Célja a Kövicses patak mellett sétány állagának megóvása,  a park fáinak 
locsolása és gondozása, valamint karbantartási és egyéb feladatok.  
A tegnapi bizottsági ülésen megkérdezték Plecskó Pétert, mint a közmunka program vezetőjét 
és megismerhették álláspontját.  
 
Kérdés  
 
Dr. Becsó Károly: Az együttműködési megállapodásban helyrajzi szám szerint van 
megjelölve a terület. Nem tudja beazonosítani, melyikről van szó és mi a használat célja és 
lényege. 
 
Bartus László:A megjelölt helyrajzi szám kifejezetten a Kishegy sétányt takarja. 
 
Dr. Gajdics Gábor: Pontosan ő sem tudja melyik az a területrész, de a kollégák megnézték. 
Régebben már rendbe tették azt a részt. 
 
Farkas Attila: Javasolja, hogy vegyék ki az együttműködési megállapodásból a helyrajzi 
számra vonatkozó részt. 
 
Káposzta Csaba: Ha már egyszer rendbe tették, utána miért nem gondozták? 
 
Dr. Gajdics Gábor: Ez egy önkormányzati terület, amire régebben nyert az egyesület 
pályázatot, amit megvalósított. Azt nem tudja megmondani, hogy milyen fenntartási idő volt 
kikötve. Erre nem tud válaszolni és az egyesület képviselője sincs jelen.  Az egyébként nem 
válik az önkormányzat hátrányára, ha az egyesület karbantartja a területet. 
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Farkas Attila: Fenntartja azt a véleményét, hogy vegyék ki a megállapodásból a helyrajzi 
számot tartalmazó félmondatot. Véleménye szerint a Munkaügyi Központnál nem feltétel, 
hogy benne legyen a megállapodásban a jogos használatra  vonatkozó igazolás. 
 
Plecskó Péter:  Egyetért Farkas Attilával, nem szükséges, hogy szerepeljen a 
megállapodásban a jogos használatra vonatkozó igazolás. Valószínű, hogy nem fogják kérni 
és nem is hiányolják majd. Ami fontos, csak az pályázhat közmunkára, akinek van valamilyen 
együttműködési megállapodása bizonyos feladatellátásra. 
 
Káposzta Csaba: Plecskó Pétert, mint közmunka vezetőt kérdezi, mennyire van feltöltve a 
létszám, illetve mennyien vannak. 
 
Plecskó Péter: A közmunkások létszáma  szinte naponta változik. A 65 fős mezőgazdasági 
program mellet van egy 65 fős intézményi és egy 30 fős tanfolyami létszám. Hetente 8-10 
ember számol le és a Munkaügyi Központ kb. ugyanennyit tud kiközvetíteni. Jelenleg 157 fő 
körül mozog a létszám. 
 
Volek György: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek.  
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot azzal, hogy az együttműködési 
megállapodásból kihúzásra kerüljön az ingatlan jogos használatára vonatkozó igazolás. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
77/2017. (III. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Nyikom HTK együttműködési 
megállapodásra irányuló kérelmét.  
 
A mellékelt megállapodásban foglaltakkal egyetért, annak megkötésével a polgármestert 
megbízza. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős:    polgármester 
 
XIV. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Pásztó, 0124 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó vételi jogot alapító szerződés 
meghosszabbítására. 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Farkas Attila: A Green Alumínium Kft. szeretné meghosszabbítani a terület bérleti 
szerződését. Polgármester úr álláspontja, hogy kellene egy új értékbecslés, mert már több, 
mint három évvel korábban készült az előző.  Ha nyernének a pályázaton, tudni kellene az 
aktuális ingatlan árat. 
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Dr.Gajdics Gábor: Annyiban egészíti ki Alpolgármester urat, hogy az önkormányzati 
vagyonrendelet szerint is a két évnél régebbi értékbecslést meg kell újítani.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot. 
 
Farkas Attila: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
78/2017. (III. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó, 0124 
hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó vételi jogot alapító szerződés meghosszabbításáról szóló 
javaslatot és az alábbi határozatot hozza:   

1.  A Képviselő- testület támogatja a Green- Alumínium Kft. kérelmét, szándékában áll a 
vételi jogot alapító szerződés -2018. március 31-ig történő- meghosszabbítása a 2. 
pontban szereplő módosítással. 
 

2. A szerződésben szereplő 9.400.000,- Ft+ ÁFA vételárat független ingatlanforgalmi 
szakértővel aktualizáltatni kell és a jelenleg érvényes piaci értéket kell a szerződésben 
meghatározni.  

 
3. Az értékbecslés elkészültét követően a meghatározott piaci árról a Green Alumínium 

Kft-t értesíteni kell és annak elfogadása után lehet előkészíteni az 1. pontban szereplő 
szerződést.  

 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglalt 

módosítással aláírja a szerződést. 
 

Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester, vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
XV. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Pásztói Sport Klub  kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Káposzta Csaba: A PSK egy kis fűnyíró traktort szeretne venni és ahhoz kérnék az önrész 
támogatását. 
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Dr.Becsó Károly: A határozati javaslatban nem csak az önrészről, hanem 2,5 millió Ft-ról is 
szó van.  
 
Farkas Attila: Az eredeti előterjesztésben még 2,5 millió Ft szerepelt a határozati javaslatban, 
Korábban a PSK benyújtott egy pályázatot, melyhez a képviselő-testület meg is szavazta az 
önrész biztosítását. Akkor sajnos nem lett tisztázva, hogyha nem lesz nyertes a pályázat, a 
tervezési költségeket ki fizeti. A mostani kérelemben ez is szerepelt, hogy ki kellene fizetni. A 
tervezési költségekről sem számlát, sem szerződést nem láttak, nem tudják, mennyi az összeg. 
Polgármester úr javaslata az volt, hogy egyelőre a fűnyíró traktor önrészét biztosítsak a 
képviselő-testület, a többi tartozásra pedig később visszatérnek. 
 
Káposzta Csaba: Az előző évben volt arról szó, hogy még négy új öltözőt szeretnének a 
sporttelepen kialakítani, mert kevés a meglévő. A 2,5 millió Ft-ot a pályázat előkészítésére 
gondolták felhasználni. A testület elé úgy került, hogy önrészként biztosítja. Közben 
vezetőváltás történt és a régi vezető írt egy levelet, melyben jelezte a problémákat. Pl. nem 
tudnak melegvizet biztosítani, mert lyukas a tartály. A lemondott elnök úgy szeretne átadni 
mindent, hogy ne legyen fennálló tartozás. A 350.255 Ft-ot a kistraktor megvásárlásához 
kérik önerőként.  
 
Plecskó Péter: A PSK minden évben kért a Városgazdálkodási Kft-től gépet és embert a 
fűnyíráshoz. A kistraktor vásárlására mindenképpen szükség van, hogy a sport klub saját 
magának el tudja látni a feladatot. 
A 2,5 millió Ft korábban az öltöző bővítésére lett biztosítva, viszont ez a pályázat nem nyert. 
Igéretet kaptak viszont arra, hogyha az idén újra benyújtják, nyerni fog. Úgy gondolja, ha 
ismét benyújtják a pályázatot, a testület majd akkor dönt az önerőről.  
A tervezési díj átvállalása pedig azért került ki a javaslatból, mert nem tudják a pontos 
összeget. A kistraktor megvásárlásához szükséges önrészt elfogadásra javasolja. 
 
Dr.Becsó Károly: Tavaly valóban döntöttek a pályázathoz szükséges 2,5 millió Ft önerőkénti 
biztosításáról. Miután ez nem sikerült, nem kellene állandóan erre hivatkozni. A pálya viszont 
egyre szebb, átadták a műfüves és a rekortán pályát is. Az öltözők azonban valóban nagyon 
rossz állapotban vannak. Méltatlanul keveset költenek a futballra és megérdemelnék, hogy 
egy méltó koncepciót letegyen valaki.  
 
Volek György: Személy szerint is a kistraktor megvásárlásához szükséges összeget javasolja 
elfogadásra. Fontosnak tartja azonban, hogy beadják újra a pályázatot. Ha nyernének, abból 
lehetne építeni egy korszerű öltöző rendszert és hasznosulna az eddig befektetett energia is. 
Az új pályák használatba adása a fenntartást is segítené. Olyan elnökre lenne szükség, aki 
kézben tudja tartani az egész rendszert. 
 
Káposzta Csaba: Biztatást kaptak arra vonatkozóan, hogyha ismét beadják a pályázatot, 
segítenek abban, hogy nyertes legyen. Az épület tetőszerkezete is nagyon rossz állapotban van 
és nem mindegy, hogy mennyi önerőből tudnák lecserélni. A pályázat erre is lehetőséget 
nyújtana. 
 
Dr. Gajdics Gábor: A tegnapi bizottsági ülésen Polgármester úr javaslata az volt, hogy a 
kistraktor megvásárlásához szükséges önerőt biztosítsák. 
 
Volek György: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
módosított határozati javaslatot. 
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Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a módosított határozati javaslatot. 
 
Farkas Attila: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
79/2017. (III. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói Sport 
Klub kérelmét és az alábbiak szerint határoz: 

A Képviselő-testület a Pásztói Sport Klub részére a pályázaton elnyert - fűnyíró traktor 
megvásárlására kapott - támogatáshoz a szükséges 350.255 Ft önerőt a 2017. évi 
költségvetésében biztosítja.  

 
XVI. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat jungtimer BMW márkatalálkozó támogatására 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Farkas Attila: A strand területén kerülne megrendezésre a márkatalálkozó csakúgy, <int az 
előző két évben. Ehhez kérték az önkormányzattól a terület biztosítását ingyenesen. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Gajdics Gábor: A bizottsági ülésen a határozati javaslatnak volt egy kiegészítése, mely 
szerint kerüljön bele, hogy a szervező a rendezvény előtt legalább két héttel vegye föl a 
kapcsolatot a strand üzemeltetőjével. 
 
Volek György: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot a Jegyző úr által ismertetett kiegészítéssel. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
80/2017. (III. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az E39 Klub Magyarország 
kérelmét a 2017. július 29-ére tervezett jungtimer BMW találkozó megszervezéséről. 
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Az Önkormányzat a rendezvényhez a pásztói strand területét és a bitumenes pályát 
ingyenesen biztosítja. Egyben kiköti, hogy a területen a gépkocsik maximális sebessége 5 
km/h lehet.  
Felhívja a rendező figyelmét, hogy a rendezvény időpontja előtt két héttel vegye fel a 
kapcsolatot a strand üzemeltetőjével. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére.   
A biztonságos lebonyolításért az Önkormányzattal megkötött megállapodás alapján a rendező 
felel. 
 
XVII. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Pásztó településnév használatra vonatkozó kérelem elbírálására 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr.Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
81/2017. (III. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Pásztói Speciális Mentőcsoport 
nevében a „Pásztó” név használatához, az egyesület működési idejére. 
 
Felkéri polgármesterét, hogy a kérelmezőknek a képviselő-testület határozatát 8 napon belül 
küldje meg. 
 
Határidő: 8 nap 
Felelős: szöveg szerint.  
 
XVIII. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a helyi mikro vállalkozások támogatására. 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Farkas Attila: A Nógrád Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány vezetője megkereste az 
önkormányzatot és felkínált egy olyan lehetőséget, hogy 50 millió Ft-ot biztosítanának 
Pásztón a helyi kis- és középvállalkozásoknak mikro hitel formájában, 0 %-os kamatra, 
viszont az önkormányzatnak kellene átvállalnia a 3,9 %-os banki kamatot. Ezzel kb. 5-10 
vállalkozó juthatna kamatmentes hitelhez.  Az első megkeresést követően jelezték, hogy még 
50 millió Ft-ot tudnának biztosítani, mivel Salgótarján nem tart rá igényt. Így tehát 100 millió 
Ft állna rendelkezésre, mely a város költségvetését évente 3,9 millió Ft-tal terhelné. 
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A tegnapi bizottsági ülésen pozitív volt a hozzáállás. Arról most nem kell dönteni, hogy 
kiknek adják meg a lehetőséget. Az önkormányzat közvetítő szerepet fog betölteni a 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a vállalkozások között.  
Most arról kell döntenie a testületnek, hogy él-e ezzel a lehetőséggel. Amennyiben igen, 
hatalmazzák fel a polgármestert, hogy készítsen elő egy pályázati anyagot a vállalkozások 
számára, valamint az éves költségvetésben biztosítsák a kamatteher forrását. 

Kérdés nem volt. 

Vélemény, észrevétel 

Plecskó Péter: Örül a lehetőségnek. A város az utóbbi években nagyon sokat költött a civil 
szervezetek támogatására, a gazdaság fejlesztése terén viszont van lemaradás. Ez az 50 vagy 
100 millió Ft olyan lehetőség, amellyel tényleg tudják támogatni a helyi vállalkozókat. 
Elfogadásra javasolja a testületnek. 

Farkas Attila: Tegnap a bizottsági ülésen felmerült a kérdés, hogy van-e kockázata ebben a 
képviselő-testületnek. Nem valószínűsíti, mivel a hitelt nem az önkormányzat nyújtja, de 
ennek még pontosan utána kell járni. 

Dr. Becsó Károly: Úgy gondolja, hogy a képviselő-testület részéről egy szép gesztus és 
gyakorlati segítség lenne a vállalkozások számára. Mikrohitelt eddig is lehetett igénybe 
venniük, viszont a segítség az lenne, hogy az önkormányzat átvállalja a kamatterheket. Azt 
azonban el kell mondani a félreértések elkerülése végett, hogy az igénybe vevők részéről 
szükség van fedezetre.  

Volek György: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta, örömmel fogadta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
82/2017. (III. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a következő, ülésterv szerinti testületi 
ülésre készítse elő a mikrohitel programhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás 
nyújtásához szükséges anyagot. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a programhoz kapcsolódó kiadásokat a 
költségvetési rendeletbe építse be és azt terjessze elfogadásra a képviselő-testület elé. 
 
Felelős: polgármester,  
Határidő: értelemszerűen 
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Dr. Gajdics Gábor: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az április végi rendes testületi ülést nem 
tudják megtartani, mivel több képviselő is külföldön fog tartózkodni. Ezért a következő 
testületi ülés várható időpontja május 4. 
 

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK 

Barna Tiborné: Lakossági bejelentés érkezett hozzá, hogy Hasznoson a buszmegállóban a 
padok nagyon rossz állapotban vannak. Kérik a mielőbbi javítását.  

Ismét megkeresték az Ady Endre utca lakói, van-e arra lehetőség, hogy a járdát megcsinálják 
az utcában. Ugyanez elmondható a Rózsa útról is. 

Azt is többször elmondta már, hogy a régi Rendelőintézet előtt a buszmegállóban nincs 
világítás. Nagyon kéri a Műszaki Osztály vezetőjét, hogy tegyen lépéseket annak érdekében, 
hogy valósuljon meg egy lámpaoszlop beállítása. 

Decemberben az idősek kaptak csomagot az önkormányzattól és kapott egy olyan jelzést, 
hogy az egyik idős néni kimaradt. Kéri, amennyiben lehetséges, ezt pótolják. 

A Gárdonyi utcában a pálya szélén kátyúzni kellene. A pályán van egy nagyon rossz pad és 
egy asztal, kéri, hogy javítsák meg. A lakók szeretik azt a zöldterületet, még a kórházban 
várakozók is gyakran lemennek oda. 

A katolikus iskolánál egy lánc zárja le a területet az autók elől.  Jelzi, hogy a lánc semmit sem 
ér, mert mellette ki-be járnak az autók.  

Örök téma a nyilvános WC problémája. Többen megállították, hogy hol tart az ügy, 
megvalósul-e az idén. 

Ismét megemlíti a gyógyszertárak nyitva tartásával kapcsolatos problémát. Próbáljanak meg 
valamilyen megoldást találni, bár tudja, hogy nem az önkormányzat feladata. 

Felhívja a figyelmet a városban kihelyezett padok állapotára. Le kellene festeni, ha nem óvják 
meg, hamarosan nem lesznek padok. 

Kérdezték tőle, hogy a francia gimnázium előtti csobogó fog-e üzemelni az idén. Az ülőkén a 
márványlapok el vannak töredezve. Lehet-e pótolni? 

Farkas Attila: A járdák felújítására az idén el lett különítve 10 millió Ft. Sajnos ez nem lesz 
elég az összes járdára. Azt még nem tudja, mely járdák lesznek felújítva.  

A régi Rendelőnél  lévő buszmegálló világítása valószínűleg megoldódna, ha a vállalkozó, aki 
megvette az épületet elkezdené az építkezést. Azt viszont nem lehet tudni, mennyi idő múlva 
fog ez megvalósulni.  

A december ajándékcsomaggal kapcsolatban elmondja, hogy Bartus úr tájékoztatása szerint 
nincs a néninek bejelentett lakcíme, ezért maradhatott ki. 
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A katolikus iskolánál lévő lánccal kapcsolatban megoszlanak a vélemények. Van, akinek a 
virágláda jobban tetszett, személy szerint neki is. A Polgármester úrnak viszont nem tetszett. 

A nyilvános WC kérdése Pásztón több, mint 10 éves probléma. Az idei költségvetésben 
szerepel bizonyos keret, reméli, sikerül megvalósítani végre. Sokkal nagyobb városokban is 
okoz ez problémát, viszont ez  nem mentség. 

A gyógyszertárak nyitva tartására és ügyeleti rendjére az önkormányzatnak nincs ráhatása. A 
lakosságnak kellene összefogni, aláírást gyűjteni és elküldeni az illetékes szervekhez. 

A többi felvetésre a válaszadáshoz Budavári Valéria osztályvezetőnek adja meg a szót. 

Budavári Valéria: A kátyúzásra már kértek be árajánlatokat, viszont az időjárás miatt még 
nem tudták megkezdeni a munkát.  

A padok festése, javítása is folyamatban van, szintén a jó időt várják a munka elkezdésével. A 
márvány ülőlapokat is ki fogják cserélni.  

A csobogó javítását is megrendelték a kivitelező cégtől. Hamarosan működni fog. 

Dr. Gajdics Gábor: Polgármester úr az előző testületi ülésen elmondta, hogy hová van 
tervezve a nyilvános WC.  Valószínűleg csak a kivitelezésre vár. 

Káposzta Csaba: Felhívja a figyelmet, hogy a játszótereket át kell vizsgálni, a 
balesetveszélyes játékokat ki kell cserélni, vagy megjavítani. a homokot ki kell cserélni.  Az 
utak kátyúzását minél előbb el kell kezdeni. A Cserhát lakótelepen nincsenek padok. A lakók 
70 %-a nyugdíjas. Kéri, hogy oda is helyezzenek ki padokat. Az újonnan létesült sportpályák 
környékére szemétgyűjtőket kellene kihelyezni. 

Budavári Valéria: A Zöld Város pályázatban a Cserhát lakótelep egy részének rendezése is 
szerepel. Lehetőség szerint fognak padokat kihelyezni. A játszóterek felülvizsgálata 
elkezdődött, már rendelik a szükséges anyagokat és megkezdik a javításokat. A sportpályához 
visznek hamarosan szemétgyűjtőket. 

Volek György: Remélhetőleg hamarosan megnyílik a hulladék udvar és megoldódik a 
veszélyes anyagok lerakása. A lakosság részéről nagy igény van rá. Megemlíti a járdák rossz 
állapotát az iskolák környékén, valamint a Stromfeld udvar és a Finom Falatok bolt környékét 
is. A kolostornál a Hársfa út 2-vel szemben ki kellene vágni a fát, mert balesetveszélyes és a 
villanyvezetéket is veszélyezteti. 

A piacra szeretnének hangosbemondót kérni, ugyanis sokszor rossz helyen parkolnak az autók 
és úgy könnyebb lenne a tulajdonosát megtalálni és értesíteni, hogy álljon el. Reklám céljára 
is lehetne hasznosítani, pénzért be lehetne mondatni dolgokat. 

A Hunyadi utca, Fő utca, Szentlélek utca kereszteződésénél igen bonyolult a kijutás, 
valamilyen megoldást kellene találni.  

Farkas Attila: Szóba került a Zöld Város pályázat, információi szerint március vége vagy 
április eleje környékén várható döntés. 
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Édes Attila: Mátrakeresztesről jelezték, hogy az Ifjúsági Tábor felé vezető utat  táblával 
kellene jelezni, ugyanis a buszok több esetben eltévedtek és a szűk utcákban bonyolult 
helyzeteket okoztak. 

Most már jó az idő, ilyenkor kellene felülvizsgálni a vízelvezető árkok állapotát és ahol 
szükséges, elvégezni az árkok tisztítását, rendbetételét. 

Budavári Valéria: Folyamatosan végzik ezeket a munkákat. Az Ifjúsági Tábort jelző táblát ki 
fogják helyezni. 

Káposzta Csaba: A Polgármesteri Hivatalnál van egy mozgássérült parkoló, de a Járási 
Hivatal egyik dolgozója foglalja el, mivel sajnos ő is mozgássérült. Szükséges lenne további 
mozgássérült parkolóhelyet kialakítani. 

Dr. Gajdics Gábor: Képviselő úr felé is jelezte ezt a problémát. A mozgássérült parkolót a 
Járási Hivatal dolgozója igénybe veheti, mivel nincs külön jelezve, hogy csak a Polgármesteri 
Hivatal részére fenntartott parkoló. Megnézték  újabb parkolóhely kialakításának lehetőségét 
és úgy tűnik, kevés ráfordítással megoldható két autó részére is. Javasolta Képviselő úrnak, 
keresse meg a Műszaki Osztályt és egy előterjesztés formájában a testület dönthet róla. 

Farkas Attila: Tájékoztatásul elmondja, hogy kb. két héttel ezelőtt kaptak egy meghívást a 
szlovákiai Ipolypásztó településről, ahol a várost Tóth Józseffel a Városi Tv üzemeltetőjével 
képviselte. Találkoztak a polgármesterrel, aki a rendszerváltás óta ugyanaz a személy. 
Régebben elindult Pásztóval egy kapcsolat, majd ez megszakadt. Ezt szeretnék most 
feleleveníteni.  Meghívta őket a Zsigmond Napra április végére, viszont mivel nem fog itthon 
tartózkodni, megkéri Káposzta Csaba képviselőt a vendégek kalauzolására. 

Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 

k.m.f. 

 

 

 Dömsödi Gábor     dr. Gajdics Gábor 
 polgármester             jegyző 
 
 


