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JEGYZŐKÖNYV 

 

 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.  május 25-i    üléséről. 
 
Helye: Városháza II. emeleti ülésterme, Pásztó, Kölcsey út 35.  
 
Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, Farkas Attila alpolgármester,  Édes Attila, Barna 
Tiborné, Plecskó Péter, Káposzta Csaba, Volek György  képviselők. 
 
Dr. Gajdics Gábor jegyző, Bartus László osztályvezető,  Juhászné Mustó Mária osztályvezető, 
Budavári Valéria osztályvezető, dr. Szántó-Stadler Annamária jogász,  Berzák Gyuláné, Tari 
Mihály, Szervezési Osztály munkatársai,  

 
Dömsödi Gábor: Megállapítja a határozatképességet, mivel  a 9 megválasztott képviselőből 7 
fő  jelen van. Dr. Becsó Károly és dr. Halász István jelezték távolmaradásukat.  
 
Javaslatot tesz a napirendre a meghívó szerint. 
 
Megkérdezi van-e más javaslat. 
 
Egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirendet. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
135/2017. (V. 25.) 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 Pásztó Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. számú 

módosítására 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
3./  Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapítására. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
4./ Javaslat a házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi  
 események szolgáltatási díjáról és az anyakönyvvezető juttatásáról szóló 20/2010.  
 (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására 
 Előterjesztő: Dr. Gajdics Gábor jegyző 
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5./ Javaslat a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati  
támogatása keretében szociális támogatásra vonatkozó pályázat benyújtására  

 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
6./ Javaslat fogorvosi ügyeleti ellátáshoz  történő csatlakozásra. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
7./ Javaslat előadó-művészeti szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésére (Pásztói 

Open Air Retro Fesztivál) 
 Előterjesztő: Farkas Attila alpolgármester 
 
8./ Javaslat „Közkonyha korszerűsítése Pásztón” című támogatási kérelem benyújtására 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
9./ Javaslat a  Derkovits utca 50. szám alatti, 2946/51 hrsz-ú beépítetlen telek 

értékesítésére, valamint fiatal házasok támogatásának megállapítására 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
10./ Javaslat  Leütés Sportegyesület egyedi  támogatási   kérelmének elbírálására 

Előterjesztő: Káposzta Csaba civil tanácsnok 
 
11./ Tájékoztató a Pásztói Városgazdálkodási Kft-nél folyamatban lévő belső ellenőrzésről. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
12./ Javaslat Pásztó 04/36 hrsz-ú földrészlet adásvételéhez kapcsolódó kamarai 

állásfoglalás felülbírálatára. (utólag kerül kiküldésre) 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

 
13./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat által alapított kitüntető díjak odaítélésére 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 

I. NAPIRENDI PONT: 
 

 Tájékoztató  a két ülés között történt fontosabb eseményekről. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Mivel kevés idő telt el az ülések között, csak néhány fontosabb eseményt 
említ. Május 5-én megkötötték az adás-vételi szerződést a vasút melletti ingatlannal 
kapcsolatban. Május 16-án volt egy rendkívüli testületi ülése, május 19-én pedig Pásztóra is 
ellátogattak  a veterán Mercedes autók. Reméli, hogy tetszett a gyerekeknek, ugyanis szóltak 
az iskoláknak és óvodáknak, hogy lesz ilyen látványosság. Megemlékezés volt május 21-én a 
zsidó temetőben és az I. világháborús emlékműnél,  melyen részt vett. Május 23-án a Dél-
Nógrádi Vízmű Kft-nél voltak a taggyűlésen. Azt javasolta, hogy minél hamarabb meg 
kellene szüntetni a Kft-t. Az ÉRV Zrt. képviselője meggyőzte, hogy ennek sok értelme nem 
lenne és hátrányos lenne a térségre. Kompromisszumos javaslat született, melynek keretében 
azt kérte, hogy a Kft. ügyvezetője vizsgálja felül, miként lehetne csökkenteni a Kft. 
működését. A jelenlévők megszavazták ezt a javaslatot.  
Megkezdődött a Városgazdálkodási Kft. újabb ellenőrzése, mely tovább folytatódik.  
Röviden ennyit szeretett volna elmondani. 
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Kérdés, vélemény nem volt. 
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a két ülés között történt eseményekről adott 
tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
136/2017. (V. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 

II. NAPIRENDI PONT: 
 
 Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. számú 

módosítására 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Nem nagy jelentőségű módosításokat hajtottak végre a költségvetésen, 
melyeket az időközben megkapott állami térítések és átkönyvelések tettek szükségessé. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolják.  
 
Volek György: A Pénzügyi és TEF Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
rendelet-módosítást. 
 
Káposzta Csaba: Az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat 10/2017. (V. 26.)  
önkormányzati rendelete a                                                                                           
3/2017.(III.3.) költségvetési rendelet módosításáról 
(A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve) 
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III. NAPIRENDI PONT: 
 
  Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapítására. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolják.  
 
Volek György: A Pénzügyi és TEF Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot. 
 
Káposzta Csaba: Az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
137/2017. (V. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható 
összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint változatlan formában jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

IV. NAPIRENDI PONT: 
 

 Javaslat a házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi  
 események szolgáltatási díjáról és az anyakönyvvezető juttatásáról szóló 20/2010.  
 (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására 
 Előterjesztő: Dr. Gajdics Gábor jegyző 
 
Dr. Gajdics Gábor: A szolgáltatási díjak annyiban változnak, hogy ezután ÁFA mentes lesz az 
összeg és minimális mértékben,  1000-1500 Ft-tal emelkedik. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolják.  
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Volek György: A Pénzügyi és TEF Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
rendelet módosítást.  
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a rendelet módosítást. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete a házasságkötések, bejegyzett élettársi 
kapcsolatok és egyéb családi események szolgáltatási díjáról és az anyakönyvvezető 
juttatásáról szóló 20/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve) 
 

V. NAPIRENDI PONT: 
 
 Javaslat a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati  

támogatása keretében szociális támogatásra vonatkozó pályázat benyújtására  
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Tavaly is benyújtottuk ezt a pályázatot, sajnos nem nyertünk. Reméli, hogy 
idén sikerül az igényelt támogatási összeget elnyerni. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolják.  
 
Volek György: A Pénzügyi és TEF Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
pályázat benyújtását 
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javasltot 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
138/2017. (V. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. számú melléklet III.1. pontja alapján 
pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása 
keretében rendkívüli szociális támogatásra.  

2. A Képviselő-testület felkéri polgármesterét és a jegyzőt, hogy a pályázatot legkésőbb 
2017. július 15-ig nyújtsa be.  

 

Határidő:  szöveg szerint  

Felelős:    szöveg szerint 
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VI. NAPIRENDI PONT: 
 
 Javaslat fogorvosi ügyeleti ellátáshoz  történő csatlakozásra. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Eddig nem fizettünk a fogorvosi ügyeleti ellátásért, viszont ezután fizetnie 
kell az önkormányzatnak, miután a Kormányhivatal felszólított minket, hogy szerződéses 
formában rendezzük ezt. A salgótarjáni ügyelethez csatlakozunk, ahol eddig is ellátták a 
pásztói betegeket, ha szükség volt rá. Éves szinten közel 1 millió Ft-ot fizet ezért az 
önkormányzat. 
A bizottsági ülésen szóba került, hogy jobb megoldás lenne, ha Pásztón is lenne a városnak és 
vonzáskörzetének fogorvosi ügyeleti ellátás, viszont az sokkal többe kerülne, kb. évi 15 millió 
Ft-ba.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolják.  
 
Volek György: A Pénzügyi és TEF Bizottság is 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-TESTÜLET 
139/2017. (V. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte fogorvosi ügyeleti ellátáshoz 
történő csatlakozásról szóló javaslatot és az alábbiak szerint dönt. 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) 
pontjában foglalt kötelezettségét, miszerint a települési önkormányzat az egészségügyi 
alapellátás körében gondoskodik a fogorvosi ügyeleti ellátásról, az alábbiak szerint kívánja 
biztosítani: 

 
1. Elfogadja a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által közölt 

lehetőséget, miszerint a fenntartásában működő Salgótarján és Térsége Egészségügyi-
Szociális Központja által biztosított fogorvosi ügyeleti ellátáshoz csatlakozhat 2017. 
július 1. napjától. 
 

2. Vállalja a lakosságszámra vetített 52,361 Ft/fő, mindösszesen a 2017. 07. 01. és 2017. 
12. 31. közötti időszakra vonatkozó 477.948,-ft. önkormányzati hozzájárulás 
megfizetését, mely költséget a 2017. évi költségvetésének tartalékkeretéből biztosítja. 
 

3. Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező feladat-ellátási 
szerződés aláírására. 
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4. A döntésről Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulását 2017. május 31-ig 

értesíteni kell. 
 

Határidő: szöveg szerint 

Felelős: polgármester 

VII. NAPIRENDI PONT: 
 
 Javaslat előadó-művészeti szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésére (Pásztói 

Open Air Retro Fesztivál) 
 Előterjesztő: Farkas Attila alpolgármester 
 
Farkas Attila: Javasolja, hogy a határozati javaslatot egészítsék ki egy 3. ponttal a következők 
szerint: „3. A fesztivál elnevezése Pásztói Open Air Retro Fesztivál – Mátrakapu Fesztivál.” 

Azért tartja ezt fontosnak, mert ha sikeres lesz a rendezvény, jövőre szintén megrendeznék 
már nem csak egynapos fesztiválként és az elnevezés hagyomány lehetne.  

Két éve rendezték meg a strand területén az első Mátraalja Fesztivált, mely igen sikeres volt. 
Tavaly sajnos nem Pásztón került megrendezésre több ok miatt. Reméli, hogy az idei 
hasonlóan sikeres lesz.  

Dömsödi Gábor: Sajnos az idő rövidsége miatt már mai sztárfellépőket nem tudtak hívni, 
viszont ha jól sikerül, jövőre több napos lesz. Az idén augusztus 26-án kerül megrendezésre a 
fesztivál. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György: A Pénzügyi és TEF Bizottság is 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-TESTÜLET 
140/2017. (V. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előadó-művészeti szolgáltatásra 
vonatkozó szerződés megkötésére (Pásztói Open Air Retro Fesztivál) vonatkozó 
javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Pásztó Városi Önkormányzat megállapodik az I LOVE RETRO 2014 Mgmt and 
Promotions Kft.-vel a Pásztói Open Air Retro Fesztiválon való előadó-művészeti szolgáltatás 
érdekében. Ezért felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező 
szerződést aláírja. 
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2.Az előadó-művészeti szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötéséből eredő valamennyi 
díjat, költséget a Képviselő-testület a költségvetésben tervezett Egyéb kiadások-Mátraalja 
Fesztivál megrendezése keretből biztosítja. 
 
3. A fesztivál elnevezése Pásztói Open Air Retro Fesztivál – Mátrakapu Fesztivál. 
 
 
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: polgármester 
 

VIII. NAPIRENDI PONT: 
 
 Javaslat „Közkonyha korszerűsítése Pásztón” című támogatási kérelem benyújtására 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: A Közkonyha kérdése kb. két és fél éve téma, úgy gondolja e kérdéskörben 
valamit tenni kell. Eddig annyit sikerült tenni, hogy a legnagyobb szolgáltatónál ezév elejétől 
sikerült mérsékelni a díjat. Még így is drága a közétkeztetés és valószínű, hogy jobban is 
lehetne csinálni. Eddig azért nem történtek komolyabb lépések, mert arról szóltak a hírek, 
hogy a kormány át akarja tenni az állami szektorba ezt a tevékenységet.  Ettől több információ 
kb. másfél éve nincs. Most viszont a BM kiírt egy pályázatot konyhák korszerűsítésére. Ez azt 
jelzi, hogy ezen a területen marad szerepe az önkormányzatoknak a továbbiakban is. Tehát 
jelenleg az az észszerű dolog, ha ezt megpályázzuk. Az az érv is a pályázás mellett szól, hogy 
a közmunka programban megtermelt zöldségféléket jól fel lehetne használni.  
 
Kérdés 
 
Volek György: Kérdezi, hogy a 23,6 millió Ft elegendő-e a konyha előírások szerinti 
felújításához? 
 
Dömsödi Gábor: Végeztek előzetes számításokat, szerinte elég lesz az összeg, viszont ha nem, 
a következő évi költségvetésbe be lehet tervezni.  
 
Budavári Valéria: Voltak számítások és az eszközök beszerzésére elég lesz a pénz, a teljes 
műszaki tartalomra viszont nem. 
 
Dömsödi Gábor: Az előterjesztésben 3,6 millió Ft saját erő is szerepel. Úgy gondolja, ezt akár 
egy év alatt meg lehet takarítani. Sajnos sokan fognak erre pályázni és a keretösszeg nem túl 
magas.  
 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György: A Pénzügyi és TEF Bizottság is 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. 
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
141/2017. (V. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület megismerte és megtárgyalta a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” megnevezésű, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 
kódszá-mú, Közkonyha korszerűsítés Pásztón című támogatási kérelemre vonatkozó 
tájékoztatást és az alábbi határozatot hozza: 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Közkonyha korszerűsítés Pásztón címmel támogatási 
kérelmet nyújt be a fent jelzett felhívás 2. célterületére vonatkozóan. 

2. A projektet Pásztó Városi Önkormányzat tulajdonában lévő 3060 Pásztó, Rákóczi utca 
5. szám alatt található, Tittel Pál kollégium (hrsz: 2352/2) egy részét alkotó 
konyhájában valósítja meg. 

3. A projekt 2018. júliusi/augusztusi tervezett megvalósításához, a teljes bruttó 23,6 M Ft 
összköltségéhez, bruttó 3,6 M Ft összegű, saját erőt biztosít. A kérelem támogatása 
esetén az önerőt, valamint a megvalósításhoz szükséges előfinanszírozást a 2018. évre 
vonatkozó költségvetésében szerepelteti.  

4. A fenntartási és üzemeltetési terv elkészítésére, kérelem rögzítésére, valamint a 
projekt menedzselésére a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesületet bízza meg, 
400.000,- Ft (ÁFA Alanyi Mentes) vállalkozói díjért. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét arra, hogy a kérelmet az 
önkormányzat nevében határidőre nyújtsa be, a Cserhátalja Vidékfejlesztési 
Egyesülettel a szerződést kösse meg, a kérelem beadásához szükséges 
dokumentumokat írja alá, valamint a szükséges intézkedések tegye meg. 

6. A kérelem támogatása esetén felhatalmazza Polgármesterét arra, hogy a konyha 
jelenlegi vállalkozási szerződésének megszüntetése érdekében járjon el. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: értelemszerűen 

 
IX. NAPIRENDI PONT: 

 
 
 Javaslat a  Derkovits utca 50. szám alatti, 2946/51 hrsz-ú beépítetlen telek 

értékesítésére, valamint fiatal házasok támogatásának megállapítására 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Az eredeti határozati javaslathoz képest egyetlen módosulás van. A második 
határozati javaslat 2. pontjában az a kitétel, hogy „három vagy több kiskorú gyermek” arra 
módosul, hogy „mindketten 40 év alattiak.” Az önkormányzati rendeletünk szerint ennek a 
második kitételnek felelnek meg.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
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Volek György: A Pénzügyi és TEF Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja  
mindkét határozati javaslatot. 
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja az I.  határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
142/2017. (V. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Derkovits 
utca 50. szám alatti, 2946/51 hrsz-ú beépítetlen telek értékesítéséről szóló javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a Pásztó, Derkovits utca 2946/51 hrsz.-ú, 1520 m2 területű, 
beépítetlen terület megnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlant a független 
ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott nettó árhoz képest 20%-al csökkentett 
áron, 3 120 000,-Ft+ÁFA, azaz bruttó 3 962 400,-Ft -ért értékesíti Somogyi Ferenc és 
Somogyi Renáta részére. 

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

viselik. 
 

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

 
Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester, vagyongazdálkodási ügyintéző 

Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a II.  határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
143/2017. (V. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Somogyi Ferenc és Somogyi 
Renáta fiatal házasok lakáshoz juttatásának támogatására irányuló kérelmét és az alábbiak 
szerint dönt. 

1. Megállapítja, hogy a kérelmezők nyilatkozatuk alapján megfelelnek a fiatal házasok 
lakáshoz juttatásának támogatásáról szóló 1/2016 (I. 28.) számú önkormányzati 
rendelet (továbbiakban Rendelet) 1. §-ában foglalt feltételeknek, azaz 

• kérelmezők mindketten 40 év alatti személyek, 
• az építendő lakás a hatályos jogszabály szerinti lakásigény mértékét nem 

haladja meg és abban üzlet, műhely létesítése nem szerepel, 
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• a vissza nem térítendő támogatás összegének erejéig az ingatlan jelzáloggal 
történő megterheléséhez hozzájárulnak 

 

2. A Képviselő-testület vissza nem térítendő támogatásként a Rendelet 2. §-ában 
foglaltak alapján 792.480 ,- ft összeget állapít meg, melyet a 2946/51 hrsz.-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlan bruttó 3 962 400,-Ft-os vételárában kell érvényesíteni.  
 

3. A támogatásra jogosultak támogatási szerződést kötnek Pásztó Városi 
Önkormányzattal. 
 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

X. NAPIRENDI PONT: 
 

 Javaslat  Leütés Sportegyesület egyedi  támogatási   kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil tanácsnok 

 
Káposzta Csaba: Idén márciusban alakult egy új sportegyesület röplabda szakágban. Nagy 
öröm számára, hogy ezt a sportegyesületet  hölgyek hozták létre. Mindenképpen javasolja 
támogatásukat. Beszélt a megyei Röplabda Szövetség elnökével is, aki megígérte, hogy 
felszerelésekkel próbálják őket segíteni.  

 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolják.  
 
Volek György: A Pénzügyi és TEF Bizottság is 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-TESTÜLET 
144/2017. (V. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Leütés Sportegyesület 
kérelmét és a működés költségeihez , felszerelések vásárlásához   50 000.- Ft támogatást 
biztosít a 2017. évi sport keret terhére. 
Az 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 
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Dömsödi Gábor: Javasolja, hogy mivel már csak a zárt ülést igénylő napirendi pontok 
tárgyalása van hátra, a közérdekű bejelentéseket tárgyalják meg előtte.  
Szavazásra bocsátja.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
145/2017. (V. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület a közérdekű bejelentéseket a zárt ülést igénylő napirendek előtt 
tárgyalja. 

 
KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK 
 
Barna Tiborné: Megköszöni, hogy a Pupák-közben a hidat kijavították valamelyest. Sajnos a 
toldozás-foldozás nem sokat ér, így is balesetveszélyes. 
 
Dömsödi Gábor: A híd alulról meg lesz erősítve egy acéllemezzel, melyet már meg is 
rendeltek. 
 
Barna Tiborné: Következő észrevétele, hogy a városban mindenütt nagy a fű, a vágás tragédia 
és össze-vissza történik. 
 
Dömsödi Gábor: Ez a megállapítás nem állja meg a helyt, mert kezdik utolérni magukat, akik 
ezzel foglalkoznak. Saját kezébe vette az irányítást és nagyon sokat haladtak előre. Már itt 
van az a nagyteljesítményű fűnyírógép, melyet a múltkor rendeltek meg.  
A kaszálós brigád is nagyobb létszámmal dolgozik. Ezen kívül egy vállalkozóval kötöttek 
kisérleti jelleggel megállapodást a lakóstelepen lévő zöldterületek rendbetételére.  
Az út széléig a ház előtt lévő árkokat és zöldterületeket a tulajdonosnak kötelesség rendben 
tartani. Ezt sajnos nem minden esetben teszik meg. A Városgazdálkodás levágja, de 
legközelebb fognak küldeni a tulajdonosoknak egy felszólító levelet és leszámlázzák. 
 
Farkas Attila: Nagyon bízik abban, hogy a kisérleti jelleg beválik, ugyanis valószínű, hogy a 
jövő ez lesz. A közmunka program nem biztos, hogy el tudja látni ezt a feladatot is. Ahogyan 
növekszik a gazdaság, a közmunkások száma is csökken.  Ez a cég országosan dolgozik és 
nagyon sok település szerződött velük.  A vállalkozóval azokra a területekre szerződnek, 
melyeket nehéz kezelni.  
 
Dömsödi Gábor: Ne tévesszen meg senkit, hogy a városközpont most elhanyagoltnak tűnik, 
ugyanis most sokkal több zöldterületet tartanak rendben, mint korábban. Megfelelő számú 
eszköznek kell rendelkezésre állnia, ilyen ez a többfunkciós gép is, melyről korábban döntött 
a képviselő-testület. Bár sokba került, mégis gazdaságosabb lesz az üzemeltetése. Ez a gép a 
nagy területek vágására lesz megfelelő. Terveznek vásárolni a már meglévő traktorra egy 
hidraulikus rézsű kaszát, mellyel meg lehetne közelíteni olyan területeket, melyeket 
fűnyíróval nem lehet nyírni. Egyébként a fűkaszákhoz már most is nehéz embert találni, mert 
vizsga kell hozzá. Azt látja, hogy abból a kapacitásból nem jönnek ki, ami erre be volt 
tervezve.  
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Barna Tiborné: Neki is és a városlakóknak is azzal van problémája, hogy esztétikailag és 
minőségében sem megfelelő a munkavégzés. Ilyen pl. a Romkert, a Múzeum tér, a Gárdonyi 
utca. Azon kívül a sövények is nagyon elhanyagoltak. 
Dömsödi Gábor: Nem kellett volna tele ültetni a várost sövénnyel. Annak idején teljesen 
átgondolatlanul lettek ültetve a növények, melyek azóta megnőttek, a bokrok közé nem lehet 
fűnyíróval bemenni.   A zöldterületek szinte kezelhetetlenek. A házak lakói nem vágják le a 
sövényt, a sövényvágás pedig nagyon komoly, szakértelmet igénylő és drága munka. 
Főleg azok kritizálnak leginkább, akik ezt a hibát elkövették. Azt sem gondolja, hogy a város 
szebb volt, amikor 200 közmunkás dolgozott rajta. A városközpont rendezettebb volt, de az 
egyéb területek nem. Amiről most beszélnek, arra a mostani költségvetés háromszorosa 
kellene. 
 
Barna Tiborné:  Következő bejelentése, hogy az Idősek Otthona előtt a sportpálya felé nagyon 
gyorsan közlekednek az autók. Tudja, hogy ez inkább a rendőrségre tartozik, esetleg lehetne 
feléjük jelezni. 
 
Dömsödi Gábor: A rendőrséggel a kapcsolatot Farkas Attila alpolgármester tartja. Ő viszont 
már legalább két és fél éve folyamatosan jelzi a rendőrkapitány felé, hogy másképp kellene 
végezniük a munkát. Szinte mindig ugyanazon az egy-két helyen áll a traffipax. Tudna 
legalább 5 olyan helyet mondani, ahol száguldoznak az autók. 
 
Barna Tiborné: A Rajeczky háznál  bedőlt a kerítés. Milyen funkciója van a bódénak a 
Romkertben?  
 
Dömsödi Gábor: Kérték, hogy gyermeknapig maradhasson. Utána rögtön lebontják. 
 
Barna Tiborné: Látta, hogy elkezdték a városban a padok festését. Mindet le kellene festeni, 
megóvni az állagát. 
 
Dömsödi Gábor: Sajnos valóban sok a pad. Nem is azzal van a baj, hanem azzal, hogy ócska 
minőséget vettek nagyon drágán. Ennek az a következménye, hogy nagyon sokat kell rá 
költeni.  
 
Barna Tiborné: Sérelmezi, hogy nem szóltak az intézménynek, hogy a Mercedes veterán 
autók ott fognak elvonulni, így erre nem tudtak felkészülni és a zaj zavarta a tanítási órákat.  
 
Dömsödi Gábor: A veterán autók felvonulását egy cég szervezte, mely az önkormányzattól 
megkérte és megkapta a szükséges engedélyeket. Az pedig, hogy az intézménynek nem 
szóltak, hiba volt. 
 
Káposzta Csaba: Úgy látja, hogy a városban hamarosan utolérik magukat a fűnyírásban.  Nem 
tudja, hogy a lakótelepen a Városgazdálkodási Kft, vagy már a új vállalkozó vágta-e le, de 
most nagyon szép és esztétikus.  
Szeretné, ha minél hamarabb kijavítanák a kátyúkat és rendbe tennék a játszóteret.  Úgy tudja, 
hogy a strand tervezett nyitása június 8-án, szombaton lenne. Javasolja, hogy az első szombat 
legyen ingyenes a pásztói 18 év alattiaknak. Beindul a táboroztatás is, a programba a strandot 
is bele lehetne venni. A szökőkutak még most sem üzemelnek, a város lakói hiányolják.  
Elmondja, hogy lehet bérelni a műfüves pályát, felnőtteknek 300 Ft, gyermekeknek 100 Ft 
egy órai használat. Véleménye szerint is több rendőr kellene a gyorshajtók kiszűrésére.  Már 
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korábban is mondta, hogy sebességmérők kellenének a városba, illetve több helyre 
fekvőrendőr.  
 
Dömsödi Gábor: A sebességmérővel egyetért, a fekvőrendőrre nem, mert nagyon 
balesetveszélyes. A strandon semmi akadálya, hogy a szokásos kedvezményt nyújtsák az első 
nyitónapon. 
A nyári táborok amennyiben igénybe akarják venni a strandot, a Városgazdálkodási Kft. 
vezetőjével történő egyeztetés után tehetik ezt meg. A mátrakeresztesi ifjúsági táborba 
sikerült olcsón jó minőségű ágyneműt beszerezni és tervezik egy mosó-szárító gép 
beszerzését is.  
A játszóterek felmérése megtörtént, már árajánlat is érkezett a rendbetételükre. Nem egy 
óriási összeg. A kátyúk kijavítására vannak már árajánlatok, de még továbbiakat is várnak. A 
megfelelő ár kiválasztása után fogják elkezdeni a munkát.  
Sajnos a szökőkút üzemeltetése nagyon drága, ezért még nem üzemelték be. Majd ha tartósan 
30 fok fölé megy a hőmérséklet. 
 
Volek György: Az előző ülésen szóvá tette, hogy a Múzeumnál ki kellene vágni egy fát, mert 
balesetveszélyes. Ez azóta megtörtént. A Hunyadi utca-Fő utca csatlakozásánál viszont a 
sövényt kellene kivágni, mert akadályozza az útszakasz megfelelő beláthatóságát. 
 
Dömsödi Gábor: Megoldást jelenthetne egy 30 km-es sebességkorlátozó tábla mindkét 
irányból. Kéri a Műszaki Osztályt, jelezze ezt a kérést az illetékesek felé, illetve azt is, hogy a 
városba bevezető út elejére, a Mátrából jön lefelé,  egy sebességmérő tábla felszerelését. 
 
Volek György: Megnyílt a hulladék udvar, most már oda is lehet szállítani építési sittet. A 
Stromfeld udvarban viszont valaki lerakta és otthagyta. 
A Városkapunál lévő parkban a padokról hiányzik az ülőke, vagy pótolni kell, vagy ki kell 
szedni a betontömböket, mert így balesetveszélyes.  
Sokan hiányolják a városban az oszlopról a muskátlikat. Szeretnék, ha újra lennének. 
 
Dömsödi Gábor: Az oszlopon lévő muskátlikkal az a probléma, hogy nagyon nehéz és 
költséges úgy ápolni, hogy az egész nyáron szép legyen. Célszerszámmal tudják csak locsolni, 
tápoldatozni is kell. Ezért is kell egy szakértő kertészmérnök, aki megtervezi a város arculatát.  
 
Volek György: A 21-es útnál lévő földek tulajdonosai panaszkodnak, hogy nem tudják 
megközelíteni a földjeiket az útépítések miatt. Érdekli a lakosságot, hogy mikor lesz meg a 
nyilvános WC és mikor kezdődik a betervezett útépítés. 
 
Dömsödi Gábor: Sajnos a 21-es út most valóban életveszélyes, mert magát a behajtót is 
nagyon nehéz megtalálni a különböző terelések miatt.  Ha bármilyen panasz van, az 
építésvezetőséget kell megkeresni. Ki van írva táblára az elérhetőségük. Tapasztalata szerint 
nagyon készségesek. Pl. a buszmegállóra is rákerül a plexi és még az ülőkéket is megoldják. 
A WC meg van rendelve, az útépítés pedig a kátyúzások befejezése után kezdődik.  
Szeptember 15-ig nagyon visszafogottan kell költekezni, hogy ne kelljen hitelt igénybe venni.  
 
Volek György: A piac bővítésével kapcsolatban van-e fejlemény a Horváth-féle ház ügyében? 
 
Dömsödi Gábor: A tulajdonos hajlandó lenne cserélni, viszont az a gond, hogy az ingatlana jó 
állapotban van és hasonló, jó állapotú ingatlant szeretne cserébe. Ezt viszont jelenleg az 
önkormányzat nem tudja biztosítani, mert nagyon drága lenne. Ha azon a részen terjeszkedni 
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akarunk, inkább olcsóbb, rosszabb állapotú házakat kell megnézni és arra terjeszteni a 
parkolót.  
 
Édes Attila: Szorgalmazza a mátrakeresztesi ifjúsági tábor megközelítését segítő táblák 
kihelyezését. Ezt már korábban is szóvá tette.  
A Táncsics út 48-50. szám előtt van egy méretes kátyú, ezt is tartsák szem előtt a munka 
végzésekor. Kérdezi, hogy a ruhagyűjtő konténerektől hogyan lehetne megszabadulni. 
 
Dömsödi Gábor: Úgy lehetne megszabadulni, hogy fel kellene mondani a szerződést annál is 
inkább, mert a hulladékgyűjtő telepen gyűjtik a ruhákat is.  
 
Dr. Gajdics Gábor: A céggel éves szerződése van az önkormányzatnak. Meg kell nézni, mikor 
telik le az egy év és a következő évre már nem kötünk velük szerződést.  
 
Dömsödi Gábor: A képviselő-testület ülése zárt üléssel folytatódik. 
 
A zárt ülésről külön jkv. készül.  
 
Dömsödi Gábor: Ismerteti a zárt ülésen hozott döntéseket.  
Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 
 
 

k.m.f. 
 
 

 
 Dömsödi Gábor     Dr. Gajdics Gábor 
               polgármester                jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


