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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. június 29-i

üléséről.

Helye: Városháza II. emeleti ülésterme, Pásztó, Kölcsey út 35.
Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, Farkas Attila alpolgármester, dr. Becsó Károly,
Barna Tiborné, Édes Attila, Plecskó Péter, Káposzta Csaba képviselők.
Dr. Gajdics Gábor jegyző, Bartus László osztályvezető, Budavári Valéria osztályvezető,
Juhászné Mustó Mária osztályvezető, dr. Szántó-Stadler Annamária jogász, Tari Mihály,
Tariné Tóth Csilla, Szervezési Osztály munkatársai.
Dömsödi Gábor: Megállapítja a határozatképességet, mivel a 9 megválasztott képviselőből 7
fő jelen van.
Javaslatot tesz a napirendre a következő módosításokkal.
Javasolja, hogy vegye le a képviselő-testület napirendjéről az önkormányzati telek
értékesítésére vonatkozó javaslatot, mivel azt a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
nem támogatta, valamint a Valter Ilona könyvkiadásának támogatásával kapcsolatos javaslatot
se tárgyalják, mivel több árajánlat bekérése szükséges és tisztázni kell a szerzői joggal
kapcsolatos kérdéseket is. Vegyék föl napirendre utolsó előttiként a polgármester jutalmáról
szóló javaslatot, továbbá az
utolsó napirendi pont előtt kerüljön so a közérdekű
bejelentésekre.
Szavazásra bocsátja a módosított napirendet.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
177/2017. (VI. 29.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 2.
számú módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

3./

Javaslat Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak megválasztására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

4./

Javaslat az önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

5./

Javaslat önkormányzati lakás vételére vonatkozó kérelem elbírálására
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Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
6./

Javaslat a Mátrakeresztes, Kékesi út 4525 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

7./

Javaslat közterületi játszótéri eszközök javítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

8./

Javaslat szerződés-kötésre az ivóvíz közmű-vagyon átadásáról
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

9./

Tájékoztató Pásztó Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja
áttekintésének eredményéről
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

10./

Javaslat a pásztói mikro- és kisvállalkozások fejlődést elősegítő kamatmentes
mikrohitelhez kapcsolódó támogatási nyilatkozat szempontrendszerére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

11./

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. II. félévi üléstervére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

12./

Javaslat Dömsödi Gábor polgármester részére jutalom megállapítására
Előterjesztő: Dr. Becsó Károly Csaba Ügyrendi Bizottság elnöke

13./

Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjével
kapcsolatos döntés meghozatalára. (később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

14./

Javaslat kifogás elbírálására a pásztói 04/36 hrsz-ú földrészlet kapcsán
(később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

15./

Javaslat a Pásztó 0121/4 hrsz-ú ingatlan eladására vonatkozó pályázati biztosíték
visszakövetelésére vonatkozó igény elbírálására (később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

I.

NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Dömsödi Gábor: Május 27-én részt vett az MKKSZ ülésén, mint Nógrád megyei küoldött.
Még mindig nem lehet biztosan tudni, hogy lesz-e sztrájk július 17-én. Véleménye szerint
teljesen jogos a köztisztviselők és közalkalmazottak bérkövetelése, bár erre nem biztos, hogy
a sztrájk a legjobb módszer.
Volt gyermeknap Pásztón május 28-án. Sajnos az előtte lévő szombatról igen sok szemét
maradt az utcákon. Azt kérte a Városgazdálkodási Kft-től, hogy minden vasárnap reggel
takarítsanak a problémás helyeken. Több gyűjőedényt kell kihelyezni a szórakozóhelyek
környékére és a tulajdonosoknak is nagyobb figyelmet kell fordítani a környezetre.
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Többször kérte a salgótarjáni Városgazdálkodási Kft. vezetőjét, hogy heti két alkalommal
szállítsák el a szelektív hulladékot. Ezen a héten valósult meg első alkalommal.
A SIC Hungária Kft. vezetőjével megbeszélést folytatott, hogyan lehetne megoldani a
tulajdonában lévő bekötő út problémáját. Az utat mindenki használja. Az önkormányzatnak
van egy mellette lévő földútja, melynek a megtisztítása nagyon sokba kerülne. Megoldást
eddig még nem sikerült találni, de dolgoznak rajta.
Részt vett azon az ünnepségen, melyen Oláhné Csákvári Gabriella Balassi Díjat kapott
Salgótarjánban. Ezúton is gratulál neki.
Aláírták a mikrohitellel kapcsolatos szerződést a Nógrád Megyei Regionális
Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány
ügyvezetőjével.
Az
igényléshez
kapcsolódó
szempontrendszer a mai ülésen napirendként szerepel.
Felavatták az új 56-os emlékművet, ahol Kő Pál Kossuth-díjas szobrászművész átadta az
általa alapított Munkácsy-díjat Bobály Attila özvegyének.
Nagyon jó hír, melyet Becsó Zsolt országgyűlési képviselő osztott meg, hogy Pásztón
tanuszoda fog épülni, melyet az állam épít meg és utána üzemeltetni is fogja. A tanuszoda
helyét már ki is kellett jelölni az önkormányzat területén, mely szintén állami tulajdonba kerül.
Átadták az EGLO új üzemcsarnokát, melyen több képviselő is részt vett. Egy nagyon
színvonalas ünnepséget tartottak a tulajdonosok. Itt adta át az EGLO tulajdonosának, Ludwig
Obwieser úrnak a Pásztó Város Díszpolgára címmel járó díszoklevelet és Herendi vázát.
Tegnap részt vett a Hulladékgazdálkodási Társulás ülésén. Hamarosan megszűnik a jelenlegi
rendszer és más formában fog működni. Tovább folytatódik a központosítás.
Ennyi volt a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató, kéri, hogy fogadják el.
Szavazásra bocsátja.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
178/2017. (VI. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb
eseményekről adott tájékoztatást elfogadta.
II.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 2.
számú módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Dömsödi Gábor: Annak ellenére, hogy nem várt kiadásokkal indult az év, a költségvetés
számai jól alakulnak még úgy is, hogy a nagy értékű fűnyíró gépet nem hitelből vásárolták,
hanem ki kellett fizetni egyösszegben. A módosításra azért van szükség, mert több olyan
tételt kell átvezetni, melyet már korábban elfogadott a testület. A legnagyobb összeg az a 37
millió Ft, mely a foglalkoztatási paktummal kapcsolatban érkezett az önkormányzat
számlájára, melyet elkülönített számlán kell tartani. Az ASP rendszer kialakításával
kapcsolatban is megérkezett a 6,9 millió Ft, mely nem csak a hardver költségeit fedezi, hanem
a betanítást is finanszírozza.
Kérdés nem volt.
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Vélemény, észrevétel
Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet
módosítást.
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a rendelet módosítást.
Káposzta Csaba: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 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 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
a 10/2017. (V. 26.) rendelettel módosított 3/2017.(III.3.) költségvetési rendelet
módosításáról
(A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve)
III.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak megválasztására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Dömsödi Gábor: A Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjait korábban már megválasztotta a
képviselő-testület. A módosításra személyi változások miatt van szükség.
A bizottság új tagjai dr. Szántó-Stadler Annamária jogász és Kovács Tibor helyett Kosztovics
Ottó kerülne a bizottságba.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Káposzta Csaba: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
179/2017. (VI. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pásztó Városi Önkormányzat és Hivatala
Közbeszerzési Szabályzata II. 1.1. pontja értelmében a Közbeszerzési Bírálóbizottságba
állandó tagként az alábbi személyeket választja meg:

5

Minden közbeszerzési eljárásban:
Budavári Valéria, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője – tag, vezető
Juhászné Mustó Mária, Pénzügyi Osztály vezetője- tag
dr. Gajdics Gábor, jogász - tag
Az adott közbeszerzési eljárásban érintett szakügyintézők:
Bartus László, Igazgatási és Szociális Osztály vezetője – tag
Dr. Szántó-Stadler Annamária jogász - tag
Kosztovics Ottó műszaki ügyintéző – tag
A bizottság tagja az adott közbeszerzési eljárásban érintett intézmény vezetője.
A Bírálóbizottság munkájában tanácskozási joggal részt vehet:
Ügyrendi Bizottság elnöke - tag
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke – tag
A Képviselő-testület a 27/2017. (II.13.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
IV.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat az önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Dömsödi Gábor: A Közbeszerzési Terv módosítására azért van szükség, mert időközben
lettek nyertes pályázataink, melyek közbeszerzés kötelesek. Ezekkel egészült ki az év elején
elfogadott terv.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Káposzta Csaba: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
180/2017. (VI. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó Városi
Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Tervének módosítására tett javaslatot és az alábbi
határozatot hozza.
A Képviselő-testület a 70/2017.(III.30.) számú határozatával elfogadott, az önkormányzat
2017. évi Közbeszerzési Tervének módosítását e határozat melléklete szerint elfogadja.
Felkéri polgármesterét, hogy a közbeszerzési terv nyilvánoságra hozataláról a helyben
szokásos módon gondoskodjon.
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Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
V.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat önkormányzati lakás vételére vonatkozó kérelem elbírálására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Dömsödi Gábor: Egy pásztói polgár ajánlatot tett egy önkormányzati lakás részletekben
történő megvásárlására. A jelenlegi önkormányzati rendeletünknek sem felel meg ez az
ajánlat, ezért elfogadásra javasolni nem áll módunkban. Azt viszont jelezni fogják a vételi
szándékot bejelentőnek, hogy esetleg hitelintézet bevonásával megoldható lenne a vásárlás.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Káposzta Csaba: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
181/2017. (VI. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület megismerte és megtárgyalta az önkormányzati lakás vételére vonatkozó
kérelem elbírálásáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1.) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény és az önkormányzati lakások és
helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 29/2009.
(IX.30.) önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezései alapján Pusztai Fanni –
önkormányzati lakás részletfizetési kedvezménnyel történő megvásárlására
vonatkozó– kérelmét nem tudja támogatni.
2.) Pusztai Fanni kérelmezőt a határozatban foglaltakról értesíteni kell.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
VI.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Mátrakeresztes, Kékesi út 4525 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
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Dömsödi Gábor: Nem javasolja a terület értékesítését, mert még szüksége lehet rá az
önkormányzatnak zöld terület kialakítására, illetve ha a patakmedret tisztítani kell, a
munkagépek számára. Egyébként pedig árvíz által veszélyeztetett terület, tehát épületet nem
lehet odaépíteni. A határozati javaslat ezt az opciót nem tartalmazza, a bizottsági ülésen
alakították ki azt az álláspontot, hogy nem javasolják az értékesítést. Jelenleg az ingatlan
forgalomképtelen, az értékesítéshez ki kellene vonatni ebből a körből.
Farkas Attila: A bizottsági ülésen az is szóba került, hogy a Zöld város projekt keretében
éppen ezen a területen lehetne kialakítani pihenőt, vagy parkosított részt.
Dömsödi Gábor: A határozati javaslat szövege a következőképpen változik:
„
A Képviselő-testület a Pásztó, Mátrakeresztes, 4525 hrsz-ú ingatlant nem kívánja értékesíteni.
A döntésről a vételi szándékot bejelentőt értesíteni kell. „
Vélemény, észrevétel
Káposzta Csaba: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a módosított határozati javaslatot.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
182/2017. (VI. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete megismerte és megtárgyalta a
Mátrakeresztes, Kékesi u. 4525 hrsz-ú ingatlan értékesítésére tett javaslatot és az alábbi
határozatot hozza:
A Képviselő-testület a Pásztó, Mátrakeresztes, 4525 hrsz-ú ingatlant nem kívánja értékesíteni.
A döntésről a vételi szándékot bejelentőt értesíteni kell.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester, vagyongazdálkodási ügyintéző
VII.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat közterületi játszótéri eszközök javítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Teljesen igaz, hogy rossz állapotban vannak a játszóterek a városban, ezt a
saját vizsgálatok is megállapították. A javításra vonatkozóan beérkezett három árajánlat. A
legkedvezőbb ajánlatot adóval javasolják megkötni a szerződést. Az összes játszótéren ki kell
cserélni a homokot és a jövő évi költségvetésbe be kell tervezni játszótér építésre is forrást.
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Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Káposzta Csaba: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
183/2017. (VI. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a közterületi
játszóterek javításáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a játszótéri eszközök javítására
vonatkozó szerződést a legkedvezőbb ajánlatadóval, a Gulyás Team Bt-vel (2151 Fót Szent
Imre Út. 143.) kösse meg.
Az ajánlatokat benyújtó cégeket a döntésről értesíteni kell.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
VIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat szerződés-kötésre az ivóvíz közmű-vagyon átadásáról
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Káposzta Csaba: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 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-TESTÜLETE
184/2017. (VI. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az
ivóvízközmű-vagyon átadásáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ivóvízközmű-vagyon átadásáról
a szerződést az értékcsökkenés kiszámítása után a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel
(1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) kösse meg.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: polgármester
IX.

NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató Pásztó Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja
áttekintésének eredményéről
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Káposzta Csaba: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 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.
X, NAPIRENDI PONT
Javaslat a pásztói mikro- és kisvállalkozások fejlődést elősegítő kamatmentes mikrohitelhez
kapcsolódó támogatási nyilatkozat szempontrendszerére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Eljutottunk addig, hogy tudunk kamattámogatást adni mikro-és
kisvállalkozásoknak. Az erről szóló megállapodást az elmúlt testületi ülés óta írták alá.
Ugyanakkor szabályozni kell, hogy ki és milyen feltételekkel pályázhat a kedvezményes
hitelre. Ennek a szempontrendszerét dolgozták ki, valamint egy előzetes bírálati lapot is
készítettek.
Dr. Gajdics Gábor: A tegnapi bizottsági ülés óta a dr. Halász István által javasoltak is
beépítésre kerültek a szempontrendszerbe. A táblázatnál aki az első 11 pontra nemmel
válaszol, eleve kiesik a programból. A „B” blokk szerint lehet igazán súlyozni, hogy kiket
lehet támogatni.
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Dömsödi Gábor: Mond néhány példát, amire igennel kell válaszolni. Pl. pásztói székhellyel és
telephellyel kell rendelkeznie, cégnyilvántartásba bejegyzett vállalkozás-e, a vállalkozás által
foglalkoztatottak száma nem haladja meg a 10 főt stb.
Ez az űrlap a város honlapján is megtekinthető.
Kérdés
Farkas Attila: Tegnap is jelezte és továbbra sem érti, hogy miért van benne a tervezett
dolgozói létszám növelés? Nem tartja egy jó kérdésnek, mert azért a néhány millió Ft-ért nem
várható el, hogy létszámot bővítsen.
Dömsödi Gábor: Van némi igazság abban, amit Alpolgármester úr mondott, megfontolja.
Plecskó Péter: Megfontolásra javasolja, hogy a „B” blokkban legyen egy minimum pontszám.
Dömsödi Gábor: Nem tartja szükségesnek, de nem zárkózik el a felvetéstől. Fontos viszont,
hogy ki kellene jelölni egy intervallumot, hogy mikortól lehet benyújtani, mikor van az első
elbírálás. Ha pedig marad összeg, ki lehet írni egy második fordulót. A pályázatokat le lehet
adni július 1-től és szeptember 10-ig döntést hoznak.
Kéri Plecskó Pétert, mondja el, mire gondolt a minimum pontszám kapcsán.
Plecskó Péter: A 11 ponton felül határozzanak meg még 20 pontot az érvényességhez.
Dömsödi Gábor: Ezt soknak tartja, javasolja, hogy legyen még plusz 15 pont, összesen tehát
26 pont lenne a minimum.
Plecskó Péter: Pontosítani kellene azt is, hogy a 40 éves korhatár hogyan vehető figyelembe
egyéni vállalkozó pályázó és céges pályázó esetében.
Dömsödi Gábor: Úgy gondolja, hogy cég esetében a pályázó az ügyvezető, az ő életkora a
mérvadó. A lényeg, hogy fiatal legyen és pásztói székhellyel, telephellyel rendelkezzen.
Káposzta Csaba: Nem ért egyet a 40 éves korhatárral. Van egy 41 éves ismerőse, aki ha
pályázna, hátrányba kerül, mert pontszám sújtanák az életkora miatt.
Dömsödi Gábor: Ez egy törekvés arra, hogy a fiatalokat segítsék.
Befogadta azt a javaslatot, hogy ne legyen feltétel a létszámbővítés, a minimum pontszám
pedig 26 legyen. A pályázatot augusztus 31-ig lehet benyújtani első körben, az elbírálás
pedig szeptember 10-ig történik meg. Ezekkel a módosításokkal javasolja elfogadásra a
határozati javaslatot és mellékletét.
Káposzta Csaba: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a módosított 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-TESTÜLETE
186/2017. (VI. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület megismerte és megtárgyalta A pásztói mikro- és kisvállalkozások
fejlődést elősegítő kamatmentes mikrohitelhez kapcsolódó támogatási nyilatkozat
szempontrendszerét és az alábbi határozatot hozza:
1. A mikrohitel pályázatot készítő vállalkozó adjon be kérelmet az önkormányzati

támogató nyilatkozat biztosítása érdekében. A kérelemnek vázlatosan tartalmazni kell
az 1. sz. melléklet szerinti szempont-rendszernek megfelelő fejlesztés lényeges elemeit
annak érdekében, hogy a nyilatkozat kiadására vonatkozó döntés meghozható legyen.
A kérelmet – első fordulóban - július 1. és augusztus 31. között lehet benyújtani, majd
a rendelkezésre álló kerettől függően kéthavonta.
2. A hivatal az első fordulóban benyújtott kérelmet az 1. pontban foglalt
szempontrendszer szerint megvizsgálja és megfelelőség esetén szeptember 10-ig
elbírálja és kiállítja a támogatói nyilatkozatot, melyet a polgármester ír alá. Elutasítás
esetén az okok megjelölésével írásban tájékoztatja az ügyfelet. A következő
forduló(k)ban is ugyanígy történik az elbírálás, mindig a benyújtási határidő lejártát
követő hónap 10-éig.
3. A Képviselő-testület félévente kapjon tájékoztatást a kamattámogatási forrás felhasználásáról.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a szükséges intézkedések
megtételére, valamint a 2. pontban foglaltak lefolytatására.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelemszerűen
SZÜNET
SZÜNET UTÁN
Dömsödi Gábor: Megállapítja a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből 6
fő jelen van.
XI.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. II. félévi üléstervére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Gajdics Gábor: Az ülésterv kiegészülne a következők szerint: A novemberi ülésre
kerüljön be a „Tájékoztató az utak, járdák, játszóterek felújítási munkálatairól.” A bizottsági
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ülésen elhangzott, hogy a háziorvosi ügyelet működéséről is legyen egy beszámoló, azt
viszont csak az illetékes bizottság tárgyalná, a testület üléstervébe nem kerülne be. Plecskó úr
javasolta, hogy a Városgazdálkodási Kft. negyedévente számoljon be, ez értelemszerűen fog
megjelenni az üléstervben.
Dömsödi Gábor: A háziorvosi ügyelet működése közérdeklődésre tart számot, ezért
szerencsésebb lenne, ha a képviselő-testület is tárgyalná.
Dr. Gajdics Gábor: A szeptemberi ülésre javasolja a háziorvosi ügyelet működéséről szóló
tájékoztatót.
Dr. Becsó Károly: Konkrétan meg kellene fogalmazni, miről szóljon a tájékoztató.
Dömsödi Gábor: Legyen a címe „Tájékoztató a háziorvosi ügyelet bevezetése óta eltelt
időszak tapasztalatairól”. Sajnos valóban nincs semmiféle információ. Küldik a számlát,
kifizetjük és ennyi.
A napirendet mindhárom bizottság tárgyalta, kéri a véleményüket.
Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a II. féléves
üléstervet a kiegészítésekkel.
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a II. féléves üléstervet.
Káposzta Csaba: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a II. féléves üléstervet a kiegészítésekkel.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a kiegészített üléstervvel.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
187/2017. (VI. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2017. II. félévre szóló üléstervét a melléklet
szerint elfogadta.
XII.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat Dömsödi Gábor polgármester részére jutalom megállapítására
Előterjesztő: Dr. Becsó Károly Csaba Ügyrendi Bizottság elnöke
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
188/2017. (VI. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2015. (II. 27.) számú önkormányzati
rendelet 12.§. (1) bekezdése alapján Pásztó Város Polgármestere részére bruttó
1.794.900 Ft
jutalmat állapít meg.
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a jutalom kifizetéséről.
Határidő: 2017. július 1.
Felelős: Dr. Gajdics Gábor jegyző
KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK
Barna Tiborné: Többen szóvá tették, hogy nem működnek a városban ivókutak. Itt a kánikula,
meg kellene javíttatni.
Dömsödi Gábor: Nemrég lett megjavíttatva. Ki kellene deríteni, miért hibásodik meg ilyen
gyakran. A gimnázium előtti szökőkútnál elromlott egy olyan szerkezet, ami szabályozza. A
hónap végére ígérték a megjavítását.
Plecskó Péter távozik, Dr. Halász István érkezik, 7 képviselő van jelen.
Barna Tiborné: A Kossuth utcában szólt az egyik lakó, hogy az ő hídja alatti árokban áll meg
az összes szemét és hiába takarítja, a csapadékvíz odahordja. Állítólag már jelezte máskor is
az önkormányzat felé.
Dömsödi Gábor: Természetesen megvizsgálják, mi okozza a problémát. A Szent Imre téri
játszótérre kellene valamilyen korlátot csináltatni, mert így nagyon balesetveszélyes. Szintén
a Szent Imre téren, ahol jelenleg nincs fű, le kellene rakni valamilyen burkolattal, mert az
autók ott parkolnak.
Barna Tiborné: Megkeresték a Hunyadi út 4/a és 4/b lakói, hogy a parkoló részre kavics
kellene. Próbálkoztak az ottlakók önerőből, de valahogy nem sikerült rendesen megcsinálni.
Kérik az önkormányzat segítségét, mivel ez közterület.
A múlt héten le voltak szalagozva a játszóterek, azóta történt-e valami?

Dömsödi Gábor: Egy-egy játszóeszköz volt leszalagozva, melyeknél az ellenőrzés
hiányosságot állapított meg. A kijavításuk, illetve cseréjük folyamatban van.
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Barna Tiborné: A hasznosi lakók jelezték és köszönetüket fejezték ki azért, mert a Palóc
csárdánál lévő zöldterületet az önkormányzat rendbetette. Köszönik a lakók, hogy a kishíd
burkolatát kicserélték, így már nem balesetveszélyes.
Június 10-én a templomban volt egy színházi előadás, ahol a János vitézt nézhették meg.
Nagyon sokan voltak és felejthetetlen élmény volt. Felmerült benne, hogy lehetne nyári
színházi előadásokat tartani.
Dömsödi Gábor: Örül Barna Tiborné véleményének. Erre a nyárra tervezett is egy ilyen
programot, de már nem volt elegendő idő a szervezésre. A megnyert turisztikai pályázatban
szerepel egy szabadtéri színpad megépítése is.
Elmondja, hogy megrendelt az önkormányzat két helyre ingyen wi-fi-t. Az egyiket a strandra,
a másikat pedig a francia gimnázium előtti térre. Viszont lehet, hogy a Deák Ferenc útnál, a
Zeneiskola mögötti térre kellene áttenni a másik wi-fi-t, mert ott a fagylaltos és az édességbolt
miatt megnőtt a forgalom, a nyári időszakban pedig kellemesen árnyékos. Megfelelő köztéri
bútorokat is lehetne még kitenni.
Farkas Attila: A strandra kellene homokot kivinni a röplabda pályára és a focipályára is. Nem
kellene speciális homok, olyan is jó lenne, mint amilyen a játszótereken van.
Dr. Halász István: A Zeneiskola mögött terület most azért olyan népszerű, mert ott van egy
dohánybolt és egy olyan bolt is, ahol szeszes italt is lehet kapni. Tulajdonképpen közterületen
alkoholfogyasztás folyik. Nem azért mennek oda szivesen, mert nagyon jó hely lett, hanem
mert ott lehet dohányozni és alkoholt fogyasztani.
Dömsödi Gábor: Ez egy nagyon fontos kérdés és látszólag mindenkinek igaza van, ezért el
kell mozdulni a holtpontról. Valóban, közterületen történő szeszesital fogyasztás folyik ott. A
fiatalok szeretnek egy-egy ital mellett beszélgetni, adott esetben leülni a fűre. Ha tiltva van,
akkor elmennek máshová. Ha ez van, akkor meg kell teremteni ott a körülményeket. Ez lehet
az egyik megoldás, viszont lehet, hogy zavarni fogja a lakókat. Ha pedig megtiltják, abban a
rendőrségnek is partnernek kell lennie. Kérték több alkalommal a rendőrségtől, ellenőrizzék,
hogy közterületen ne fogyasszanak szeszesitalt és ne szemeteljenek. Nem történt semmi.
Annak a híve, hogy minél kevesebb tiltás legyen és teremtsék meg a feltételeket ott, ahová a
fiatalok szivesen járnak, persze optimalizálva a feltételeket., hogy minél kevesebb embert
zavarjon.
Barna Tiborné: Egyetért Polgármester úrral abban, hogy meg kell teremteni a fiataloknak ott a
lehetőséget, ahol jól érzik magukat.
Dömsödi Gábor: Azzal is egyetért, ha azt mondják, hogy közterületen szeszesitalt fogyasztani
tilos és azt ellenőrzik is. Van erre vonatkozó önkormányzati rendeletünk, csak nem
ellenőrizzük. Valahogy meg kell keresni a közös nevezőt.
Káposzta Csaba: Úgy érzi, a városnak elhanyagolt területe a Cserhát lakónegyed. Már tavaly
is kérte, hogy helyezzenek ki padokat a lakótelepre. Ez azóta sem történt meg. Elismerését
fejezi ki a Városgazdálkodási Kft-nek, mert a strandot nagyon szépen rendbe tették.
Jó, hogy a szelektív hulladékot hetente kétszer szállítják, szerdán és pénteken, viszont még
jobb lenne, ha hétfőn és csütörtökön szállítanák. Lehet-e ezen változtatni?
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Dömsödi Gábor: Sajnos ezen már nem lehet változtatni. Jobb lett volna a hétfő és csütörtök,
de ez volt az egyetlen olyan nap, amikorra be tudtak tenni egy plusz fuvart.
Dr. Halász István: A közterületen történő szeszesital fogyasztásra visszatérve elmondja, hogy
Pásztón van annyi kulturált szórakozóhely és kerthelyiség, ahová be lehet ülni és ott
fogyasztani. Nem tartaná szerencsésnek, hogy még bátorítsák is a fiatalokat, amikor a
fagyizótól 10 m-re van egy kerthelyiséggel is rendelkező szórakozóhely. Lehetne akár egy
romkocsmát is kialakítani stílszerűen a romkertben.

Dömsödi Gábor: A kerthelyiségbe nem trendi beülni a fiataloknak, egyébként pedig nagyon
drága. A romkocsma viszont nagyon jó ötlet. Ott szabályozott keretek között történhetne
mindaz, ami szabálytalanul most a közterületen folyik. Nem híve a büntetésnek, de a múlt
héten legalább 5 alkalommal merült föl, hogy közterület felügyelőt kellene alkalmazni.
Mivel nincs több közérdekű bejelentés, javasolja, hogy a következő napirendi pontot – A
Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjével kapcsolatos döntés - zárt ülésen tárgyalja a képviselőtestület.
Szavazásra bocsátja. A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
189/2017. (VI. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit
Kft. ügyvezetőjével kapcsolatos döntésről szóló javaslatot.
ZÁRT ÜLÉS
A zárt ülésről külön jkv. készül.
Dömsödi Gábor: Mivel a XV. napirendi pont tárgyalásához zárt ülés szükséges, szavazásra
bocsátja.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
195/2017. (VI. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja a Pásztó 0121/4 hrsz-ú ingatlan eladására vonatkozó
pályázati biztosíték visszakövetelésére vonatkozó igény elbírálásáról szóló javaslatot.
Folytatódik a zárt ülés.
Dömsödi Gábor: Ismerteti a zárt ülésen hozott döntéseket.
Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
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