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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 9-i üléséről.
Helye: Városháza II. emeleti ülésterme, Pásztó, Kölcsey út 35.
Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, dr. Becsó Károly, dr. Halász István, Édes Attila,
Káposzta Csaba, Volek György képviselők.
Dr. Gajdics Gábor jegyző, dr. Szántó-Stadler Annamária jogász, Budavári Valéria, Juhászné
Mustó Mária, Bartus László osztályvezetők, Dr. Hír János, Borbélyné Válóczi Marianna
intézményvezetők, Tari Mihály, Berzák Gyuláné Szervezési Osztály munkatársa.
Dömsödi Gábor: Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja a határozatképességet, mivel a 9
megválasztott képviselőből 6 fő jelen van.
Javaslatot tesz a napirendre a következő módosításokkal:
A Vertical Art. Kft. kérelméről szóló előterjesztést vegyék le napirendről, mert folyamatban
lévő ügyről van szó és később kerül a testület elé.
Másodikként kerüljön megtárgyalásra a „Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására vonatkozó
előterjesztés, harmadikként a Helyi Építési Szabályzat módosításáról szóló javaslat.
A korábbi 2. napirend kiegészül egy 2/a ponttal, mely a Mikszáth Kálmán Líceum kérelmével
kapcsolatos.
További három új napirendi pontot javasol megtárgyalásra, melyek a következők:
11./

Javaslat a 902/15 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozó vételi kérelem
elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

12./

Javaslat Realtex-Development Kft.vételi kérelmének elbírálására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

13./

Javaslat Mátra Térségi TDM-hez való csatlakozásról
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

14./

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

Megkérdezi van-e más javaslat.
Dr. Halász István: Javasolja, hogy vegyék le napirendről a Városgazdálkodási Kft. FEB
tagjainak megválasztására vonatkozó javaslatot, mivel a Pénzügyi Bizottság sem tárgyalta.

Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a módosított napirendet.
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A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
274/2017. (XI. 9.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1./

Tájékoztató a két ülés között történő fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

2./

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

3./

Javaslat Pásztó város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatról szóló
22/2012. (X.26.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

4./

Javaslat az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre
vonatkozó szabályokról szóló 29/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelet
módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

5./

Javaslat szünidei gyermekétkeztetést ellátó szolgáltatóval kötendő szerződés
pontosítására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

6./

Javaslat a Képviselő-testület 218/2017. (VIII.10.) számú határozatának módosítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

7./

Javaslat a Polgármesteri Hivatalban a rugalmas munkaidő bevezetésének
előkészítésével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Dr. Dömsödi Gábor polgármester

8./

Javaslat Pásztó és Sarkoy közötti testvértelepülési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Farkas Attila alpolgármester

9./

Javaslat F & F Industry Zrt. ajánlatának elbírálására
Előterjesztő: Farkas Attila alpolgármester

10./

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 263/2017. (IX. 28.) számú
határozatának módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

11./

Javaslat a 902/15 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozó vételi kérelem
elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

12./

Javaslat Realtex-Development Kft.vételi kérelmének elbírálására
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Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
13./

Javaslat Mátra Térségi TDM-hez való csatlakozásról
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

14./

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

I.

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

Dömsödi Gábor: Megkezdődött a Varázsvölgy turisztikai projekt tervezése, ez abból is
látszik, hogy a területet már megtisztították.
Az ingatlanok megvásárlása részben megtörtént, részben pedig folyamatban van.
Az uszoda leendő területén az összes ingatlanra megkötöttük a szerződést, sőt az egyik ház
bontását is meg lehet kezdeni. Az uszoda projekt megvalósításának az önkormányzat részéről
semmilyen akadálya nincs. Örömmel jelenti be, hogy megnyílt a pályázati lehetőség egy
záportározó megépítésére, melynek elkezdik az előkészítését.. 2005-től ez az első reálisnak
tűnő esély arra, hogy megvalósuljon a záportározó.
Nyertes lett a szegregált területek felzárkóztatására vonatkozó pályázatunk is, mely 300 millió
Ft-os összköltségű, Ebből 170 millió Ft jut az épített környezetre és 130 millió Ft a
tudatformálásra.
A két ülés között történt események közül ezek voltak a legfontosabbak.
Szavazásra bocsátja a két ülés közti eseményekről adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
275/2017. (XI. 9.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatást
elfogadta.
II.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Édes Attila: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra
javasolja.
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Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság szintén megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
276/2017. (XI. 9.) 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 jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
III.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre
vonatkozó szabályokról szóló 29/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelet
módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Sajnos a híradásokban több olyan hír is megjelent, hogy egyes
önkormányzatoknál milyen visszaélések történnek az önkormányzati bérlakások
értékesítésekor. Ilyenre Pásztón sem a múltban, sem eddig nem került sor. Ennek ellenére a
botrányok ráirányították a figyelmet a saját lakásrendeletünkre is.
Nagyon sokan
igényelnének szociális bérlakást is, viszont ilyet nem tud biztosítani az önkormányzat, mert
egész mások a rendelkezésre álló lehetőségek. Az is cél lenne, hogy a lakások értékesítéséből
befolyt összeget szociális bérlakások építésére fordítsa az önkormányzat. Szükséges
felülvizsgálni a jelenleg érvényes bérleti díjakat is és véleménye szerint emelni kellene. Az
eladásnál viszont szűkíteni kellene a kedvezményeket.
Szakember ellátás címén több lakást is kiadtunk, melyek bérleti díja alacsonyabb, mint a piaci
ár. Az lenne célszerű, ha olyan bérleti díjakat állapítanának meg, mely arra ösztönözné a
bentlakókat, hogy megvásárolják a lakásokat.
Az előterjesztés egy első fordulós munkaanyag, melyhez várja a véleményeket, javaslatokat.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel.
Dr. Halász István: 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 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
277/2017. (XI. 9.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület megismerte az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és
elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 29/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület elfogadja 1. fordulós anyagként az önkormányzati lakások és helyiségek
bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 29/2009. (IX.30.) önkormányzati
rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezetét és kéri a szükséges egyeztetéseket
követően- a következő éves terv szerinti testületi ülésre a végleges változat beterjesztését.
Dömsödi Gábor: E napirend keretében szükséges megtárgyalni egy konkrét kérelmet, melyet
a Mikszáth Kálmán Líceum nyújtott be. Egy pedagógusának kér szolgálati lakást. A bizottsági
ülésen hosszas vita után abban maradtak, hogy a hasznosi orvosi rendelő melletti nagyobb
lakást felújítja az önkormányzat és átalakítja úgy, hogy abban több pedagógus szálloda
szerűen tudjon lakni, pl. közös helyiségek használatával.
A Líceum igazgatóját erről levélben tájékoztatni fogja, valamint arról is, hogy amíg a
felújítást tart, a pedagógus részére biztosítsák a kollégiumban történő elhelyezését.
A lakás felújításának költségeit a tartalék keretből fogja biztosítani az önkormányzat.
Farkas Attila: A felújítással kapcsolatban elmondja, hogy nem hosszú időtávban kell
gondolkodni, hanem kb. 1-2 hónap alatt el fog készülni.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel.
Dr. Halász István: 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 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
278/2017. (XI. 9.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület megismerte a Mikszáth Kálmán Líceum pedagógusának lakáskérelmét,
melyet Dömsödi Gábor polgármester szóban terjesztett elő.
A Képviselő-testület javasolja, hogy a Líceum igazgatónak készüljön egy tájékoztató levél
arra vonatkozóan, hogy jelenleg nincs kiutalható szolgálati lakás. Felkéri a polgármestert,
hogy tegyen intézkedést a hasznosi orvosi rendelő melletti szolgálati lakást átalakításával
többférőhelyes pedagógus szállások kialakítására.
Amennyiben a Líceum pedagógusának igénye az új szolgálati lakások elkészülte után is
fennáll, azt az önkormányzat biztosítja számára.
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IV.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat Pásztó város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatról szóló
22/2012. (X.26.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dr. Gajdics Gábor: Azért van szükség a HÉSZ módosítására, mert az önkormányzat elcserélt
egy ingatlant egy területért, mely az Ügyészség mellett van és magánterület volt. Továbbá a
strand melletti területek olyan építési övezetben vannak, hogy nem lehet azokat a fejlesztési
célokat megvalósítani, melyekre pályázni lehet. Ahhoz, hogy pályázni tudjunk, meg kell
változtatni az érintett területek övezeti besorolását.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a rendelet módosítást.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
19/2017. (XI. 10.) önkormányzati rendelete
Pásztó város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatról szóló 22/2012. (X.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve).
V. NAPIRENDI PONT:
Javaslat szünidei gyermekétkeztetést ellátó szolgáltatóval kötendő szerződés
pontosítására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
Bartus László: A testület által már korábban elfogadott vállalkozói szerződést a szolgáltató
néhány ponttal javasolja kiegészíteni, A kiegészítés mindkét fél érdekét szolgálja, ezért kéri a
határozati javaslat elfogadását.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Édes Attila: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
279/2017. (XI. 9.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a szünidei gyermekétkeztetés
tárgyában kötendő szerződés melléklet szerinti pontosításával, kiegészítésével.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
VI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Képviselő-testület 218/2017. (VIII.10.) számú határozatának módosítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Készült Valter Ilona Pásztóról szóló könyve, mely terjedelemben hosszabbra
sikerült, mint eredetileg tervezték, ezért a kiadás költségei is növekednek. Ezt a plusz összeget
kellene a testületnek jóváhagynia ahhoz, hogy a könyvet ki lehessen adni.
December 16-án jelenne meg és a hasznosi és mátrakeresztesi karácsonyi ünnepség kapcsán
tartanának egy könyvbemutatót is a Múzeumban. A kinyomott könyvek nagy része Pásztó
város tulajdonát fogja képezni és a karácsonyi vásáron már árulni fogják.
Kéri a képviselő-testület támogatását a határozati javaslatban foglaltak tekintetében.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Édes Attila: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
280/2017. (XI. 9.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja 218/2017.
(VIII.10.) számú határozatát:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 218/2017. (VIII.10.) számú határozatában
foglalt utolsó „A szerzőt megillető 400 000 Ft tiszteletdíjat az őt képviselő cégnek számla
alapján fizeti meg” mondata helyébe a következő lép:
A szerzőt megillető 400 000 Ft-ot megbízási díjként fizeti meg.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: polgármester
A határozat a következő, 3. ponttal egészül ki:
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A képviselő-testület a Historica Ecclesiastica Hungarica Alapítvánnyal, Valter Ilona: a
középkori Pásztó című könyv kiadása tárgyában kötött vállalkozási szerződés módosításához
hozzájárul, melynek értelmében az elvégzett munkáért a vállalkozót 3.500.000 Ft helyett
maximum 3.950.000 Ft illeti meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
VII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Polgármesteri Hivatalban a rugalmas munkaidő bevezetésének előkészítésével
kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Dr. Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: A rugalmas munkaidő lényege, hogy a dolgozó saját maga tudja beosztani
munkaidejét. A tervek szerint munkanapokon minden nap lesz egy törzs munkaidő, amikor
minden dolgozónak a munkahelyen kell tartózkodnia. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy
hétfőn 18.00 óráig, kedd-szerda-csütörtökön 10.00-14.00 óráig, pénteken 12.00 óráig tart.
Hétfőn az ügyfélfogadás is 18.00 óráig fog tartani, segtve ezzel azokat az ügyfeleket, akik
csak késő délután tudnak ügyeket intézni. Az ügyfélfogadás nélküli napok továbbra is
megmaradnak, ezek a kedd és csütörtök. A dolgozókat érinti még a fix ebédidő, amely 12.00től 12.30-ig tart. A Hivatal reggel 7-kor nyit és 18,.00 órakor zár. A dolgozóknak is sokkal
fegyelmezettebben kell a munkaidejüket beosztani, ugyanis a törzsidőn kívül elmehet saját
ügyeit intézni, viszont a távolléte idejét le kell dolgoznia.
Kérdés
Dr. Becsó Károly: Érthető, hogy rugalmasabbra szeretné a Hivatal vezetése a munkaidőt és
munkarendet alakítani, viszont a pénteken 18.00 óráig tartó nyitvatartást túlzónak találja.
Dömsödi Gábor: Azoknak a dolgozóknak, akiknek van elmaradásuk a munkájukban,
lehetőségük van pénteken is tovább dolgozni. Ez egyébként most is így van, mert vannak
dolgozók, akik túlóráznak a hétköznapkon. Pénteken az ügyfélfogadás csak 12.00 óráig tart és
nincs arról szó, hogy 18.00-ig meghosszabbítsák.
A dohányzó kollégák szembesülni fognak azzal, hogy hetente mennyi időt töltenek
dohányzással és azt le kell dolgozniuk. Ez akár visszatartó is lehet, netán még a dohányzásról
is leszoknak. Szóvá tették már a városban, hogy a dolgozók kint dohányoznak a hivatal előtt
és ez nem jó.
Dr. Halász István: Történt-e vizsgálat, hogy a különböző hivatalok nyitvatartásához miként
igazodna a Hivatal nyitvatartása? Gondol itt pl. a Járási Hivatal nyitvatartási rendjére.
Dömsödi Gábor: Nem történt ilyen irányú vizsgálat, viszont az egyetlen ilyen jelleggű hivatal
a kormányablak, amely minden nap 18.00 óráig tart nyitva. Tehát ahhoz a nyitvatartási
rendhez igazodik a Polgármesteri Hivatal is. A többi hivatal pedig nincs nyitva. Azt viszont
megnézték, hogy a budapesti kerületekben a hétfő a hosszított nap.
Dr.Becsó Károly: Technikailag alkalmas a rendszer a rugalmas munkaidő bevezetéséhez?
Dömsödi Gábor: Jelenleg nem alkalmas, illetve a beléptető rendszer alkalmas, viszont a
nyilvántartó rendszer nem. A jelenleginél a dolgozók nem látják a saját jelenléti és távolléti
listájukat. A technikai feltételek megteremtésére max. 1,2 millió Ft-ot irányoztak elő.

9

Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: Együttes ülésen mindhárom bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
281/2017. (XI. 9.) SZÁMÚ HATÁROZATA
1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy irányításával a jegyző dolgozza ki a
rugalmas munkarend szabályait az 1. számú mellékletben foglalt tervezet mentén és az ehhez
szükséges technikai feltételeket biztosítsa, a hivatal ügyfélfogadási rendjének módosításáraamennyiben a változás ezt indokolja – tegyen javaslatot.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2017. december 31.
2. A Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésében a rugalmas munkarendhez szükséges
technikai eszközök beszerzésére nincs forrás biztosítva, ezért azt a Képviselő-testület az
önkormányzat 2017. évi költségvetéséből 1.200.000.- Ft összeghatárig biztosítja. A kiadást az
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(III.3.) rendeletébe a következő
módosításkor be kell építeni.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az 1. pont megvalósulását követően
„próbaüzem” jelleggel 1 teljes hónapon keresztül a rugalmas munkarendet alkalmazza és
ennek megvalósulását követően a rugalmas munkarend előírásait, a Szervezeti és Működési
Szabályzatot tartalmazó rendeletbe való beépítése érdekében beterjessze.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelemszerűen
VIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó és Sarkoy közötti testvértelepülési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Farkas Attila alpolgármester
Farkas Attila: A történet két évvel ezelőttre vezethető vissza, amikor megismerkedtek a volt
budapesti török katonai attaséval, akinek köszönhetően a Muzsla Néptáncegyüttes meghívást
kapott Sarkoy-be idén szeptemberben egy nemzetközi néptánc fesztiválra. Sarkoy kb. 31 ezer
lakosú település a Márvámx-tenger partján. Ott kaptak felkérést arra, hogy a város Pásztóval
testvértelepülési kapcsolatot szeretne kialakítani. Szándékaik komolyságát jelzi az is, hogy
már egy török üzletember is érdeklődött a pásztói lehetőségek iránt. Törökország ezen része
politikai szempontból Európa párti, többek között ezért is javasolja a testvértelepülési
kapcsolat kiépítését. A következő pályázatnál plusz pontot is jelenthet az újabb testvérvárosi
megállapodás.
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Dömsödi Gábor: Számára mindig érv, ha a helyi fiatalok eljuthatnak távolabbi országokba is,
hiszen egy testvértelepülési kapcsolat arról is szól, hogy kölcsönösen megismerjék egymás
kultúráját. Ez nagyon fontos és ezért minden ilyen törekvést támogat.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
282/2017. (XI. 9.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Pásztó Város és Sarkoy
település közötti testvér-települési szerződés megkötését és a szerződés aláírására
felhatalmazza a polgármestert, akadályoztatása esetén az alpolgármestert.
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester, Farkas Attila alpolgármester
Határidő:
IX. NAPIRENDI PONT:

Javaslat F & F Industry Zrt. ajánlatának elbírálására
Előterjesztő: Farkas Attila alpolgármester
Farkas Attila: Arról a cégről van szó, amelyik megnyitotta a Nagymező úton a régi CBA
üzletet. Hamarosan a lakótelepen is megnyitnák a másik CBA boltot, ehhez szeretnének az
üzlet mellett területet vásárolni vagy bérelni. A bizottsági ülésen ezzel kapcsolatban Káposzta
Csabának volt egy javaslata. Kéri, hogy ismertesse.
Vélemény, észrevétel
Káposzta Csaba: A bizottsági ülésen felmerült egy másik terület is, ezzel kapcsolatban
megkereste a cég vezetőjét, aki viszont fenntartja eredeti kérelmét és az abban megjelölt
terület igényét.
Dömsödi Gábor: Az általuk megjelölt terület nem értékesíthető, mert közterület, viszont bérbe
lehet adni. Ezzel egyet is értettek a bizottsági ülésen. Az általuk felújított CBA igényes és
mindenképpen jót tett Pásztónak.
Dr. Gajdics Gábor: Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, a másik arról szól,
hogy az önkormányzat hozzájárulását kérik, hogy az üzlet mellett lévő járdát felújíthassák.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság olyan döntés hozott, hogy
Káposzta Csaba folytasson egyzetetést a kérelmezővel, viszont ez nem vezetett eredményre.
Ily módon a bizottságnak a jelen helyzetre nincs döntése.
Dömsödi Gábor: A testület viszont dönthet az elhangzott információk birtokában.
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Szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot, mely arról szól, hogy az önkormányzat nem
értékesíti a területet.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
283/2017. (XI. 9.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a F&F Industry Zrt. Pásztó Cserhát lkn
10, 1973/47 földterület hasznosítására az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot
hozta:
1. A Képviselő-testület nem kívánja értékesíteni a Pásztó 1973/47 hrsz-ú
területet.
2. A bérleti kérelem közterület esetén jegyzői hatáskörbe tartozik. A használatra
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2009. (IX.30.)
önkormányzati rendelete vonatkozik mely a közterület használatának
szabályairól és a közterületen történő szeszes ital fogyasztás tilalmáról szól.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a
kérelmezőt.
Határidő: 2017. november 15.
Felelős: polgármester
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot, mely arról szól, hogy az üzlet
melletti járdát és utat felújíthassák, viszont a munkák megkezdése előtt a terveket ismertessék
meg a képviselő-testülettel és a Műszaki Osztály terjessze be a testületi ülésre további
döntésre.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
284/2017. (XI. 9.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a F&F Industry Zrt. Pásztó Cserhát lkn
10, 1973/39 földterület hasznosítására az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot
hozta:
1./ A Képviselő-testület elviekben hozzájárul hogy F&F Industry Zrt 1973/39 hrsz-ú Pásztó
Cserhát ln. ingatlan melletti területen járdák és közlekedő utak javítását elvégezze. Ennek
pontos tartalmi elemeit a műszaki osztályon keresztül a Képviselő-testület elé kell tárni, hogy
a konkrét felújítási elképzelés ismeretében dönthessen.
Határidő: 2017. november 15.
Felelős: polgármester
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X. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 263/2017. (IX. 28.) számú
határozatának módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: A szeptemberi testületi ülésen Szilágyi Gábort bízta meg a képviselő-testület
a Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatói teendőinek ellátásával, szeptember 22. napjától.
Mivel az ülés szeptember 30-án volt, a megbízása visszamenőleges hatályú lett. A testület
célja az volt, hogy folyamatos legyen az ügyvezetői megbízás, A cégbíróság figyelmeztetett,
hogy a megbízás csak attól a naptól adható, amikor a testület erről döntött.. Emiatt szükséges
módosítani a szeptemberi határozatot.

Dr. Gajdics Gábor: A cégbíróság nem kifogásolta azt, hogy a régi ügyvezetői megbízás lejárta
és az új ügyvezető megbízása között eltelt egy hét. A jogszabály szerint vezetői megbízás
visszamenőleges hatállyal nem adható, ezt kell most korrigálnia a testületnek.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
285/2017. (XI. 9.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete megismerte és megtárgyalta a 263/2017
(IX.28.) számú határozatának módosítására vonatkozó javaslatot és a határozat 1. pontját
az alábbiak szerint módosítja:
-

Pásztó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szilágyi Gábor 3200 Gyöngyös, Eötvös Lóránd tér 5. alatti lakost 2017. szeptember 28-tól 2018. január 31-ig
megválasztja a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjévé és megbízza az ügyvezetői feladatok ellátásával.

Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
XI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a 902/15 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozó vételi kérelem
elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
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Dömsödi Gábor: Egy pásztói lakos bejelentette vételi kérelmét a házával szomszédos
területre. Ez azonban forgalomképtelen. A bizottsági ülésen úgy határoztak, hogy a Műszaki
Osztály vizsgálja meg, mi a forgalomképtelenség oka. Ki is mentek a helyszínre, viszont az
ügy további kivizsgálást igényel.
Dr.Gajdics Gábor: Valóban voltak kint a kollégák és megállapították, hogy a kérdéses terület
a Vörösmarty út vége, ahol van egy árok és mellette úttest. Maximum 5-6 méter szélességű
területrészt lehetne értékesíteni, ami viszont önálló telekként nem állja meg a helyét. Azt az
álláspontot képviselik, hogy egyelőre nem indokolt a forgalomképtelenség feloldása.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Káposzta Csaba: Ez a család kb. egy éve került Pásztóra, több kisgyermekük van. Megvették
az ingatlant, ahol jelenleg is laknak és a mellettük lévő üres területet már többször
kitakarították, rendben tartják. Nem építeni akarnak a területre, hanem szeretne vállalkozást
indítani és tárolás céljára használná. A terület eladásával meg lehetne szüntetni egy illegális
szemétlerakó helyet. Kéri a hivatalt, hogy vizsgálják meg az értékesítés lehetőségét.
Dömsödi Gábor: Érdekeltek vagyunk abban, hogy ingatlanok eladásával növeljük a
bevételeinket, viszont abban nem, hogy rossz döntéseket hozzon a testület. Jelenleg nincs az
ügyben havária helyzet, alaposan ki kell vizsgálni, miként lehet értékesíteni és ha nem ütközik
semmilyen akadályba, akkor dönthet úgy a testület, hogy eladja a területet.
Dr. Becsó Károly: Sajnos sok önkormányzati területen újraképződnek az illegális
szemétlerakó helyek, még akkor is, ha időnként rendbe teszik, vagy karbantartják azokat.
Véleménye szerint ebben drasztikus lépéseket kellene tennie az önkormányzatnak, valamilyen
módon szankcionálni kell az illegális szemétlerakást.
Dömsödi Gábor: Sajnos Pásztón van egy keveredés, hogy kulturnépek együtt élnek nem
kulturnépekkel. A kulturnép az, akit zavar ez a helyzet, a nem kulturnép pedig az, aki ezt a
helyzetet előállítja. A Városgazdálkodási Kft. az idén is már több millió Ft-ot költött az
illegálisan lerakott szemét elszállítására. Éppen ma beszélt a városgondnokkal, aki elmondta,
hogy ahonnan a múlt héten elvitték a szemetet, most ismét ugyanoda vittek és vélelmezik,
hogy ki, vagy kik az elkövetők.
Kéri a jegyzőt, legyen Pásztón olyan helyi rendelet, ami ezeket a dolgokat szabályozza. Ez
egyébként a közösségi együttélés szabályaival kapcsolatos magatartásra vonatkozik. Ki kell
dolgozni a szankcionálási lehetőségeket is. Azt is át lehetne gondolni, hogy alkalmazzon-e az
önkormányzat olyan személyet, aki a településen járőrözve figyeli az ilyen jellegű
tevékenységeket. Ez viszont nagyon sok pénzbe kerülne.
Dr. Halász István: A kérelemben szereplő területről készült fényképeket ő is megnézte és
látszik, hogy valóban van ott szemét lerakva. Joggal várhatná el a kérelmező, hogy az
önkormányzat tartsa rendben az ingatlana melletti területet. Nem biztos, hogy az eladás lenne
az azonnali megoldás, meg kellene keresni a kérelmezőt, hogy megfelelne-e neki, ha
használatba adná részére az önkormányzat, lekerítené a területet és rendben tartaná.
Egyébként a fényképeken látható helyzet és a földhivatali térképen lévő út nincs összhangban.
Dömsödi Gábor: Egyetért dr. Halász Istvánnal, ugyanis több esetben kiderült már, hogy nem
egyezik a földhivatali nyilvántartás és a valós helyzet az utak tekintetében. Véleménye szerint
nem szükséges ma dönteni ebben az ügyben. Vizsgálják meg a törvényes lehetőségeket és a
következő testületi ülésre készítse elő a Műszaki Osztály újabb döntés céljából.
Káposzta Csaba: A kérelmező nem bérelni akarja a területet, hanem szeretné megvenni. Mint
elmondta, több alkalommal rendbe tette, megszüntette a szemétdombokat.
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Dömsödi Gábor: Javasolja Káposzta Csabának, hogy menjenek ki együtt az ingatlanhoz és
nézzék meg pontosan, miről van szó. A következő ülésre pedig terjesszék be ismét.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és azt javasolja
elfogadásra, hogy vizsgálják meg az értékesítés lehetőségét és ismét terjesszék be a testület
elé.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
286/2017. (XI. 9.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó
Vörösmarty u. utca 902/15 hrsz-ú 864 m2 ingatlan értékesítésére tett javaslatot és az alábbi
határozatot hozza:
A Képviselő-testület felkéri a Városüzemeltetési Osztályt, hogy vizsgálja meg a 902/15 hrsz-ú
ingatlan forgalomképességét és annak eredményét terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
XII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Realtex-Development Kft.vételi kérelmének elbírálására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Az előző önkormányzat idején született egy bérleti szerződés a Green
Alumínium Kft. és az önkormányzat között egy kb. 2 ha-os terület bérbe adására és a Kft-nek
elővásárlási joga is van erre a területre. Napkollektorokat szerettek volna gyártani, viszont
nem nyertek a pályázaton. Többször meghosszabbították már a bérleti szerződést, mert a Kft.
jelezte, hogy továbbra is fenntartják szándékukat és próbálkoznak újabb pályázatokkal.
Most megváltozott a nevük Realtex-Development Kft-re. Tegnap jelezték, hogy lehetőségük
nyílt napelemek telepítésére, úgyhogy lehívnák a vételi opciót, de nem az egész területre,
hanem csak kb. 1,1 ha-ra. Elfogadják azt az árat, melyet a legutolsó értékbecslés – 2017.
áprilisi - tartalmaz. A bizottsági ülésen dr. Halász István azt javasolta, hogy a telek
megosztásának költségeit a vevő viselje. Mint előterjesztő, befogadta a javaslatot és a
határozati javaslatot ennek megfelelően kéri elfogadni.
Kérdés
Dr. Becsó Károly: Bizottsági ülésen felmerült, hogy nem lehetne-e megegyezni a céggel egy,
az önkormányzat számára kevésbé hasznosítható területről? Még a szerződés aláírása előtt
meg lehetne őket kérdezni erről. Az ÉLGÉP mellett van egy keskenyebb terület, ami esetleg
megfelelne a Kft-nek.
Dömsödi Gábor: Úgy gondolja, pályázathoz sürgősen be kellene csatolniuk a szerződést és
erre már nincs idő, illetve már van egy előszerződés. Legalább visszakapna az önkormányzat
valamennyi pénzt, ugyanis amikor kivonták művelési ágból azt a területet, több mint 5 millió
Ft-jába került az önkormányzatnak. A Kft. három éven keresztül évi 1,2 millió Ft bérleti díjat
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fizetett. Ha eladják a területet, a városnak a helyi adóbevétele is növekedni fog
építményadó tekintetében.

az

Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a
módosítással elfogadásra javasolja.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
287/2017. (XI. 9.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a RealtexDevelopment Kft. vásárlási kérelmét és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület támogatja a Realtex-Development Kft. mint a Green Alumínium Kft.
jogutódja az általa bérelt és elővásárlási opcióval terhelt 0124 hrsz-ú ingatlanból 1.1 hektárnyi
területre vonatkozó vásárlási szándékát egy 500 kW-os napelem farm létrehozása céljából.
2. A Képviselő testület elfogadja a cég által vállalt a legutolsó megismételt szerződéskor
kötött értékbecslésben szereplő teljes területre vetített 10 millió forintos vételárat. A területet
a mellékelt területrajz alapján kell megosztani, melynek költségét Realtex-Development Kft.
viseli.
3.A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egy évnél nem régebbi vagyonbecslés
alapján a terület megosztására és a szerződés megkötésére.
Határidő: megosztási eljárást követően azonnal
Felelős: polgármester
XIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Mátra Térségi TDM-hez való csatlakozásról
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: A tegnapi bizottsági ülésen tájékoztatást kaphattak a képviselők, miről is
szól a TDM-hez történő csatlakozás. Ez számunkra azért is fontos, mert vannak olyan
turisztikai jellegű pályázataink, melyeknél feltétel, hogy az önkormányzat tagja legyen egy
ilyen egyesületnek. A belépés tagdíj fizetéssel is jár, mely Pásztó esetében maximum évi 200
eFt körüli összeg. Nagyon fontos a Mátra, min turisztikai célpont és a városnak is jót tesz a
turizmus fejlesztése. Sok még a kiaknázatlan lehetőség, a négysávos út átadásával pedig még
könnyebben elérhetőek lesznek a mátrai útvonalak. Tovább fejlesztették a mátraszentistváni
sípályát is egy négyüléses felvonóval. Meggyőződése, hogy Pásztónak valamilyen módon be
kell kapcsolódnia a síturizmusba. A Zöld város projekt keretében a Kishegyen szeretne egy
szánkópályát kiépíteni.
Javasolja a TDM-hez történő csatlakozást az elmondottak miatt is.
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Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság ülésére meghívást kapott Benkő Béla úr, aki
a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Egyesület részéről adott tájékoztatást a TDM-ről.
Pásztó inkább a Mátra szerves része, mint a Cserháté, és nincs is más desztinációs
menedzsment szervezet, melyhez csatlakozhatnánk. A TDM-en keresztül olyan helyekre el
tud jutni Pásztó, melyeket saját zsebből nem tudna kifizetni, gondol itt pl. egy utazás
kiállításon történő megjelenésre. A szervezetnek majdnem száz tagja van.
A városnak egyébként érdemes lenne felvenni a kapcsolatot a mátraszentistváni síparkkal.
A Pénzügyi és TEF Bizottság támogatja a TDM-hez történő csatlakozást.
Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság is támogatja a TDM-hez történő csatlakozást.
A környéken valóban nincs ilyen szervezet, mert ami volt Nógrád megyében, az megszűnt.
A csatlakozás azonban nem mentesíti Pásztót attól, hogy itt helyben is meg kell teremteni a
turizmushoz kapcsolódó fejlesztések lehetőségeit.
Ennek része az infrastruktúra
megteremtése, legalább irodai szinten. A turizmus szereplői már megvannak Pásztón, van
borászat, szőlészet, vendégházak, a programkínálat is egyre bővül. Ezt kellene valahogy
keretbe foglalni, segíteni azokat, akik a turizmusban rejlő lehetőségeket szeretnék kihasználni.

Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
288/2017. (XI. 9.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület megismerte a Gyöngyös-Mátra Turisztikai
Közhasznú Egyesület képviselője által ismertetett lehetőséget és a Turisztikai Desztináció
Menedzsmenthez történő csatlakozást javasolja.
Felkéri a polgármestert, hogy a következő képviselő-testületi ülésre készüljön el a
csatlakozásra vonatkozó javaslat.
XIV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Dömsödi Gábor polgármester részére jutalom megállapítására
Előterjesztő: dr. Becsó Károly Ügyrendi Bizottság elnöke
Dömsödi Gábor: A polgármester jutalma nyilvános ülésen tárgyalandó és ez nem baj, az
átláthatóság miatt. A baj az, ahogyan ezt egyesek kezelik a városban. A polgármesterek
fizetését a kormány tavaly visszaállította az alá a szint alá, amennyi 2002-ben volt. 2002-ben
magasabb volt a pásztói polgármester fizetése, mint most, 2017-ben. A jövedelme pedig ezen
túlmenően is magasabb volt, mert a Dél-Nógrádi Vízmű Kft-nél FEB elnök is volt, melyért
havi 100 eFt díjazás járt. Közben országgyűlési képviselői is volt az előző polgármester,
amiért szintén nem kevés díjazás járt, valamint igénybe vette a költségtérítést is két helyről és
ezzel egyidőben a jutalmát az Ügyrendi Bizottság szavazta meg úgy, hogy arról senki nem
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szerzett tudomást, még a képviselő-testület sem. Akik nem voltak benne az Ügyrendi
Bizottságban, nem tudtak arról, hogy a polgármester korábban milyen jutalmakat kapott. Így
aztán a város sem tudta azt, hogy a polgármester mennyi pénzt keres és milyen jutalmakat
kap. Két éven keresztül havi 200 eFt-tal keresett kevesebbet, mint 10 évvel ezelőtt az elődje.
A jogszabály változása miatt most már nem az Ügyrendi Bizottság dönt a polgármester
jutalmáról, hanem a képviselő-testület. Így mindenkinek rendelkezésére áll a képviselőtestület döntése és nem illdomos a netre név nélkül felírni olyanokat, ami a valós összegnek
több, mint a kétszerese.
Arról lehet lemérni, hogy a polgármester jól végzi-e a munkáját, hogy fejlődik-e a város, a
gazdálkodása rendben van, akkor végzi jól a munkáját, ha a dolgozóknak tud bért emelni.
Akkor végzi jól a munkáját, ha a kötelező béremelést ki tudja gazdálkodni, ez az összeg pl. az
idén több, mint 30 millió Ft volt. Akkor végzi jól a munkáját, ha minden problémára talál
megoldást. Azt mondja, hogy a pásztói intézmények vezeti is magasabb bért kapnak, mint a
polgármester. Úgyhogy egyáltalán nem méltó ehhez a munkához, és különösen a
felelősséghez az, ami itt megnyilvánul. A felelősséget és a teljesítményeket egymás mellé kell
rakni. Úgy gondolja, hogy az a munka, amit végzett - hasonlóan a kollégáihoz, akik szintén
kaptak jutalmat - érdemessé teszi arra, hogy kapjon jutalmat. Ezek az összeget, melyekről itt
szó van, ma Magyarországon kb. egy osztályvezető bérével egyenlőek. Ennyit szeretett volna
elmondani, függetlenül attól, hogy a testület mit határoz.
Dr. Becsó Károly: Mint az Ügyrendi Bizottság elnöke, ő ennek a javaslatnak az előterjesztője.
Nehéz ez a helyzet. Valóban voltak olyanok, akik az interneten, a városban szóvá is tették a
jutalmazást különböző formában. Nem titot, hogy nem feltétlenül ért egyet a képviselőtestület a polgármesterrel. Sokszor vannak viták, olykor élesebbek is, de amikor a
bizottsághoz megérkezett a javaslat, hogy terjesszék a testület elé a polgármester jutalmazását,
azt kellett mérlegeni, hogy a város vezetése is részesüljön-e abból a pénzmaradványból,
melyből a hivatal többi dolgozója is részesült. Az önkormányzat nehéz helyzetben van
atekintetben, hogy megtartsa a dolgozóit és jóformán ez az egyetlen eszköz, mellyel ezt
megteheti.
Az Ügyrendi Bizottság véleménye az, hogy a város vezetését nem lehet ebből a többlet
juttatásból kizárni, ezért azzal a javaslattal élnek a testület felé, hogy értékeljék azt a munkát,
melyet a hivatal elvégzett.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: Ügyrendben szól, hogy arról is kell szavaznia a testületnek, hogy a
polgármestert kizárja-e a szavazásból, mivel személyesen érintett a döntésben.
Dömsödi Gábor: Azt kéri, ne zárják ki a szavazásból, mert ha kérné, akkor nem szavazná meg
a képviselő-testület a jutalmát. Azok, akik távol vannak és a Képviselő úr sem, soha nem
indokolták meg, miért nem elégedettek a munkájával, viszont soha nem szavazták meg a
jutalmát. Az a helyzet, hogyha ő nem szavazza meg, vagy tartózkodik, akkor nem kap
jutalmat és akkor holnap már nem tudja kifizetni a számláit. Sajnos ilyen a helyzete azoknak,
akik családot tartanak el.
Ugyanakkor 300-350 millió Ft-tal jobban teljesít a város, mint az elődje idején. Az elődjének
mindig megszavazták a jutalmát. Többet keresett mint ő, rosszabbul teljesített, de
megszavazták neki. Reggeltől estig a városért dolgozik és úgy gondolja, megérdemli a
jutalmat. Édes Attilától nagyon vár egy mondatot, mi az a probléma, ami miatt három éve
nem szavazza meg a jutalmát.
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Édes Attila: Polgármester úr elmondta, hogy korábban az Ügyrendi Bizottság szavazta meg a
polgármester jutalmait. Azt is mondta az imént, hogy személy szerint is mindig megszavazta.
Ehhez annyit mond, hogy soha nem volt tagja az Ügyrendi Bizottságnak, így az előző
polgármester jutalmáról sem szavazhatott soha.
Édes Attila távozik, 5 képviselő van jelen.
Dömsödi Gábor: Ha ő betartja a fair play szabályait, mint ahogyan a távollévők nem tartják
be, akkor nem fog jutalmat kapni. Azt kéri tehát, hogy részt vehessen a szavazásban.
Szavazásra bocsátja.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testületa 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
289/2017. (XI. 9.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület Dömsödi Gábort nem zárja ki a szavazásból.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
290/2017. (XI. 9.) 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. november 10.
Felelős: Dr. Gajdics Gábor jegyző
Dömsödi Gábor: Megköszöni, hogy megszavazta a testület a jutalmát, azt pedig nagyon
sajnálja, hogy ez ilyen érzelmeket váltott ki és Édes Attila elhagyta az üléstermet.

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK
Dömsödi Gábor: Nagyon jól sikerült a katolikus iskola felújítás, hőszigetelés, nyílászáró
csere, fűtéskorszerűsítés, a világítótestek cseréje. A baj csak az, hogy ez az iskola mégiscsak
több, mint 100 éves és előbb-utóbb költeni kell rá.
Káposzta Csaba: Ismét felhívja a figyelmet arra, hogy az utcai lámpák későn kapcsolnak be,
szinte már teljesen sötétben. A másik észrevétele, hogy itt az ősz, több a csapadék. Oda kell
figyelni az árkok és vízelvezetők állapotára.
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Dömsödi Gábor: Tavaly óta annyi előrehaladás van, hogy beszélt a Villámszer képviselőjével,
aki azt mondta, van rá lehetőség, hogy módosítsák a szerződést. Természetesen a
többletköltségeket az önkormányzatnak kell kifizetnie. Erre a költségvetésben meg lehet
találni a fedezetet.
Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

k.m.f.

Dömsödi Gábor
polgármester

Dr. Gajdics Gábor
jegyző

