JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. január 25-i üléséről.
Helye: Városháza II. emeleti ülésterme, Pásztó, Kölcsey utca 35.
Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, Farkas Attila alpolgármester, dr. Halász István,
Édes Attila, dr. Becsó Károly, Plecskó Péter, Volek György képviselők.
Dr. Gajdics Gábor jegyző, Bartus László osztályvezető, Juhászné Mustó Mária osztályvezető,
dr. Szántó-Stadler Annamária aljegyző, Genyéné Batta Nikoletta osztályvezető, Tari Mihály,
Tóth Csilla Szervezési Osztály munkatársai.
Dömsödi Gábor polgármester köszönti a jelenlévőket.
Megállapítja a határozatképességet, mivel a 9 megválasztott képviselőből 5 fő jelen van.
Javaslatot tesz a napirendre az alábbi kiegészítésekkel:
A kiküldött meghívóhoz képest új előterjesztéseket is szükséges napirendre tűzni, melyek a
következők:
1. Javaslat az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre
vonatkozó szabályokról szóló 29/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
2. Javaslat Mátrakeresztes Kékesi u. 4525 hrsz-ú ingatlan élrtékesítésére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
3. Javaslat az Északi iparterülethez kapcsolódó pályázat megvalósításához szükséges
ingatlanokhoz kapcsolódó döntés meghozatalára (ZÁRT)
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
4. Javaslat önkormányzati lakás kiutalására (ZÁRT)
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
5. Javaslat szociális bérlakás kiutalására (ZÁRT)
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Megkérdezi van-e más javaslat.
Egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja a módosított napirendet.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
1/2018. (I. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
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1./

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

2./

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetés-tervezete I. forduló
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

3./

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzatnál érvényes köztisztviselői illetményalap 2018.
január 1-jétől érvényes módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
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 a víziközmű-rendszerhez, Pásztói szennyvízrendszerhez kapcsolódó
engedményezési megállapodással kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

6./

Javaslat óvodavezetői pályázat kiírására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

7./

Javaslat gyermekétkeztetés tárgyában kötött vállalkozási szerződés módosítására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

8./

Beszámoló a Pásztói Polgármesteri Hivatal munkájáról
Előterjesztő: Dr. Gajdics Gábor jegyző

9./

Javaslat beszerzési értékhatár megállapítására, beszerzéssel kapcsolatos eljárásrend
módosítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

10./

Javaslat a polgármester szabadságolási ütemtervére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

11./

Javaslat a Pásztó Városi Önkormányzat és a Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat
között hatályban lévő megállapodás felülvizsgálatára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

12./

Javaslat pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

13./

Javaslat Mátrakeresztes Kékesi u. 4525 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

14./

Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői
tisztségéhez kapcsolódó döntés meghozatalára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

15./

Javaslat a 2018/2019. évi önként vállalt közmunkaprogramokra
Előterjesztő: Szilágyi Gábor ügyvezető igazgató
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16./

Tájékoztató a 2018/2019. évi közmunkaprogramról
Előterjesztő: Szilágyi Gábor ügyvezető igazgató

17./

Javaslat 2018. évi „belvíz-elvezetési” közmunkaprogram önrészének biztosítása
Előterjesztő: Szilágyi Gábor ügyvezető igazgató

18./

Javaslat az Északi iparterülethez kapcsolódó pályázat megvalósításához szükséges
ingatlanokhoz kapcsolódó döntés meghozatalára (ZÁRT)
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

19./

Javaslat a Ciróka Családi Napközi Nonprofit Kft-vel fennálló támogatási szerződés
módosítására (ZÁRT)
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

20./

Javaslat a településrendezési eszközök (rendezési terv) módosításához beérkezett
lakossági észrevételek tervezői elemzéséről
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

21./

Javaslat a Soros György által tervezetteket és a kötelező betelepítési kvóta
végrehajtását elutasító kezdeményezéshez történő csatlakozásra
Előterjesztő: Farkas Attila alpolgármester

22./

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Óvodájában jelentkező szakmai problémák
kezelésére
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

23./

Javaslat HELP Mentőkutyás Egyesület tevékenységének támogatására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

24./

Javaslat Pásztó Hunyadi u. 6. fsz. 2. számú önkormányzati tulajdonú ingatlan
megvásárlására vonatkozó kérelmek elbírálására (ZÁRT)
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

25./

Javaslat Mátraszőlősi úti önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására
vonatkozó kérelmek elbírálására (ZÁRT)
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

26./

Javaslat önkormányzati lakás kiutalására (ZÁRT)
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

27./

Javaslat szociális bérlakás kiutalására (ZÁRT)
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

1. NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
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Dömsödi Gábor: Nagyon sok minden nem történt. Elkezdődött az új év, sikeresen lezajlottak
a pásztói karácsony rendezvényei. Ezúton is megköszöni mindazok munkáját, akik ennek
szervezésében és lebonyolításában részt vettek. Megszületett Pásztó dala is, mely szintén
nagy örömet okozott mindenkinek.
Megkezdődtek a költségvetéssel és a pályázatokkal kapcsolatos egyeztetések. Az idén is
megtartották a már hagyománnyá váló közös ebédet a város vállalkozóival. Elsőként kaptak
tájékoztatást arról, hogy hogyan áll a város költségvetése és megköszönték nekik azt a
munkát, amit az elmúlt évben végeztek.
Kéri a tájékoztató elfogadását.
Szavazásra bocsátja a két ülés közti tájékoztatót.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2/2018. (I. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót
elfogadta.
II. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetés-tervezete I. forduló
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Első fordulós anyagként javasolja megtárgyalásra, de természetesen
véglegesként is el lehet fogadni, amennyiben a képviselő-testület egyetért az abban
foglaltakkal. A következőket fűzi hozzá. Tegnap a bizottsági üléseken több órán keresztül
tárgyalták a költségvetési javaslatot. Azon kívül pedig a közmeghallgatáson szintén igen
részletesen elmondta a legfontosabbakat. Ezt egészíti ki azzal, hogy Pásztó város anyagi
helyzete konszolidálódott és jónak mondható. Ez azt jelenti, hogy mindenféle külső
beavatkozás nélkül a város költségvetése tartható. Sőt, valamennyi összeg marad arra is, hogy
a város intézményeit fejleszteni, bővíteni tudjuk. Néhány hónappal ezelőtt úgy tűnt, hogy ez
az összeg nagyobb lesz, mivel tavaly több, mint 500 millió Ft adóbevétel érkezett a város
számlájára.
Farkas Attila érkezik, 6 képviselő van jelen.
Még arra is gondolt, hogy talán érdemes lenne megvenni a 21-es út melletti romos csárda
épületét, melyért 30-40 millió Ft-ot kérnek. De valószínűleg nem vették volna meg, mivel
inkább először az utcákat kellene leaszfaltozni. Csárda nélkül lehet élni még egy-két évig,
viszont a sárban járni nem nagyon. Jöttek viszont az év utolsó hetében azok a változások,
melyek sok mindent megváltoztattak. Kiderült, hogy 17 millió Ft-tal kevesebb állami
támogatást kapunk 2018-ban, valamint ismét végre kell hajtani a kötelező béremeléseket,
amely mintegy 30 millió Ft-tal terheli meg a költségvetést. Tehát ezzel a két összeggel
csökkenteni kellett a költségvetést, ennyivel kevesebb pénz jut minden másra. A bizottsági
ülésen fölmerült néhány módosítási javaslat, melyeket befogadott.
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Volek György javaslata volt, hogy változtassák meg a képviselői tiszteletdíj szerkezetét. Azt
az emelést, amit terveztek, nem a bizottsági tagok bérébe tették, hanem az alapdíjba. Ezt
befogadta. Visszakerült továbbá a rekortán pályának az önrésze is a költségvetésbe. Ez a
pálya a strand területén fog megépülni. Ehhez adnak TAO támogatást.
Mivel igazán nagy vita és egyet nem értés nem volt a költségvetés kapcsán, javasolja, hogy
tekintsék véglegesnek és eszerint fogadják el. Ezzel nagymértékben megkönnyítenék a
további munkavégzést.
Kérdés
Volek György: Tegnap kérdezte a Pénzügyi Osztályvezetőt, hogy mennyi az előző évi
pénzmaradvány. Szeretné, ha erre most itt válaszolna.
A járdaépítésre tavalyról átkerült 10 millió Ft, az idei költségvetésben pedig csak plusz két
milliót tettek hozzá. Pásztón pedig az út, a járda és a köztisztaság a legfontosabb téma.
További sok fontos dolog is van a megnyert pályázatok kapcsán és elsőrangú kérdés, hogy
azok meg is valósuljanak. Ez a városnak egy nagyon nagy lehetőség.
Szeretné azonban, ha valamilyen pénzmaradvány keletkezik, azt a járdákra fordítsák.
Dömsödi Gábor: A pénzmaradvánnyal kapcsolatban a következőket mondja. Amikor az első
költségvetést megkapta a régi Polgármesteri Hivataltól, 170 millió Ft pénzmaradvány volt a
költségvetésben. Aztán elkezdte vizsgálni és nem találta sehol. Amikor megkérdezett egy
pénzügyi szakembert, az nem mondott semmit. Tehát nem volt itt soha pénzmaradvány. Ők is
beírhatnának bármennyit. A tavalyról áthozott pénzösszeg egyébként több, mint 1 milliárd Ft,
de ebbe benne van a három nagy pályázati támogatás is. Szakmailag és pénzügyileg is nagyon
nagy kihívás a beruházások megvalósítása.
Farkas Attila: Mivel később érkezett, nem tudja, mi hangzott el eddig. Tegnap a bizottsági
ülésen megköszönte a Polgármester úr azoknak a munkáját, akik hozzásegítették Pásztót
ahhoz, hogy önfenntartó lett. Valóban meg kellett szüntetni az IPESZ-t, mert veszteséget
okozott. Az, hogy Pásztó önfenntartóvá vált, az államnak is köszönhető. Történt ugyanis egy
adósság konszolidáció. amely addig a város költségvetését minden évben kb. 50-60 millió Fttal terhelte, illetve az iskola működtetése. 2013-ban az állam megkérdezte, hogy Pásztó
akarja-e az iskolát működtetni. Akkor a testület olyan döntést hozott, hogy átadják a
működtetést is. Utólag kiderült, hogy ez nem volt jó döntés. 2014-ben az új testület
visszavette a működtetést, amivel közel 50-60 millióval jobban jártunk, most pedig, miután
ismét visszavette az állam az iskola működtetését, szintén nyertünk kb. 50-60 millió Ft-ot.
Tehát az önfenntartóvá váláshoz ezek a tények is hozzátartoznak.
Kérdése, hogy miután csökkent az idei állami támogatás, ez annak a következménye, hogy
nőtt a város adóerőképessége?
Dömsödi Gábor: Tegnap, amikor a költségvetésről beszéltek, elmondta, hogy mennyi volt
Pásztó adóssága az adósságkonszolidáció előtt. sőt, azt is hozzátette, hogyha nem rendezte
volna ezt a kormány, nem vállalta volna a polgármesterséget. Az iskolával kapcsolatban pedig
elmondta, hogy 144 millió Ft-tal szerepel az iskola működtetésének összege. Abban viszont
van egy tárgyi tévedés, amit Alpolgármester úr mondott. Azt mondta, hogy a testület rossz
döntést hozott, amikor nem vállalta az iskola működtetését.
Akkor úgy szólt a jogszabály, amikor még Farkas Attila Jobbágyi polgármestere volt,
hogyaha 3000 főnél kevesebb lakosú a település, akkor az állam átvette az iskolák
működtetését is. Az ennél nagyobb települések esetében pedig az önkormányzatnak
nyilatkoznia kellett arról, hogy a működtetést vállalja-e, vagy nem. Pásztó arról nyilatkozott,
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hogy nem akarja a működtetést magánál tartani. Ezt követően az állam kiszámolta, hogy a
működtetés mennyibe fog kerülni, ez volt a 144 millió Ft és ezt megírta a testületnek. Erre
kellett a testületnek 8 napon belül határozatot hozni és azt döntötték, hogy vállalják annak
kifizetését. Ez egy rossz döntés volt. Később, amikor már ez a testület döntött erről, volt egy
vita, hogy mennyibe kerül az iskola fenntartása. Édes Attila kiszámolta, hogy 243 millió Ft.
Bartus Lászlóval elkezdték elemezni és kiderült, hogy ebbe benne van a katolikus iskola és az
étkeztetés is. Ezek költségeit levonták és így kijött az, hogy kb. 60-70 millió Ft-ból
megoldható a dolog, mint ahogyan ez meg is történt.
Farkas Attila: A bizottsági ülésen ezeket a dolgokat nem említette Polgármester úr, a
közmeghallgatáson viszont igen. Valóban, akkor Jobbágyi polgármestere volt, de mivel a
település lakossága 3000 fő alatt volt, így nem kellett az iskola kérdésével foglalkozniuk, mert
az állam teljes egészében átvállalta.
Amikor Pásztón felállt az új képviselő-testület, Polgármester úr is azt mondta, hogy az előző
testület is nagyon nehéz döntés előtt volt, mert nem tudta, hogy melyik lenne a jó megoldás.
Számára új információ, hogy abban az összegben benne volt a katolikus iskola és az
étkeztetés is. Erről nem tudott. Amit viszont elmondott, nem gondolja, hogy nagy tárgyi
tévedés lett volna benne.
Dömsödi Gábor: Elvárja Alpolgármester úrtól, hogy pontosan emlékezzen a dolgokra.
Amikor pedig megemlítette, hogy kinek mi köszönhető, teljesen illereváns amit mondott,
viszont érti a politikai szándékot. Nagyon köszönjük a FIDESZ-nek, hogy mennyi minden jót
tesz értünk. Egyébként azt soha nem vonta kétségbe, hogy jó az az irány, hogy az iskolák
működtetését elveszik. Ezt többször is kijelentette. Mondta, viszont, hogy mérhetetlen
arcátlanság, hogy az ország különböző részein a gyerekek amiatt nem egyenlő eséllyel kapják
meg az oktatáshoz való jogot, mert szegényebb az a település. Ennek a kiegyenlítésére ez egy
nagyon jó módszer. Azt sem hallgatta el soha, hogy ennek a végrehajtása során számtalan
hibát elkövettek. Azt sem mondta soha, hogy nem tartja jó intézkedésnek az adósság
konszolidációt. Ez nagyon korrekdt intézkedés volt a FIDESZ részéről. De azért ne dicsérjék
meg már ennyire ezt a pártot, ugyanis sokat tettek azért, hogy az önkormányzatok adósság
ilyen mértékben növekedjen. Például a FIDESZ-es önkormányzatok voltak a legjobban
eladósodva. Ők pontosan tudták azt, hogy lesz egy adósság konszolidáció, ez azóta kiderült.
Nem kell a FIDESZ-es dolgokat ide behozni, mert az Alpolgármester urat nem a FIDESZ
fizeti, hanem Pásztó városa, mint ahogyan őt is. A tényeknél kell maradni. Ami viszont a
konkrét dolgokat illeti, tudja, hogy ez azért van, nehogy el kelljen ismerniük, hogy jól csinálja
a dolgát. Alpolgármester úr biztosan tudja, milyen állami támogatásokat kapott Pásztó az
adósság konszolidációt követő években. 2013-ban 220 millió Ft-ot kapott, 2014-ben pedig 60
millió Ft-ot. Bátonyterenye pedig tavaly is több száz millió Ft-ot kapott. Ha egy város vezetés
úgy csinál végig egy évet, hogy ingatlanokat, gépeket tud vásárolni, fejleszteni tud,
korszerűsíteni tud. és ennek a város vezetésének Farkas Attila az alpolgármestere, ezt nem
kicsinyelni kellene, hanem elismerni. Talán lehet, hogy az a probléma, hogy ebben
Alpolgármester úrnak nagyon kevés a része. Annak viszont semmi akadálya nincs, hogy ebbe
bekapcsolódjon, mert lehet, hogyha hozzátenné a saját tudását, akkor még többre jutnának.
Farkas Attila: Úgy gondolja, nem kicsinyelte le a polgármester munkáját. Elismerte azt, amit
jól csinált. Nem említette egyetlen párt nevét sem. Azt pedig főleg nem érti, hogy
Polgármester úr egyfolytában egy pártról beszél, amikor ő még arra is vigyázott, hogy nem
kormányzatot mondott, hanem államot. Azt pedig végképp nem érti, hogy Bátonyterenyének
mi köze van ehhez. Amikor pedig vitatkoznak négyszemközt, mindig azt veti a szemére, hogy
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minek emlegeti föl a múltat. Akkor miért kell mindig az előző polgármester ügyeit
fölemlegetni? Ez nagyon kettős mérce.
Dömsödi Gábor: Pásztó város gazdálkodásának az előző ciklusban történt dolgait szokta
emlegetni. Nem arról beszélt, hogy Sisák Imre mint csinált, hanem arról, hogyan állt
anyagilag a város. Ha nem vette észre Alpolgármester úr, hogy mi történt a város
gazdaságával három év alatt és erre példát kell mondani, akkor kénytelen a korábbi
vezetéshez hasonlítani a működést, mert ugyanazt az intézményrendszert működtetjük
olcsóbban. Ugyanazok a vállalkozások vannak, csak több az adóbevétel. Amikor már valaki a
számokat sem ismeri el, akkor már nagyon nagy a baj. Bátonyterenyét pedig azért mondja,
mert egy hasonló településhez tudja Pásztót hasonlítani. A kötelező feladatok ellátása
tekintetében a két település nagyon jól összevethető. Salgótarjánnal nem hasonlíthatja össze,
mert az megyei jogú város, emiatt számtalan különbözőség adódik a feladatellátásban is.
Valamikor meg kell azt fogalamzni, hogy amikor Farkas Attila igéretet tesz valakinek az
egyik szobában, akkor nekik a másik szobában annak az anyagi feltételeit meg kell teremtteni.
Gondol itt pl. arra, hogy megígérte Tőkés Tamásnak, hogy a járda kijavítása meg lesz oldva.
Dr. Becsó Károly: Mint az Ügyrendi Bizottság elnöke, a tegnapi közmeghallgatás és a most
eltelt 20 perc történéseit figyelembe véve, azt kéri, hogy a személyeskedéstől tartózkodjanak.
Ez sajnos a közmeghallgatásra is jellemző volt és most sem volt túl finom a Polgármester úr.
Arra kéri, hogy ettől mentesítse a képviselő-testületet.
Visszatérve a költségvetéshez, ha jól értette, Polgármester úr azt javasolta, hogy fogadják el
véglegesként a beterjesztett tervezetet, vagyis ne legyen második forduló. Ebben partner tud
lenni, a költségvetésben nincsenek túlzó, vagy fölöslegesnek tűnő kiadások. Vannak benne
olyan elemek, melyeket szivesen támogat, pl. a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó tételek.
Egyetért Volek Györggyel abban, hogy a mindenkit érintő dolgokra, mint pl. járda, út, minél
többet kell költeni, ha lehetséges. Sajnos kevés az a 20 millió Ft, ami a Munkácsy, Derkovits
és Vezért utakra be lett tervezve, de kevés a 12 millió Ft is a járdákra. Ezen a téren nagyon
sok adóssága van a városnak. Mindenképpen kezelni kell a Gárdonyi, Margit és Liget utcák
terheltségét, mely leginkább reggel 7 és délután 3 óra között jellemző a Kórházi
betegforgalom miatt. A salakpálya alkalmas lehet parkolók kialakítására. Javasolja, hogy
tárgyaljanak a Kórház vezetésével a meglévő parkoló kibővítéséről.
Szeretné, illetve kéri a Városgazdálkodási Kft-től, hogy a tavalyi évről tételes kimutatást
kapjon a kéoviselő-testület a strand és az erdei iskola kihasználtságáról, működtetési
költségeiről.
Véleménye szerint az idei év költségvetéséből a lehetőségekhez képest a legjobbat hozták ki,
nem csökkent a civil támogatási keret és az intézmények működtetésére sem fordítanak
kevesebbet, sőt, még minimális béremelésre is nyílik lehetőség. Megköszöni a hivatal
előkészítő munkáját.
A Polgármester úr és Alpolgármester úr vitájával kapcsolatban igazat ad Farkas Attilának
abban, hogy ez a testület mindig arra törekedett, hogy soha nem politizálódjon át. Nem volt
emlegetve ilyen-olyan párt, pedig lehetett volna ezzel kezdeni akár minden ülést is.
Törekedtek arra, hogy a közösség legyen az első és a legfontosabb. Egyébként pedig azt ne
vitassák el, hogy az adósságkonszolidáció és az iskolák működtetése terén a kormánynak
elévülhetetlen érdemei vannak. Az pedig biztos, hogy nem a tv-s szereplés eredménye, hogy
több száz milliós forrás érkezett be, inkább annak ellenére érkezett be, legyen az a kormány,
vagy akár az országgyűlési képviselő kitüntető figyelme. Eddig sem és ezután sem akar
belemenni különösebben politikai szólamokba.
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Dömsödi Gábor: Leginkább az tetszett neki, hogy a több száz milliós támogatás nem a tv-s
szereplésének köszönhető. Ez vicces volt, de azért maradjanak a tényeknél. Polgármesterként
a testületi ülésekre soha nem hozta be a politikát. Mivel Becsó Károly már a negyedig
ciklusban képviselő, nagyon jól tudja, hogy minden költségvetés tervezésekor az éppen
hatalmon lévő kormányról lekerült a keresztvíz, mert minden évben csökkentették az
önkormányzatok támogatását. Egyébként van köze az adóerő képességnek az állami
támogatáshoz. Megérti a mindenkori kormányzati szándékot, hogy takarékos gazdálkodásra
kell az önkormányzatokat kényszeríteni.
Azt nem tudja megígérni, hogy nem lesz több személyeskedés, mert senki kedvéért nem fog
hazudni. Ő ezt nem személyeskedésnek, hanem őszinte, nyílt beszédnek hívja. Ő ebben a
képviselő-testületben nem egyenrangú partner. Kanosszát kellett járnia azért, hogy pl. a
családok átmeneti otthonát megszüntessék, hogy az IPESZ-t megszüntessék, mert ahol
lehetett, mindenki betartott neki. Ebben a harcban viszont számíthatott a FIDESZ-es
képviselőkre, mert meg lehetett őket győzni. Ugyan vitatkoztak és harcoltak vele, de amiben
lehetett, abban meg tudtak egyezni. Az pedig, hogy a politikát nem hozzák be a testületi
ülésre, nem igaz, mert a mai ülés 19. napirendi pontja egy határozati javaslat a Soros György
által tervezettek elutasítására. Mi köze van ehhez a pásztói képviselő-testületnek? Éppen az
Alpolgármester úr hozza be a politikát ezzel. Levetethette volna napirendről és csinálhattak
volna egy kis cirkuszt. Behozták ide a politikát és ez neki nem tetszik és a jövőben sem fog
tetszeni. Azt is be lehetne hozni javaslatként, hogy ne hagyjuk, hogy a kormánypárti
politikusok lenyúlják mások vagyonát. Ne hagyjuk azt, hogy strómanok kezeljék az ország
vagyonát. Vannak olyan vagyonok ebben az országban számtalan helyen, amelyek
megkérdőjelezhetőek. Ezeket azonban soha nem hozta be testületi ülésre, mert ehhez semmi
köze a testületnek.
Dr. Becsó Károly: Mint az Ügyrendi Bizottság elnöke, kéri, hogy térjenek vissza a
napirendhez. Ezt a vitát pedig folytathatják személyesen később.
Kaphatnak-e a képviselők igéretet arra, hogy február 15-ig megkapják a Városgazálkodási
Kft-től a strand és az erdei iskola 2017. évi üzemeltetésének tételes kimutatásait?
Dömsödi Gábor: Nem kell február 15-ig várni ezzel, már hétfőre meg fogják kapni.
Egyébként ő is tudja a számokat fejből. Azért tudja ezeket a számokat, mert a költségvetés
tervezésénél fontos volt. Ezek a kimutatások természetesen rendelkezésre állnak.
Vélemény, észrevétel
Volek György: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 4 igen
szavazattal elfogadásra javasolják.
Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
költségvetés tervezetét, véglegesként.
Édes Attila: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal és 1
tartózkodással elfogadásra javasolja a költségvetés tervezetét.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja az önkormányzat 2018. évi költségvetési-rendelet
tervezetét.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
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Név szerinti szavazás: Dömsödi Gábor igen, Plecskó Péter igen, Édes Attila igen, Farkas
Attila igen, dr. Becsó Károly igen, Volek György igen.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelete az
önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
III. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzatnál érvényes köztisztviselői illetményalap 2018.
január 1-jétől érvényes módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Leszögezi, hogy sem az Alpolgármester, sem a polgármester fizetése nem
fog emelkedni. Ez a 38.650 Ft-os köztisztviselői illetményalapot érinti, ami 10 éve
változatlan. Tavaly 10 %-os emelést hajtottak végre, az idén pedig 5 %-os emelést
szeretnének végrehajtani egyrészt a dolgozók megtartása érdekében, illetve hogy az üres
álláshelyekre könnyebben találjanak embert. Reméli, hogy még az idén sor kerül központi
bérintézkedésre is. A Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke a közeljövőben be fog
terjeszteni egy indítványt erről az Országgyűlésnek. A minimálbért és a garantált
bérminimumot is kötelezően emelni kell.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Volek György: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 4 igen
szavazattal elfogadásra javasolják.
Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018. (I.26.) önkormányzati rendelete a
2018. 01. 01-től érvényes köztisztviselői illetményalapról
IV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó
szabályokról szóló 29/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításához kapcsolódó
határozati javaslat elfogadására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Arról van szó, hogy módosították az önkormányzat lakásrendeletét, melynek
következtében emelkedtek a lakások bérleti díjai. Mivel nem hagytak időt arra, hogy a bérlők
felkészüljenek a bérleti díjak emelkedésére, ezért a tegnapi bizottsági ülésen azt javasolta,
hogy változtassák meg a rendeletet. Alapos áttanulmányozás után kiderült, hogy nem kell az
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egységes szövegen változtatni, mert a rendelet lehetőséget ad arra, hogy a polgármester
javaslatára a bérleti díjat eltérítsék a rendeletben meghatározottaktól. Ez pedig pontosan
megegyezik a régi díj összegével. Ezt fogalmazták meg a határozati javaslatban is. Tehát az
érintett családoknál március 31-ig maradjon a régi bérleti díj, hogy föl tudjanak készülni az új
helyzetre. Ez a három hónap azért is szükséges, hogyha valaki el akarja indítani a lakás
megvásárlására irányuló folyamatot, legyen rá elég ideje. Nem az a szándék, hogy nehéz
helyzetbe hozzák a lakókat, hanem hogy elindítsák a lakásmobilizációt. Az értesítést már
mindenki megkapta és ha valaki befizette az emelt összeget, annak jóváírják.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Volek György: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 4 igen
szavazattal elfogadásra javasolják.
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
3/2018. (I. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület megismerte és megtárgyalta a lakásrendelet módosítására vonatkozó
javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1. Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó
szabályokról szóló 29/2009. (IX.30.) számú önkormányzati rendeletének 9. § /2/ bekezdése
alapján 50 % lakbérkedvezményben részesülhetnek azok a bérlők, akiket a polgármesteri
javaslatra a képviselő-testület egyedi döntés alapján feljogosítanak.
Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról
szóló 29/2009. (IX.30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 24/2017. (XII.15.)
számú önkormányzati rendelettel 2017. december 16-tól a szakember ellátás címén kiutalt
lakások bérleti díja a duplájára emelkedett.
A képviselő-testület az érintetteknek a fizetendő lakbérre 2017. december 16-tól 2018.
március 31-ig 50 %-os kedvezményt állapít meg, hogy lehetőséget biztosítson a változásokra
való felkészülésre.
2. A képviselő-testület felkéri a Kft-t, hogy az 1. pontban megfogalmazottaknak megfelelően
járjon el, a már időközben kiszámlázott, befizetett bérleti díjak jóváírásáról is haladéktalanul
gondoskodjon.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
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Dömsödi Gábor: A következő napirendi ponthoz a Vízmű képviselőit meghívták a mai ülésre,
de még nem érkeztek meg. Azt javasolja, vegyék le napirendről és haladjanak tovább és ha
megérkeztek a Vízműtől, akkor vegyék vissza és tárgyalják ezt a napirendet.
Szavazásra bocsátja.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
4/2018. (I. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a víziközmű-rendszerhez, Pásztói szennyvízrendszerhez kapcsolódó
engedményezési megállapodással kapcsolatos döntés meghozatalára vonatkozó javaslatot
leveszi a napirendről, mert az érintett meghívottak nem érkeztek meg. Amennyiben
időközben megérkeznek, azt újra napirendre veszi.
VI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat óvodavezetői pályázat kiírására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Jelenleg Zagyi Edit az óvoda megbízott vezetője. Véglegesen nem tudták
kinevezni, mert hiányzott hozzá a megfelelő végzettséget igazoló okmány. A törvény azonban
megengedi, hogy megbízással el lehet látni átmenetileg egy évig így is. Véleménye szerint
Zagyi Edit jól vezeti az intézményt, viszont ismét ki kell írni a pályázatot.
Kérdés
Farkas Attila: Mikorra várható a szakvizsga megszerzése?
Zagyi Edit: Júniusban fog államvizsgázni.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolják.
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
5/2018. (I. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján
1. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája magasabb vezetői álláshely betöltésére pályázatot ír
ki a határozat melléklete szerint.
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2. Felhatalmazza a város jegyzőjét, hogy gondoskodjon a Pásztó Városi Önkormányzat
Óvodája magasabb vezetői beosztás álláshely betöltésére kiírt, e határozat mellékletét
képező pályázati felhívás megjelentetéséről.
3. Felkéri a jegyzőt az intézményvezető határozott idejű megbízására irányuló pályázati
eljárás lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatok elvégzésére úgy, hogy az
intézmény vezetői megbízással kapcsolatos döntését a Képviselő-testület legkésőbb
2018. április 26-ig meg tudja hozni.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: szöveg szerint
VII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat gyermekétkeztetés tárgyában kötött vállalkozási szerződés módosítására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
Bartus László: Decemberben döntött a képviselő-testület a gyermekétkeztetés térítési díjainak
módosításáról, ez a szerződés-módosítás tulajdonképpen ezt követi le.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Édes Attila: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolják.
Volek György: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 4 igen
szavazattal elfogadásra javasolják.
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
6/2018. (I. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Hungast Vital Kft-vel kötött
vállalkozási szerződés – e határozat mellékletében foglaltaknak megfelelő – módosításával.
Felhatalmazza polgármesterét a vállalkozási szerződés módosításának aláírására.
VIII. NAPIRENDI PONT:
Beszámoló a Pásztói Polgármesteri Hivatal munkájáról
Előterjesztő: Dr. Gajdics Gábor jegyző
Dr. Gajdics Gábor: Első fordulóban már megtárgyalta a testület a beszámolót, akkor viszont
hiányzott belőle a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály anyaga. Ezt most pótolták. Tegnap
a bizottsági ülésen megtárgyalták, most nem kívánja kiegészíteni.
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Kérdés
Volek György: A jutalmazások nyilvántartásával kapcsolatban kérdez. Volt olyan, hogy nem
teljes létszámmal működött az osztály, hiányoztak emberek. Az ott megmaradó bér föl lett
használva jutalmazásra, vagy külön prémiumként lett fölhasználva? Többletmunka biztosan
volt az osztályon, nem véletlenül van megállapítva a létszámkeret.
Dr. Gajdics Gábor: Alapvetően föl lett töltve a létszám, illetve menet közben sok változás
volt, 2017-ben pl. legalább 6-7 fős létszámmozgás volt. Ha jól emlékszik, két esetben volt
olyan, hogy helyettesítés címén kapott plusz juttatást a dolgozó.
Dömsödi Gábor: A létszámkeret föl van töltve, sőt, túl is van töltve. 26,4 fő az, amit a
normatíva alapján - egy közepes bérrel - finanszíroz az állam.
A hivatal működtetéséhez a helyi adókból hzzá kell adni. Az látszik, hogy próbálunk egyre
takarékosabban gazálkodni, és a megtett szervezeti intézkedések megtették hatásukat. Az is
tény, hogy bizonyos osztályokon, főle a műszakon, állandó létszámproblémával küszködnek.
A baj sokkal nagyobb annál, mint amit a statisztika mutat. Túlórát nem fizet a hivatal és külön
jutalmakat sem nagyon, viszont próbálnak a lehetőségekhez mérten a megspórolt bérkeret
terhére jutalmat adni a dolgozóknak. Ennek a rendező elve az, hogy a köztisztviselői napon
egy azonos nagyságú összeget próbálnak mindenkinek kifizetni, ami a levonások miatt
mégsem azonos mindenkinél. Ezt azért tartja igazságosnak, mert a rosszabb anyagi helyzetben
lévőknek ez egy nagyobb jelentőségű segítség. November végén pedig, amikor a bérév zárul,
amennyiben van bérmaradvány szintén jutalomként kiosztják a dolgozóknak.
Volek György: A beszámoló 22. oldalán olvasta, hogy az önkormányzat felszámolási eljárást
indított egy Kft. ellen. Melyik ez a Kft?
Dömsödi Gábor: Ez az a Kft. amelyik az ipari területen akart területet venni, házgyár
létesítésére. Bérbeadták részükre a területet és nem fizették a bérleti díjat. Az ügyben nem
történt semmi, illetve nem kaptunk jelzést, hogy a felszámolás elindult-e.
Volek György: Az egyik táblázat tartalmazza az önkormányzat bírálat alatt lévő projektjeit. Itt
2,7 milliárd Ft van föltüntetve, hogy ennyiből fognak megvalósulmi a projektek a
közeljövőben. Kéri, hogyha lehetséges, pásztói vállalkozók bevonásával történjen a
megvalósítás.
Dömsödi Gábor: Ezen projektek megvalósítására közbeszerzési eljárásokat kell indítani,
melyeknek nagyon szigorú szabályai és feltételei vannak. Propagálni lehet a vállalkozó felé és
ez meg is történik. Nagy félelmei vannak a projektek megvalósulásával kapcsolatban, ugyanis
olyan rövidek a határidők, hogy amennyiben nem sikerül azokat módosítani, akkor lehet,
hogy meg sem fog valósulni valamelyik. A fő nehézséget abban látja, hogy nem lesz olyan
vállalkozó, aki megfelelő határidőben és minőségben ezeket meg tudja valósítani. A pásztói
vállalkozók most elég jól állnak munkával, sőt olyan is van, hogy már egész évre lekötött
munkáik vannak.
Dr. Halász István érkezik, 7 képviselő van jelen.
Vélemény, észrevétel

13

Édes Attila: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolják.
Volek György: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 4 igen
szavazattal elfogadásra javasolják.
Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
beszámolót.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
7/2018. (I. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a Pásztói Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámolót
megtárgyalta és elfogadja.
IX. NAPIRENDI PONT:
Javaslat beszerzési értékhatár megállapítására, beszerzéssel kapcsolatos eljárásrend
módosítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Tavaly Dr. Halász István javasolta, hogy már 100 eFt-os beszerzésnél
kérjenek be három árajánlatot. Akkor sikerült őt meggyőzni arról, hogy emeljék föl a
beszerzési értékhatárt 500 eFt-ra. Ez meg is történt, viszont még ez is alacsonynak bizonyult,
mert igen sok plusz munkát igényelt az árajánlatok bekérése. Most azt javasolja, hogy
térjenek vissza a nettó 1 millió Ft-os beszerzési értékhatárhoz. Az árajánlatokat zárt
borítékban és meghatározott időpontban történő felbontással kérjük.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr, Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 4 igen
szavazattal elfogadásra javasolják.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 nem szavazat mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8/2018. (I. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Beszerzési értékhatár
megállapítására, beszerzéssel kapcsolatos eljárásrend módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi
határozatot hozza:
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1. Az önkormányzat költségvetéséből gazdálkodó szervezetek, valamint az önkormányzat kizárólagos
tulajdonában lévő gazdasági társaság az egy szerződés keretében nettó 1.000.000 Ft-ot
meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés esetén köteles legalább 3 ajánlatot
írásban kérni és beszerezni és annak alapján a legkedvezőbb ajánlatot kiválasztani. A kiválasztás
alapvető szempontjai a megvalósítási költség, a kivitelezésnél alkalmazott anyagok minősége, a
garanciavállalás időtartama, valamint a határidő. A nettó 200.000,-Ft-ot meghaladó
írásbeli kötelezettségvállalás esetén is kötelező a beszerzés gazdaságosságának igazolása,
jogszabályok és belső szabályzat szerint.
2. A Képviselő-testület a beszerzési eljárásokban beérkezett árajánlatok bizalmas kezelése érdekében
javasolja, hogy a Beszerzési szabályzatban rögzítésre kerüljön, hogy a beszerzések lebonyolítására
külön, a jegyző/polgármester kezelésében lévő hivatali e-mail cím szolgáljon, továbbá az árajánlatokat
dupla zárt borítékban (melyből a belső zárt boríték tartalmazná az ajánlatot) vagy elektronikus beadás
esetén jelszóval védett fájlként küldjék meg az ajánlattevők, az ahhoz kapcsolódó jelszót pedig a
benyújtási határidő utolsó napján, külön elektronikus üzenetben adják meg.
3. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az 1-2. pontban
foglaltaknak megfelelően a 2017. január l-jétől hatályos beszerzési szabályzat módosításához
szükséges intézkedéseket tegye meg.
4. Az 1. pontban foglaltakat 2018. január l-jétől kell alkalmazni.

X. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a polgármester szabadságolási ütemtervére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
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
9/2018. (I. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester szabadságolási ütemtervéről
szóló javaslatot megismerte megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2018. évi szabadságolási
ütemtervét a melléklet szerint jóváhagyja.
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XI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztó Városi Önkormányzat és a Pásztói Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között hatályban lévő megállapodás felülvizsgálatára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 4 igen
szavazattal elfogadásra javasolják.
Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi 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-TESTÜLETE
10/2018. (I. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pásztó Városi
Önkormányzat és a Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló megállapodás
felülvizsgálatát. A megállapodás módosítására nem tesz javaslatot, azt a továbbiakban
hatályban tartja.
XII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Édes Attila: Mielőtt megkezdenék a napirend tárgyalását, Mészáros Sándor úr kérte, hogy a
képviselők töltsenek ki egy összeférhetetlenségi nyilatkozatot.
A képviselők kitöltik a nyilatkozatot.
Dömsödi Gábor: A tegnapi bizottsági ülésen Mészáros Sándor igen részletesen ismertette a
tudnivalókat. A rekortán borítású pályáról és a bölcsőde kialakításáról van szó.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és mind a 4
határozati javaslatot elfogadásra javasolják.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
11/2018. (I. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő testülete megismerte és megtárgyalta a
Pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára vonatkozó tájékoztatást és az alábbiak
szerint dönt:
• MLSZ által támogatott rekortán borítású kispálya:
•

A Magyar Labdarúgó Szövetség által támogatott rekortán borítású kispálya 2018. I.
félévében tervezett építéséhez (kb: bruttó 39,3 M Ft) szükséges, egyösszegű 10 M Ft
saját forrást biztosítja és azt a 2018. évi költségvetésében szerepelteti.

•

Felhatalmazza polgármesterét, akadályoztatása esetén alpolgármesterét, hogy a projekt
megvalósításához szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.

Felelős: Polgármester/alpolgármester
Határidő: Értelemszerűen
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
Név szerinti szavazás: Dömsödi Gábor igen, Farkas Attila igen, dr. Becsó Károly igen, dr.
Halász István igen, Édes Attila igen, Plecskó Péter igen, Volek György igen.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
12/2018. (I. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő testülete megismerte és megtárgyalta a
Pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára vonatkozó tájékoztatást és az alábbiak
szerint dönt:
• A pásztói bölcsőde kialakítása:
1. A „Pásztói bölcsőde kialakításának építési beruházása meglévő épület átalakításával”
tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás során - a jelen döntési
javaslat mellékeltében foglalt írásbeli szakvélemény figyelembe vételével.
I.1. Érvényes ajánlatot nyújtott be:
• GENERALBAU CENTER Kft,1108 Budapest, Gyömrői út 140., nettó
60.796.293,- Ft
• CS+E Kft, 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 101., nettó 55.948.779,- Ft
I.2. Érvénytelen ajánlatot nyújtott be a (Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja
alapján):
• Vizi-Bau-Trade Kft

(3068 Mátraszőlős, Szent János tér 11.), nettó
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2. A „Pásztói bölcsőde kialakításának építési beruházása meglévő épület átalakításával”
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes.
3. A „Pásztói bölcsőde kialakításának építési beruházása meglévő épület átalakításával”
tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője az ajánlattételi felhívásban
meghatározott értékelési szempont (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont: a legjobb ár-érték
arány) alapján – a jelen döntési javaslat mellékletét képező írásbeli szakvéleményben
foglaltaknak megfelelően – a CS+E Kft (3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 101.).
4.

A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, akadályoztatása esetén
alpolgármesterét, hogy a közbeszerzési eljárásban nyertes a CS+E Kft-vel (3043
Egyházasdengeleg, Rákóczi út 101.). a tárgyra vonatkozó szerződést kösse meg, és a
pályázat megvalósításához szükséges valamennyi ügyben eljárjon.

Felelős: Polgármester/alpolgármester
Határidő: 2018. február
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a III. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
13/2018. (I. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő testülete megismerte és megtárgyalta a
Pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára vonatkozó tájékoztatást és az alábbiak
szerint dönt:
• Pásztói infrastruktúra fejlesztés az integrációért
1. Pásztó Városi Önkormányzat megvásárolja 3060 Pásztó, Fő u. 1. szám alatt található,
786/2/D hrsz-ú. ingatlant, bruttó maximum 10 millió Ft-os vételárért.
2. A „volt magtár” épülete kulcsfontosságú szerepet tölt be a Pásztói infrastruktúra
fejlesztés az integrációért című projekt megvalósításában.
3. A képviselő testület felhatalmazza polgármesterét, akadályoztatása esetén
alpolgármesterét az adás-vételi szerződés megkötésére. A teljes vételár megfizetése a
szerződéskötést követő 15 napon belül történik.
4. Az ingatlan adás-vételével kapcsolatos ügyvédi és földhivatali költségeket a vevő viseli.
Felelős: Polgármester/alpolgármester
Határidő: Pályázathoz igazodva, értelemszerűen
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a IV. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
14/2018. (I. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő testülete megismerte és megtárgyalta a
Pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára vonatkozó tájékoztatást és az alábbiak
szerint dönt:
• Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátteret biztosító fejlesztések támogatása (ZP-1-2017)
1.

.A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, akadályoztatása esetén
alpolgármesterét, hogy a címre vonatkozó pályázatot határidőre nyújtsa be. A
szükséges tevékenységbe a Goodwill Consulting Kft-t vonja be és a megbízással
kapcsolatos ügyben járjon el.

2. Felhatalmazza polgármesterét, akadályoztatása esetén alpolgármesterét, hogy nyertes
pályázat esetén, a Képviselő – testület tájékoztatása mellett, annak megvalósításához
kapcsolódó valamennyi ügyben eljárjon.
Felelős: Polgármester/alpolgármester
Határidő: 2018. február
XIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Mátrakeresztes Kékesi u. 4525 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dr. Halász István: Voltak a helyszinen, mielőtt be lett adva a kérelem a
Katasztrófavédelemhez, hogy egyáltalán értékesíthető-e az ingatlan. Válaszuk szerint nincs
akadálya az ingatlan értékesítésének. A vevő továbbra is fenntartja vételi kérelmét. Annyiban
módosítaná a kérelmet, hogy mintegy 1000 m2-re lenne szüksége, ennyit szeretne
megvásárolni. A pontos adatok a hivatalos földmérést követően állnak majd rendelkezésre.
Arra tesz javaslatot, hogy a határozatban 1000 m2 szerepeljen. A kérelmező vállalja azt is,
hogy ami még önkormányzati tulajdonban marad a területből, saját költségén azt is rendbe
teszi.
Dr. Becsó Károly: Nincs ellenére az értékesítése, pláne, ha még a fennmaradó önkormányzati
területet is gondozza. Viszont óvatosságból fölveti, árvízvédelem kapcsán záportározó
létesülhet Mátrakeresztes fölött. Ehhez viszont felvonulási területre lesz szükség. Ott más
terület a parkolón kívül nem nagyon van. Emiatt viszont szerencsésebbnek tartaná, ha
megnyilatkoztatnák a kérelmezőt, hogy esetleg hosszú távú bérleti lehetőség nem érdekelné-e.
Dömsödi Gábor: A záportározóról annyi az információ, hogy elkezdődtek a tervezés
pályázatának előkészületei. Egyrészt nem tudja, hogy hol lenne a kijelölt területe a
záportározónak. Korábbi tárgyalásokon legvalószínűbb helyszínnek a Békás tó környékét
mondták a szakemberek. Egyébként a hosszú távú bérlettel egyet tud érteni. Javasolja, hogy
ezt a döntést most halasszák el és kérdezzék meg a kérelmezőt a hosszú távú bérlettel
kapcsolatban. Ennek megfelelően ismerteti az új határozati javaslat szövegét.
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Dr. Halász István: Nem tudja támogatni ezt a javaslatot. A záportározó építésének kérdése
lassan 20 éves történet. Nem gondolja, hogy most 1-2 hónapon belül megvalósul. Arról is szó
volt a telekvásárlás kapcsán, hogyha az önkormányzatnak bármilyen igénye lenne egy
nagyobb deponálásra, erre lehetőséget biztosít.
Dömsödi Gábor: A 2005-ös árvíz óta most van belátható közelségben a záportározó
építésének lehetősége. Ez legalább 3 milliárd Ft-os beruházás lenne. Abban az alapban,
amiből ilyen beruházásokat lehet csinálni, előre láthatóan marad pénz. Ahhoz viszont, hogy a
támogatáshoz hozzá lehessen jutni, először is terv kell. Egy ilyen műtárgy megtervezése kb.
150 millió Ft. Tehát a 150 millió Ft-ra is pályázat kell. Most van ilyen pályázat és Pásztónak
lehet esélye bejutni. A tervek és a kivitelezés biztosan nem lesz meg egy-két hónap alatt.
Kérdi Dr. Halász István, ismertesse a Pénzügyi és TEF Bizottság álláspontját, hogyan
terjesszék be a határozati javaslatot.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot támogatja azzal, hogy 1000 m2 szerepeljen a határozatban és legyen benne az a
feltétel is, hogy a fennmaradó területet is rendbe teszi a kérelmező.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja az eredeti határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
15/2018. (I. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete megismerte és megtárgyalta a
Mátrakeresztes, Kékesi u. 4525 hrsz.-ú ingatlan kb. 1000 m²es területének értékesítésére tett
javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a Pásztó, Mátrakeresztes, 4525 hrsz.-ú ingatlan
forgalomképességének besorolását helyi döntés alapján módosítani kívánja,
forgalomképtelen vagyoni körből üzleti (forgalomképes) vagyoni körbe helyezi, mivel
a forgalomképtelen besorolást a vonatkozó törvényi és helyi rendeleti előírások nem
indokolják. Erre vonatkozó rendeletmódosítást a következő éves terv szerinti testületi
ülésre be kell terjeszteni
Határidő: szöveg szerint
Felelős: jegyző
2, A Képviselő-testület a Pásztó, Mátrakeresztes, 4525 hrsz.-ú, 2353 m2 területű, beépítetlen
terület megnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlan kb. 1000 m²es területét a független
ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott 765 m²/Ft érték alapján értékesíti Csépe István
Miklós (an.: Tóth Mária, szül.: Pásztó, 1955. 07. 16.) részére a 3. pontban foglalt kikötéssel.
3. Az ingatlan nem beépíthető és az ingatlant meg kell osztani és a vevőnek az egész területet
meg kell tisztítania.
4. Az ingatlan megosztásával, adásvételével kapcsolatos ügyvédi és földhivatali költségeket a
vevő viseli.
5. A teljes vételár megfizetése szerződéskötéskor történik.
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6. A döntésről a vételi szándékot bejelentőt értesíteni kell. Elfogadott vételár esetén a
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: polgármester
XIV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői
tisztségéhez kapcsolódó döntés meghozatalára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Ki kell írni az ügyvezetői állásra a pályázatot, addig viszont szükséges
meghosszabbítani 2018. február 28-ig a jelenlegi ügyvezető megbízását, mivel az 2018.
január 31-ig szól.
Nem tudja pontosan, hogy a pályázati kiírásban szerepeltetni kell-e összegszerűen a
munkabért, de azt javasolja, hogy bruttó 480 eFt/hó legyen a majdani ügyvezető fizetése.
Jelenleg ez bruttó 380 eFt/hó.
Dr. Gajdics Gábor: A pályázati kiírásba is bele lehet tenni összegszerűen.
Dr. Becsó Károly: Véleménye szerint az egyéb juttatásokat külön határozatban kellene
meghatározni.
Dömsödi Gábor: Egyéb juttatás a gépkocsi használat 500 km/hó és a mobiltelefon használat.
A béren változtatni kell, mert már nem versenyképes. Azzal a módosítással javasolja
elfogadni a pályázati kiírást, hogy az ügyvezető bére 480 eFt/hó legyen.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot, mely az ügyvezető további
megbízásáról szól.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
16/2018. (I. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségéhez kapcsolódó döntés
meghozatalára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
•

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szilágyi Gábor 3200 Gyöngyös,
Eötvös Lóránd tér 5. szám alatti lakos ügyvezetői megbízását meghosszabbítja és
2018. február 1. -2018. február 28-ig megválasztja a Pásztói Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjévé és megbízza az ügyvezetői feladatok
ellátásával.
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Az ügyvezetőre az 1. pontban nem szabályozott kérdésekben a 263/2017. (IX. 28.) számú
határozatban foglaltak változatlanul vonatkoznak.
Határidő:értelemszerű
Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja azt a határozati javaslatot, mely az ügyvezetői pályázat
meghirdetéséről szól.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
17/2018. (I. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségéhez kapcsolódó döntés
meghozatalára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Pásztói Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói tisztségének betöltésére a mellékelt kiírás
alapján.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja azt a határozati javaslatot, mely az ügyvezetői
tisztséggel járó munkabér összegéről szól.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
18/2018. (I. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségéhez kapcsolódó döntés
meghozatalára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú
Nonprofit Kft. pályázattal betöltendő ügyvezetői tisztség díjazására havi 480.000 Ft
munkabért állapít meg a többi juttatás változatlanul hagyása mellett.
XV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a 2018/2019. évi önként vállalt közmunkaprogramokra
Előterjesztő: Szilágyi Gábor ügyvezető igazgató
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Kérdés
Farkas Attila: Tavaly 191 fővel volt tervezve a közmunka program, ami végül 112 fővel
teljesült. Erre az évre 130 főre lett beadva a pályázat. Lesz-e ennyi ember?
Tegnap a Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén is részt vett és állítólag azt beszélik, a
közmunkások, hogy lesz olyan brigád, amelyik a kátyúzást fogja végezni és nekik magasabb
lesz a bérük. Próbálta megnyugtatni őket, hogy a bér nem lehet magasabb, mert a közmunka
programban nem lehet eltérni a meghatározott bértől. Az más kérdés, hogy esetleg a plusz
munkát valamilyen formában lehet jutalmazni.
Dömsödi Gábor: Ez ugyanaz a csapat, amelyik nyáron a füvet nyírja, télen pedig kátyúzni
fognak. Ők nem a közmunka programban lesznek foglalkoztatva, hanem rendes
munkaviszonyban. Közmunka programban nem lehet jutalmazni sem. Megpróbálják azt, ami
a központi törekvés is, hogy átirányítják a piaci munkavégzésre az embereket. Úgy számolták
ki a bérüket, hogy legalább annyit kapjanak, amennyit közmunkásként, nem teljesen
szabályosan, jutalommal együtt. Sajnos a kisebbségi önkormányzat vezetői mérhetetlenül
tájékozatlanok és inkább hátráltatóak, mint segítőek. Az irigység és a reklamáció működik.
Szilágyi Gábor: A jelenlegi közmunkás létszám tervezése tényadatokon alapul. A belvizes és
helyi sajátosság programban létszámcsökkenés van. A tervezett létszám rendelkezésre áll.
Úgy gondolja, sikerült az idén olyan közmunka programokat választani, mint pl. a belvíz
elvezetés, ároktisztítás, melyek hasznosak és értékelhetőek is. A munkavégzéshez a gépek
rendelkezésre állnak és a program úgy van összeállítva, hogy azok az emerek fognak a
gépeken dolgozni, akik ismerik azok kezelését.
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 egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
19/2018. (I. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 2018/2019.
évi önként vállalt közmunka programokról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a belvíz elvezetési, a
mezőgazdasági és a helyi sajátosságok ráépülő programok pályázataiban megfogalmazott
feladatokat az önként vállalt közmunka program keretében.
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XVI. NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a 2018/2019. évi közmunkaprogramról
Előterjesztő: Szilágyi Gábor ügyvezető igazgató
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 egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
20/2018. (I. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 2018/2019.
évi közmunka program pályázatairól szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozza:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul vette a 2018/2019. évi közmunka
program pályázatairól szóló tájékoztatót.
XVII. NAPIRENDI PONT:

Javaslat 2018. évi „belvíz-elvezetési” közmunkaprogram önrészének biztosítása
Előterjesztő: Szilágyi Gábor ügyvezető igazgató
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 egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
21/2018. (I. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 2018. évi
belvíz elvezetési közmunka program önrészének biztosításáról szóló javaslatot és az alábbi
határozatot hozza:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul és a 2018. évi költségvetésből
biztosítja a 2018/2019. évi "belvíz elvezetési" közmunka program vállalt önrészét, 80.620.- Ft
összegben, melynek kezelése a közfoglalkoztatási alszámlán történik.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester
Juhászné Mustó Mária pénzügyi osztályvezető
Szilágyi Gábor közmunka-program vezető
Dömsödi Gábor: A 18. és 19. napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történik.
A zárt ülésről külön jkv. készül.
XX. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a településrendezési eszközök (rendezési terv) módosításához beérkezett
lakossági észrevételek tervezői elemzéséről
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Ha megnézik a mellékleteket, nyomon lehet követni, hogy kinek milyen
észrevétele volt és arra a tervező, a Völgyzugoly Kft. milyen választ adott. A Kft.
kimagaslóan jó munkát végzett.
Kérdés
Dr. Halász István: A határozati javaslat nem tér ki minden pontra külön-külön, hanem csak
annyit mond, hogy a mellékletben foglaltak szerint támogatja a lakossági kérelmeket. Ez azt
jelenti, hogy minden lakossági kérelmet támogat, vagy amelyiket nem támogatja, ott a
tervezői javaslat kerül elfogadásra?
Dömsödi Gábor: Igen, ahol nem támogatta a lakossági kérelmet a tervező, ott a tervezői
javaslat kerül elfogadásra.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra
javasolják.
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
28/2018. (I. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pásztó város
településrendezési eszközök (rendezési terv) módosításához beérkezett lakossági észrevételek
tervezői elemzéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
A településrendezési eszközök (rendezési terv) módosításához beérkezett lakossági
kérelmekre adott tervezői álláspontot a határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően
támogatja.
A döntést a Vögyzugoly Műhely Kft. részére meg kell küldeni, hogy a módosítások a
tervlapokon átvezetésre kerüljenek.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
XXI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Soros György által tervezetteket és a kötelező betelepítési kvóta végrehajtását
elutasító kezdeményezéshez történő csatlakozásra
Előterjesztő: Farkas Attila alpolgármester
Dömsödi Gábor: Mint azt már korábbi testületi üléseken is elmondta, Magyarországon van
olyan, aki fizetést kap azért, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozzon. Véleménye szerint ez
nem önkormányzati hatáskör, a képviselő-testületnek erre semmiféle hatása nincs. Nem híve a
napi politika behozatalának a testületi ülésre, főleg akkor, amikor ilyen áttekinthetetlen a
helyzet, mint ebben a kérdéskörben. Soha nem vette volna napirendre, és ebben a
kérdéskörben nem kíván véleményt nyilvánítani, ezért most kikapcsolja a jelenlétét jelző
készüléket és a szavazás után visszakapcsolja. Az üléstermet nem hagyja el, viszont nem szól
hozzá és nem fog szavazni. Az ülés vezetését átadja Farkas Attila alpolgármesternek.
Az ülést Farkas Attila alpolgármester vezeti.
Farkas Attila: Megköszöni, hogy nem vette le a Polgármester úr a napirendről ezt a kérdést.
Azzal vádolta meg Polgármester úr, hogy ezt az előterjesztést pártutasításra tette. Ez
egyáltalán nem így van. Mivel a médiában figyelemmel kiséri az eseményeket, látta, hogy a
megyei jogú városok polgármestereit Kaposvárra összehívták. Úgy gondolja, hogy ez nem
csak a megyei jogú városokra tartozik, hanem a többi önkormányzatra is, mivel az
önkormányzatok is a politikai rendszer részei. Tudomása szerint ezt a határozati javaslatot
több száz önkormányzat már megszavazta. Azért terjesztette be a határozati javaslatot, mert
van benne egy olyan félelem, hogy a felső határ nélküli betelepítési kvóta veszélyt jelent. Ha
ez a választók zömének nem tetszik, jövőre, az önkormányzati választásokon kifejezhetik
ezzel kapcsolatos véleményüket. Erkölcsi kötelességének érezte ezt felvállalni.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Plecskó Péter: Magyar állampolgárként van véleménye a migráns válságról és annak
kezeléséről. Önkormányzati képviselőként azonban nem szeretne ilyenekről szavazni.
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Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A szavazásban 6 képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
29/2018. (I. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó település elutasítja a Soros György által tervezettek és a kötelező, felső korlát nélküli
betelepítési kvóta végrehajtását. Egyidejűleg csatlakozik a betelepítést elutasító
településekhez, nem akar sem bevándorlást szervező irodákat, sem migránsokkal teli magyar
településeket.
Határidő: soron kívül
Felelős: Farkas Attila alpolgármester
Dömsödi Gábor visszaveszi az ülés vezetését.
XXII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Óvodájában jelentkező szakmai problémák
kezelésére
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
Bartus László:A bizottsági ülésen tegnap részletesen megtárgyalták, többet nem kíván
hozzáfűzni. Az intézmény vezetője is elmondta a lényegi problémát és a lehetséges
megoldást.
Dömsödi Gábor: Arról van szó, hogy a társadalmi környezet, a szociális helyzet
megváltozásának hatására egészen más nevelési igényű gyermekek járnak most óvodába és
iskolába is, mint a korábbi években. Ez teljesen más jellegű munkát ró az ott dolgozó
pedagógusokra, illetve többletmunkát. A sajátos nevelési igényű gyermekekkel többet és
másképp kell foglalkozni. Ez a helyzet nyilvánvalóan túlterheli a pedagógusokat. Ezeket a
problémákat megfelelő szakembereknek kell kezelni, akiknek híján vagyunk. Föl kell
készülni arra is, hogy valószínűleg újabb csoportot kell indítani a növekvő gyermeklétszám
miatt, ehhez pedig újabb pedagógusok kellenek, speciális képzettséggel. A tegnapi bizottsági
ülésen abban maradtak, hogy kezdjenek el ,megfelelő szakembereket keresni, mert az sem
egyszerű dolog.
Kérdés
Dr. Halász István: Az előterjesztésben említett szakemberek csak az intézményben belüli
ellátásban segítenének, vagy esetleg azon kívül is?
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Zagyi Edit: Csak az intézményen belül végeznék a munkát.
Farkas Attila: Vannak beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekek. Lehet-e pozitív hatása
annak, hogy először bölcsődébe járnak a gyerekek és utána könnyebben be tudnak illeszkedni
az óvodai környezetbe?
Zagyi Edit: Nagyon ritka az, hogy 2-3 éves korú gyermekeknél meg lehet állapítani a sajátos
nevelési igényt. Ez később derül ki.
Volek György: Az igazi megoldás az lenne, ha egy új csoportot alakítanának és biztosítani
tudnák a megfelelő szakembert melléjük. Rövid távon két fő gyógypedagógus alkalmazása
lenne indokolt. Ez mennyibe kerülne?
Zagyi Edit: Végzett számításokat és kb. havi bruttó 300 eFt bérrel lehetne számolni egy fő
pedagógusnak.
Dömsödi Gábor: Az óvodának összetett a problémája. Egyrészt magas a csoportlétszám, 2628 fő és még ott vannak a sajátos nevelési igényű gyermekek is. Ha kivonják ezeket a
gyermekeket a csoportokból, csökkentheti ugyan a problémát, de nem nyújt megoldást.
A bruttó 300 eFt-os bér járulékokkal együtt 360 eFt, ez egy évre vetítve közel 4 millió Ft és ez
a minimum.
Édes Attila: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta a tájékoztatót és
tudomásul vette az abban foglaltakat.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra
javasolják.
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
30/2018. (I. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pásztó Városi
Önkormányzat Óvodájában jelentkező szakmai problémák kezeléséről szóló előterjesztést és
az alábbiak szerint dönt:
•

Az Óvoda vezetője mérje fel pontosan, hogy milyen szakemberre, mennyi óraszámban
van szükség az SNI-s és BTM-es gyermekek ellátásához és ez milyen plusz költséget
jelenthet az intézmény költségvetésében.

•

Az Óvoda vezetője tájékozódjon a tekintetben, hogy fellelhető-e az 1. pontban
szereplő, illetve az aszerint megállapított, szabad szakember-kapacitás.

28

•

A polgármester a fenti információk birtokában tegyen javaslatot a város
költségvetésének elfogadásával egyidejűleg. Amennyiben a javaslat többlet költséget
igényel az előterjesztésben meg kell határozni annak forrását.

XXIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat HELP Mentőkutyás Egyesület tevékenységének támogatására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
De. Becsó Károly és Farkas Attila távozik, 5 képviselő van jelen.
Dömsödi Gábor: Tegnap tisztázódott a bizottsági ülésen, hogy a meglévő kutyás egyesület
mellé bejön egy másik kutyás egyesület és nincs semmiféle belharc. Az egyesület fontos
feladatot lát el. Beszélgetett a vezetővel, hogy miért szükséges erről a képviselő-testületnek
dönteni. Elmondta, hogy vannak olyan jogszabályok a működésükkel kapcsolatban, melyek
megkívánják, hogy az önkormányzat tudomással bírjon a tevékenységükről.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra
javasolják.
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
31/2018. (I. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület megismerte és megtárgyalta a HELP Mentőkutyás Egyesület
tevékenységének támogatásáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
•

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Kishegy városrészben működő kutyaiskola
terület és a hozzá kapcsolódó szociális épület a Pásztói Szabadidő Sportegyesület,
Sportkutya Szakosztálya és a HELP Mentőkutyás Egyesület, azonos feltételek
melletti, közös használatba, kezelésébe és gondozásába kerüljön 5 éves időtartamra
ingyenesen, civil támogatásként.

•

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Kishegy északi és keleti részén lévő lankás és
sík területen a HELP Mentőkutyás Egyesületgyakorló, szintentartó célzattal, a
képzésben részt vevő kutyákkal keresési tevékenységet végezzen 5 éves időtartamra
ingyenesen, civil támogatásként.

•

Bernát Zsolt kérelmezőt a határozatban foglaltakról 30 napon belül értesíteni kell. Az
érintett Egyesületek figyelmét fel kell hívni, hogy a terület használat során megfelelő
gondossággal járjanak el.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
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Dömsödi Gábor: A hátralévő napirendi pontok tárgyalása zárt ülést igényel, ezért szavazásra
bocsátja.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
32/2018. (I. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület a 24., 25., 26., 27., napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalja.
A zárt ülésről külön jkv. készül.
Dömsödi Gábor: Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.
k.m.f.

Dömsödi Gábor
polgármester

Dr. Gajdics Gábor
jegyző
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