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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 30-án megtartott 
üléséről.  

Helye: Városháza II. emeleti ülésterme, Pásztó, Kölcsey utca 35.  
 

Jelen vannak: Dömsödi  Gábor polgármester, Farkas Attila, Volek György, Barna Tiborné, 
Plecskó Péter, Gömbiczné Kanyó Beatrix, Káposzta Csaba képviselők. 

Dr. Gajdics Gábor jegyző, Orosz Zoltánné dr. HVB elnöke, Bartus László osztályvezető, 
Juhászné Mustó Mária osztályvezető, Genyéné Batta Nikoletta osztályvezető,  Kondorosi 
Ferencné dr. könyvvizsgáló,  Oláhné Csákvári Gabriella, Borbélyné Válóczi Marianna, Zagi 
Edit intézményvezetők, Szűcs Viktor VG Kft.mb. vezetője, Oravecz György főkönyvelő, 
érdeklődő pásztói lakosok, Tari Mihály, Berzák Gyuláné  Szervezési Osztály munkatársai. 
 

Dömsödi Gábor: Köszönti a megjelenteket és a tv-n keresztül a város lakosságát. Külön 
köszönti Orosz Zoltánné dr-t, a Helyi Választási Bizottság elnökét.  Elmondja, hogy miután 
dr. Becsó Károlyt megválasztották országgyűlési képviselőnek, a helyére új képviselőt kellett 
megbízni.  A HVB hatáskörébe tartozik az új képviselő megbízása. A megválasztás 
sorrendjében dr. Nyíri Ferenc lett volna a következő képviselő, de írásban nyilatkozott arról, 
hogy nem vállalja. A következő legtöbb szavazatot kapott képviselő Gömbiczné Kanyó 
Beatrix, aki vállalta a megbízatást.  

Felkéri Orosz Zoltánné dr-t a tájékoztató megtartására és a megbízólevél átadására. 

Orosz Zoltánné dr.: Köszönti a jelenlévőket. Tájékoztatója a jkv-höz mellékelve. Felkéri 
Gömbiczné Kanyó Beatrixet az eskü letételére. (Az eskü jkv. a jkv-höz mellékelve). Átadja a 
megbízólevelet és jó munkát kíván.  

Dömsödi Gábor megállapítja a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből 7 fő 
jelen van.  

Javaslatot tesz a napirendre azzal a kiegészítéssel, hogy vegyék föl az alpolgármester 
választást.  

Megkérdezi, van-e más javaslat. 

Káposzta Csaba: Javasolja, hogy legyen Egyebek napirendi pont is. 

Dömsödi Gábor: Az Egyebek napirendi pontot a zárt ülés előtti utolsó napirendi pontként 
tárgyalják, hogy erről már külön ne kelljen szavazni.  

Megkérdezi Jegyző urat, hogy az alpolgármester választás hányadik  napirendi pont legyen. 
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Dr. Gajdics Gábor: A Városgazdálkodási Kft. beszámolója utáni napirendként javasolja az 
alpolgármester választást. 

Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
127/2018. (V. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 

NAPIREND ELŐTT: 
 
A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója, megüresedett képviselői mandátum 
kiadás 
Előterjesztő: Orosz Zoltánné HVB elnöke 
 
Képviselő eskütétele 
 
NAPIRENDI JAVASLAT: 
 
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt 

fontosabb eseményekről 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
2./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról 

szóló önkormányzati  rendelet  jóváhagyására 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

 
3./ Javaslat a 2017. évi  belső kontrollrendszer működtetéséről szóló vezetői nyilatkozatok 

elfogadására. 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

 
4./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 1. számú 

módosítására. 
 Előterjesztő:  Dömsödi Gábor polgármester 
 
5./ A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója 
 Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató 
 
6./ Javaslat alpolgármester megválasztására 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
7./ Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő  

városi strandfürdő szolgáltatást térítésmentesen igénybe vevők körére 
Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató 
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8./ Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. fő tevékenységének 
módosítására és telephely bejelentésre  
Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató 

 
9./ Javaslat a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámoló 

jóváhagyására   
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

 
10./ Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jövőbeli ellátásával kapcsolatos 

döntések meghozatalára. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
11./ Javaslat a  Pásztó 0128 és 7682 hrsz-ú önkormányzati utak közterületi névadására. 
  Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
12./ Javaslat fogorvosi ügyelet tárgyában kötött feladat-ellátási szerződés módosítására. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
13./ Javaslat pályázat megvalósításához szükséges döntés meghozatalára (tűzvédelmi  

előírásoknak megfelelés, Pásztói bölcsőde kialakítása TOP-1.4.1-15-NG1-2016- 
00017) 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

 
14./ Javaslat pályázat megvalósításához szükséges döntés meghozatalára (Északi ipari  

terület kialakítása, ingatlancsere)  
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
15./ Javaslat a nyertes TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00059 és TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00060  

kódszámú, „Pásztó-Hasznos Művelődési Központ épületének energetikai  
korszerűsítése” és „Pásztó-Mátrakeresztes Művelődési Központ épületének energetikai  
korszerűsítése” című pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

 
16./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak  

megválasztására  
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

 
17./ Javaslat a pásztói tanuszoda építési helyének (Pásztó, 2362/2 hrsz) térítésmentes 

átadása  az állam részére 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
18./ Javaslat Pásztói strandbüfé bővítésével kapcsolatos kérelem elbírálására 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
19./ Javaslat strandbüfék üzemeltetésére benyújtott pályázatok elbírálására  

Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
20./ Javaslat Vezér utca felújításához szükséges árajánlatok bekérésére 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
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21./ Javaslat rézsűkasza megvásárlására 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

 
22./ Javaslat a Pásztói Életesély Alapítvány egyedi támogatási kérelmének jóváhagyására 
 Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok 
 
23./ Egyebek  
 
24./ Javaslat a Pásztó, Fő utca 59. szám alatti volt gyermekorvosi rendelő értékesítésére 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 

I. NAPIRENDI PONT: 
 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt 
fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: A két ülés között volt egy térségi versmondó verseny. Azért említi meg, 
mert a szokásos színvonalon került megrendezésre és nagy örömet okozott számára. 
Megtartották a hagyományos Zsigmond  Napot is.  
A Hidegvölgyi vízfolyással kapcsolatban volt egyeztetés, melyről rendkívüli ülésen született 
döntés. Tágyaltak a Bátonymetál Kft-vel seprűgép vásárlása kapcsán. Jelenleg az árajánlat 
kérés fázisában vannak.  Azt szeretnék megoldani, hogy az IVECO konténer szállító 
gépjárműre lehetne föltenni a seprűgépet. A gép ára kb. 2-3,5 millió Ft körül lenne.  
Az iparterület eladásáról aláírtak egy szerződést. Részt vettek a hasznosi Szabadidő park 
árverésén, amit az önkormányzat jogi kérelmére elhalasztottak. 
Egyeztettek a Zöld Várossal kapcsolatos tervek módosításáról, az időközben felmerült 
változtatásokról. Itt mondja el,  hogy június 7-én 17.00 órakor a Művelődési Központban a 
pályázatok jelenlegi állásáról részletes tájékoztatást tartanak a lakosság és minden érdeklődő 
részére. Több, mint 2,5 milliárd Ft-ról van szó, mely már a számláinkon van.  
Részt vette a Hulladékgazdálkodási Társulás ülésén, mellyel kapcsolatban a mai ülésen önálló 
napirend is van.  
Május 27-én megtartották a városi gyermeknapot, illetve  részt vett a zsidó temetőben a 
hagyományos megemlékezésen.  
Volt tegnap egy fontos és előremutató megbeszélése egy céggel. Elektromos kisbuszokat 
gyártanak. Erre a buszra kértek és kaptak is árajánlatot. Nagy gond Pásztón, hogy a 21-es 
útnál kialakított buszmegállók nagyon nehezen közelíthetők meg. A salgótarjáni volán-tól kért 
árajánlatot, hogy mennyiből lehetne a problémát megoldani. Akkor is évi 38 millió Ft-ba 
kerülne, ha saját buszunk lenne. Sajnos, így nem lehet ezt megoldani, mert ennyi pénz nem 
lesz erre a célra. Alternatív megoldást kell keresni és erre lehet jó az elektromos busz. Sokkal 
olcsóbb az üzemeltetése, szervízelése és B kategóriás jogosítvánnyal lehet vezetni.  
Ennek a járműnek az ára 5 és 10 millió Ft között van, három évente kell akkumulátort 
cserélni, mely kb. 600 eFt. Tehát gazdaságosnak tűnik az üzemeltetése. Két dolgot nem 
tudnak még, az egyik, hogy alkalmas-e a feladatra, a másik, hogy van-e rá igény. Egy próbát 
kellene csinálni, ezért abban állapodott meg a céggel, hogy egy hétvégén három napra 
ideadják a járművet.  
A másik dolog, amit még ezzel a képviselő-testülettel szeretne megoldani, az egy félig a város 
üzemeltetésében lévő taxi szolgáltatás. Ez egyrészt a Szociális Osztály égisze alatt működne, 
tehát a rászorultaknak segítetnének, másrészt piaci alapon is igénybe lehetne venni.  
 



5 
 

Plecskó Péter: A tájékoztatóban elhangzott, hogy a hasznosi Szabadidő Park árverése 
elmaradt. Voltak-e vevőjelöltek a helyszínen? 
 
Dömsödi Gábor: Voltak vevőjelöltek, de az árverés valóban elmaradt. Számára ez az egész 
teljesen érthetetlen. Azt nem sikerült megtudni, ki kérte az árverezést. Abban viszont biztos, 
hogy az ingóságok közül semmi nem ért annyit, mint a kikiáltási ár. 
 
Édes Imre szót kér. 
Dömsödi Gábor  szavazásra bocsátja, hogy Édes Imre hozzászólhasson. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
128/2018. (V. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület Édes Imrének szót ad.  
 
Édes Imre: A két ülés közti beszámolóhoz van hozzáfűzni valója. Nem esett szó arról, hogy 
mi van a büntetőüggyel, melyről a korábbi testületi ülésen szó volt.  Május 3-án megtörtént a 
tárgyalás, ítéletet hirdettek és be is fejeződött. Erről most nem hallottak semmit, biztos van 
ennek oka. Ezért csak röviden elmondja a lényeget. Az vége az lett, hogy rágalmazás miatt 
bűnösnek találták Dömsödit. Ezt a bíróság kimondta, erről kapott írásos ítéletet és a költségek 
megtérítését és egyéb büntetést.  Az ügy témája az volt, hogy szemetet szeretett volna lerakni, 
egészen pontosan andezit és bazaltkövet.  
 
Dömdösi Gábor : Ügyrendben szól. Nem a tárgyhoz tartozik, amiről Édes Imre beszél, 
egyébként pedig válaszol a kérdésre.  
 
Édes Imre: Szeretné elmondani, amit elkezdett. Három és fél éve ez megy, demokrácia itt 
nincs.  
 
Dömsödi Gábor: Egy képviselő-testületi ülésnek van egy rendje, azokat be kell tartani. A 
kérdés az volt, hogy miért nem mondta el, hogy volt egy tárgyalás május 3-án, ahol őt 
figyelmeztetésben részesítették és 10.000 Ft illetékbélyeggel történő befizetésre ítélték. Azért 
nem mondta el, mert a tárgyalás végén a bírónő megkérdezte,  hogy belenyugszik-e az 
ítéletbe. Azt válaszolta, hogy igen, elfogadja az ítéletet. A magyar törvények úgy szólnak, 
hogyha valakiről mond valamit és az az érintettet rossz színben tünteti föl, azzal rágalmazást 
követ el. Azt, hogy ez igaz-e vagy sem, nem vizsgálja a bíróság, illetve csak abban az esetben, 
ha jelentős társadalmi érdek fűződik hozzá. Elfogadta az ítéletet, mert közszereplő.  
Közszereplőként egy civil embert nem rágalmazhat. Ezt egy életre megtanulta.  
Azért is nem számolt be erről, mert Édes Imre három nap gondolkodási időt kért és azt nem 
tudja, hogy további tárgyalás lesz-e, vagy belenyugodott az ítéletbe. Egy ügy akkor zárul le, 
ha írásban megkapja az ítéletet. Nem tudja, hogy lezárult-e a per, vagy nem.  
Amennyiben igen, be fogja fizetni a 10.000 Ft-ot. 
 
Gömbiczné Kanyó Beatrix: A kalandparkkal kapcsolatban kifejezetten az a kérése, mint az 
egykor pályázó szervezet egykori vezetője, hogy kérjenek részletes és mindenre kiterjedő 
tájékoztatást. Ezt a projektet nagyon bizakodóan befogadta a szervezet és sajnos másként 
alakultak a dolgok. 
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Dömsödi Gábor: A város érdeke, hogy kapjanak tájékoztatást, ennek érdekében tartottak 
fórumot is. Szeretnének tisztán látni az ügyben és nagy örömére szolgálna, ha az érintettek 
elfogadnák a meghívást és elmondanák, hogy mi is történt.  
 
Szavazásra bocsátja a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatást.  
A döntés  meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
129/2018. (V. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatást 
elfogadta.  
 
Dömsödi Gábor: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról ad tájékoztatást, az 
előterjesztésben foglaltak szerint.  
 
Szavazásra bocsátja a 15/2018.  (I. 25.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
130/2018. (V. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
 
A képviselő-testület a 15/2018.  (I. 25.) számú határozat végrehajtásáról  adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 
Szavazásra bocsátja a 34/2018.  (I. 25.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
131/2018. (V. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület a 34/2018.  (I. 25.) számú határozat végrehajtásáról  adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 
Szavazásra bocsátja a 35/2018.  (I. 25.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
132/2018. (V. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület a 35/2018.  (I. 25.) számú határozat végrehajtásáról  adott tájékoztatást 
elfogadta. 
  
Szavazásra bocsátja a 36/2018.  (I. 25.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
133/2018. (V. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület a 36/2018.  (I. 25.) számú határozat végrehajtásáról  adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 
Szavazásra bocsátja a 40/2018.  (I. 31.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
134/2018. (V. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület a 40/2018.  (I. 31.) számú határozat végrehajtásáról  adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 
Szavazásra bocsátja a 98/2018.  (IV. 26.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
135/2018. (V. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület a 98/2018.  (IV. 26.) számú határozat végrehajtásáról  adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 
Szavazásra bocsátja a 103/2018.  (IV. 26.) határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
136/2018. (V. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület a 103/2018.  (IV. 26.) számú határozat végrehajtásáról  adott tájékoztatást 
elfogadta. 
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Szavazásra bocsátja a 107/2018.  (IV. 26.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
137/2018. (V. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület a 107/2018.  (IV. 26.) számú határozat végrehajtásáról  adott tájékoztatást 
elfogadta. 
  
Szavazásra bocsátja a 110/2018.  (IV. 26.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
138/2018. (V. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület a 110/2018.  (IV. 26.) számú határozat végrehajtásáról  adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 
Szavazásra bocsátja a 115/2018.  (IV. 26.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
139/2018. (V. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület a 115/2018.  (IV. 26.) számú határozat végrehajtásáról  adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 
Szavazásra bocsátja a 118/2018.  (V. 10.) számú  határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
140/2018. (V. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület a 118/2018.  (V. 10.) számú határozat végrehajtásáról  adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 
Szavazásra bocsátja a 120/2018.  (V. 10.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
141/2018. (V. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület a 120/2018.  (V. 10.) számú határozat végrehajtásáról  adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 
Szavazásra bocsátja a 122/2018.  (V. 10.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
142/2018. (V. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület a 122/2018.  (V. 10.) számú határozat végrehajtásáról  adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 

II. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 
önkormányzati  rendelet  jóváhagyására 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Ebből a zárszámadásból az látszik, hogy a város vezetése nagyon nehéz, de 
ugyanakkor nagyon sikeres évet tudhat maga mögött. Nehéz, mert az állami támogatások 
minden évben csökkennek és a forrásokat nagyobb körültekintéssel kell elosztani. Nehézséget 
okozott, hogy kötelező béremelést kellett végrehajtani a minimálbér és a garantált 
bérminimum tekintetében. Ezeket a béremeléseket ki kell gazdálkodni. Minél rosszabb a 
helyzet egy településen, annál nehezebb a feladat. Ez Pásztónak 2017-ben azt jelentette, hogy 
kb. 30 millió Ft-ot kellett kötelezően béremelésre fordítani. Az államtól ehhez mindössze 
négy millió Ft-ot kapott az önkormányzat.  
Módosítani kell a költségvetésen is, mert a tartalék már elfogyott és az időközi választásnak is 
van pénzügyi vonzata. Szerencsére van mihez nyúlni, mert a helyi adóbevételek a vártnál 
jobban növekedtek.  A számlánkon arányosan több pénz van, mint tavaly ilyenkor.  Voltak 
olyan dolgok, melyek nem készültek el, ilyen pl. a járdák felújítása, de azért a tervezett 
beruházások, felújítások megvalósultak és a béremelést is végrehajtották. Ezen kívül az 
önkormányzatnál dolgozók bérét is emelték 2017-ben 10, 2018-ban 5 %-kal. A 
köztisztviselők bére egyébként 10 éve változatlan.  
A Városgazdálkodási Kft. ráállt egy olyan pályára, mely valószínűleg garantálja, hogy a 
bevételeiből szerényen tud gazdálkodni a jövőben is. Ez három egymást követő évben 
tendenciaként mutatkozik.  
A rendszerben vannak még tartalékok és pontosan tudják azt is, hogy hol. Most viszont a 
pályázatok megvalósítása a legfontosabb, mert ilyen lehetősége Pásztónak nem lesz még 
egyszer. Sok kolléga emberfeletti erővel dolgozik ezen és versenyt futnak az idővel. A 
pályázatokban 2 % van ingatlanvásárlásra, viszont a turisztikai projektnél ez jóval több lett, 
melyet a saját költségvetésünkből kellett fedezni. Minden pályázatnál vannak plusz költségek.  
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Kérdés 
 
Barna Tiborné: Megszűnt a Családok Átmeneti Otthona, IPESZ, jelzőrendszeres 
házigondozás, háziorvosi ügyelet átszervezése. Nem találta az anyagban, hogy összességében 
ezek a racionalizálások pénzben mennyit hoztak az önkormányzatnak.  
 
Dömsödi Gábor: Amikor korábban interpellált Farkas Attila, kérdésként szerepelt, hogy az 
intézmények átszervezése mennyibe került és milyen megtakarítást hozott. Akkor elmondta, 
hogy 110 millió Ft volt a megtakarítás. Azt is részletesen elmondta, hogyan alakultak a 
létszámok. Az IPESZ megszűnésével 4 ember ment el, ebből ketten a Városgazdálkodási Kft-
hez mentek. A Családok Átmeneti Otthonának megszüntetésével nem küldtek el senkit, 
átszervezték. 
Elmondja viszont, hogyha a képviselők segítőkészebbek lettek volna ezen intézkedések 
kapcsán, akkor még több pénzt is megtakaríthattak volna. Nagyon sokat kellett küzdenie 
azért, hogy ezeknek az intézkedéseknek van létjogosultsága.  
 
Farkas Attila: Ismét  helyesbít, mert nem ő interpellált, hanem a többi képviselő is. Igaz, hogy 
az interpellációt ő hozta be a hivatalba. Valóban, a Családok Átmeneti Otthonának 
megszüntetése kapcsán voltak viták és először a képviselő-testület nem is szavazta meg. 
Később aztán mégis megszavazták.  
A zárszámadással kapcsolatban három kérdése van. Az első, hogy mit jelentett bevétel 
szempontjából a városnak a 21-es út négysávosítása. Itt azokra a cégekre gondol, akik a 
munkálatokat végezték. Az elkövetkezendő években ez  hiányozni fog a bevételek közül.  
A 11. oldalon van egy táblázat, mely azt mutatja, hogy 78 %-ban teljesült a talajterhelési díj 
bevétel. Ennek az az  oka, hogy többen rákötöttek a vezetékre, vagy pedig nem fizet 
mindenki. A harmadik kérdése, hogy tavaly tervezve lett 97 millió Ft bevétel ingatlanok és 
gépjármű értékesítéséből. Ebből csak 6 millió 276 eFt realizálódott. Bízzanak benne, hogy 
ebben az évben teljesülni fog.  
Az elmúlt évben a gyermekorvosi rendelőn kívül volt-e jelentősebb épület, melyet 
meghirdettek értékesítésre?  
 
Dömsödi Gábor: A 21-es úttal kapcsolatban pontos számot nem tud mondani, becsült adat kb. 
20-30 millió Ft körüli összeg, ami a cégektől befolyhatott. Nem kell azon aggódni, hogy 
csökken a helyi adóbevétel, mert messze az országos gazdasági növekedésen felül van a 
teljesítés. Az építményadónál pl. most fog realizálódni az az összeg, melyet az EGLO az új 
csarnok után befizet.   
A talajterhelési díjnál reméli, hogy az az ok, hogy egyre többen kötnek rá.  
Azt azért megemlíti, hogy a legnagyobb rá nem kötő Pásztó önkormányzata volt. Többek 
között a strandot is rákötötték a csatornára, így már  nem szippantós autó viszi a szennyvizet.  
Ez ugyan nem látszik, de nagyon jelentős tétel.  
Az ingatlanok eladását tavaly valóban fölültervezték, kevesebb ingatlant sikerült eladni. Ez is 
azt jelzi, hogy nagyon jól gazdálkodott a város, mert egy igen jelentős, betervezett tétel kiesett 
és mégis megőrizte a város a fizetőképességét. Az idén több bevétel lesz ingatlan eladásból, 
mert amit tavaly nem adtak el, azt most el lehet adni.  
Az is egy jó intézkedést volt, hogy az önkormányzat rendezte a bérlakásainál a bérleti díjakat, 
ugyanis innentől kezdve megéri megvenni a bérlakásokat. Az onnan befolyó pénzt jól kell 
felhasználni,  nem lehet elkölteni működésre.  
 
Volek György: Örül annak, hogy jól sikerült az elmúlt év és örül annak is, hogy a bevételek 
túlteljesültek. Ebben benne van az önkormányzat dolgozóinak munkája és benne van az állam 
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gazdaságpolitikája is, mely Pásztóra is kihatott. Az útépítés, a vállalkozói kedv, a vállalkozók 
munkája mind benne van a bevétel növekedésében.  
Tavaly az utak és járdák felújítására 10 millió Ft volt betervezve és ez csak 1,9 %-ra teljesült. 
Említhetné a Vezér utcát, a Munkácsy és Derkovits  utcákat. Voltak még más tételek is, 
melyek nem valósultak meg, pl. a hasznosi Idősek Klubjának építése, a díszkivilágítás 
kiépítése, a Hajós Alfréd úti sportpályán a futókör kiépítése, járműlízing, strandfejlesztés, 
szociális bérlakás stb. Az igaz, hogy hasznos dolgokra lettek átcsoportosítva a pénzeszközök, 
de ha valamit beterveznek, jó lenne, ha azok meg is valósulnának.  
Mi volt az oka, hogy ezek nem valósultak meg? A dolgozók hiánya, a Műszaki Osztály 
felkészületlensége, vagy egyéb? 
 
Dömsödi Gábor: Nagyon sokszor elmondta már, hogy miért nem valósult meg az út és járda 
felújítás.  Az év elején, a költségvetés készítésekor mindenki elmondja, hogy mit szeretne, 
készítenek egy tervet. Ebből aztán a fölösleges dolgokat kihúzzák. Csak azokat  teszik bele a 
költségvetése, amik kellene, ha megvan rá a pénz. Az látszik, hogy a költségvetésből hiányzik 
egy komoly tétel, az ingatlanok eladásából származó, tervezett bevétel. A betervezett dolgokat 
akkor tudták volna megvalósítani,  ha befolyt volna az összes tervezett bevétel. Sajnos 
azonban voltak váratlan kiadások, pl. meg kellett venni egy telket. Amit leginkább meg kellett 
valósítani, az elkészült, ami elhagyható volt, az elhagyták. Ezért hagyták el az elektromos 
autót, a járdáknak egy részét, viszont a díszkivilágításra betervezett pénzt arra költötték. Egy 
költségvetést nem lehet úgy megtervezni, hogy minden pontosan meglegyen. Ezért híve 
annak, hogy a lehető legpontosabban tervezzék meg a bevételeket. Látni kell a prioritásokat és 
azt, hogy mi hagyható el és mi nem. Választani kellett, hogy megvesszük-e a Szalai malom 
területét, vagy járdát csinálunk. Teljesen egyértelmű, hogy a malom területét kellett megvenni 
a projekt miatt.  
Büszke arra, hogy a városnak egy pillanatig nem volt likviditási gondja. Véleménye szerint az 
a jó út, ha egy teljesen reális költségvetést elfogadnak és utána a legjobb tudásuk szerint 
követik azt.  
 
Plecskó Péter: A Vezér utcából itt van egy lakó, akit köszönt.  A hétvégén is beszélgettek és 
van egy téves információjuk, mely szerint a képviselő-testület tavaly leszavazta a Vezér utca 
felújítását. Ez nem igaz, nem szavazták le. A költségvetésben ma is szerepel a betervezett 10 
millió Ft. A Polgármester úr elmondta az előbb, hogy nem jutott mindenre pénz, így kellett 
beosztani a rendelkezésre álló forrásokat.  Valószínűleg a Vezér út az idén kerül kivitelezésre, 
amennyiben a város ki tudja gazdálkodni.  
 
Dömsödi Gábor: A Vezér utcával kapcsolatban úgy pontos a történet, hogy 2015. év végén, 
amikor a költségvetést készítették, azt a tájékoztatást kapta, hogy egyetlen egy utcára van kész 
terv, és ez a Vezér utca.  A 2016. évi költségvetésbe nevesítve betették a Vezér utcát.  Nem 
arról volt szó, hogy a képviselő-testület ezt leszavazta, hanem arról, hogy egyetlen képviselő 
szóvá tette, hogy miért a Vezér utca. A kérdésben megfogalmazott állítás az volt, hogyha a 
Vezér utcát csinálnák meg,  lehet, hogy olyan utcák lakói fel lennének háborodva, akik több 
adót fizetnek, mint a Vezér utca lakói. Ennek a képviselőnek elmondta, hogy ez nem 
adófizetési alapon működik. Azt is elmondta, hogy a vita teljesen okafogyott, mert erre az 
utcára van terv. Aztán kiderült, hogy más utcákra is volt terv. Tavaly pedig nem jutott rá pénz.  
A mai napirendek között szerepel a Vezér utca felújítására vonatkozó ajánlatkérés. 
Pásztón egyébként még van legalább 12 utca, ami szintén rossz állapotban van és felújítandó 
lenne. Ezért is nagyon nehéz a sorrendet felállítani. Azt javasolja, hogy az érintett utcák 
lakóival hozzanak össze egy találkozót és addigra készüljön valamilyen megoldási javaslat. 
Nem szeretné úgy abbahagyni a polgármesteri ciklusát, hogy ebben az ügyben nem tett 
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valami fontosat.  Kéri, gondolkozzon mindenki, hogy mi lenne a megoldás. A keretösszeg 300 
millió Ft, erre kellene forrást találni. Ez a számítás a 2014-es árakon történt. A dolog nem 
lehetetlen, várja az észrevételeket. Mond néhány érdekes adatot. A városban 900 garázs után 
fizetnek adót, melyből évi 2 millió Ft bevétel származik. Ezzel szemben a városban kb. 5000 
gépkocsi van. A kettő nem áll arányban egymással.  
Több utca lakóitól is kapott levelet, és mindenkinek igaza van.  
 
Barna Tiborné: Úgy gondolja, hogy a képviselőknek nagyon  nehéz dolguk van és nem érzi 
azt, hogy nem voltak együttműködőek. Pontosan azért kérdeznek rá újra és újra a járdák és 
utak állapotára, a munkahelyek megszűnésére, hiszen azért képviselők, hogy képviseljék a 
város lakóit, és ha kell százszor is megkérdezik.  
 
Dömsödi Gábor: Az  IPESZ megszüntetése több éve történt, legutóbb két hónappal ezelőtt 
beszéltek róla. Azokat állandóan ismételni, hogy mennyi megtakarítás volt, igen fárasztó.  
 
Volek György: Amikor az állam átvállalta az adósságot, bizonyos összeg felszabadult. Azóta 
a város adóerő képessége növekedett és elmaradtak bizonyos dotációk is az állam részéről.  
 
Dömsödi Gábor: Volek úr tegnap azt kérdezte, hogy amikor az adósság konszolidáció történt, 
akkor felszabadult az a kamatteher, amit a korábbik években a hitel finanszírozására 
fordítottak. Ez a kamat összeg egy jelentős összeg kellett, hogy legyen. Mi lett azzal a kb. 100 
millió Ft-tal? 
A válasza erre az, hogy az adósságrendezéssel egyidőben megváltozott az önkormányzatok 
finanszírozása is. Áttértek a feladat alapú finanszírozásra. Azokat a különbségeket, melyek a 
feladat finanszírozás és a valódi ráfordítás között vannak, az önkormányzatnak kell 
kigazdálkodnia. Aki nem tudja kifizetni, az sorban áll az ÖNHIKI támogatásért. Pásztó ebben 
az évben már be sem nyújtotta igényét.   
Volt egy másik tétel, ami számon kérhető a korábbi időszakon, az pedig az iskola 
működtetése. 144 millió Ft-ot fizettek azért, mert rosszul volt kiszámolva, hogy mennyibe 
kerül az iskola működtetése. Amikor visszavették az államtól az iskola működtetését, 
kihozták 60 millióból. 
 
Amennyiben nincs több kérdés, vélemény, a bizottságok álláspontját kéri ismertetni.  
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Volek György: A Pénzügyi és TEF Bizottság is megtárgyalta és 5 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
Név szerinti szavazás: Dömsödi Gábor igen, Farkas Attila igen, Barna Tiborné igen, Plecskó 
Péter igen, Volek György igen, Gömbiczné Kanyó Beatrix igen, Káposzta Csaba igen.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, minősített többséggel elfogadta.  
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Pásztó Városi  Önkormányzat  képviselő-testülete 
5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete 
a 2017. évi zárszámadásáról 
(A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve) 
 

III. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a 2017. évi  belső kontroll rendszer működtetéséről szóló vezetői nyilatkozatok 
elfogadására. 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Volek György: A Pénzügyi és TEF Bizottság is megtárgyalta és 5 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek. 
 
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 
143/2018. (V. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte és elfogadja az Önkormányzat 
költségvetési szerveit érintően a vezetői nyilatkozatokat a belső kontroll rendszer 2017. évi 
működtetéséről. 
 

IV. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 1. számú módosítására. 
Előterjesztő:  Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Vannak olyan plusz kifizetendő összegek, melyek miatt átcsoportosításra 
van szükség.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Plecskó Péter: Az egyik táblázatban van egy tétel, mely az idei évre tervezett beruházásokat 
tartalmazza. Fölírja magának és a következő módosításnál figyelni fogja. Legelőször a 
strandfejlesztésnél fog kiderülni, hogy a 15 millió Ft előirányzott összegből lesz-e maradvány, 
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vagy nem. Amennyiben lesz maradvány, hozzátenné az útépítéshez és akkor lehet, hogy két 
utcát is föl lehetne újítani.  
 
Dömsödi Gábor: A pénzt akkor lehet elkölteni, amikor van.  Legkorábban szeptemberben 
tudják megnézni, hogy a maradvány tényleg maradvány-e. A strandnál lesz maradvány, de 
nem költené el másra. Annak ott kell maradni, mégpedig azért, mert nem valósult meg az, 
amire ezt a pénzt szánták. Ezt a pénzt egyrészt a kút kitisztítására szánták, másrészt pedig 
szerettek volna egy kismedencét csinálni, miután látják, hogy a tisztítás után a kútnak milyen 
a hozama. 
A strand valószínűleg csak június második hétvégéjén fog megnyitni, mert a medence 
burkolását be kell fejezni.  
 
Káposzta Csaba távozik, 6 képviselő van jelen.  
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Volek György: A Pénzügyi és TEF Bizottság is megtárgyalta és 5 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a rendelet-módosítást. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, minősített többséggel elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
6/2018. (V. 31.) önkormányzati  rendelete  
az 1/2018.(I. 26.) számú  költségvetési rendelet módosításáról 
(A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve) 
 

V. NAPIRENDI PONT: 
   
A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója 
Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató 
 
Szűcs Viktor: Bemutatja Kondorosi Ferencé dr-t, a Kft. könyvvizsgálóját. Megkéri, hogy 
ossza meg a beszámolóval, illetve a könyvvizsgálattal kapcsolatos véleményét, észrevételeit. 
  
Kondorosi Ferencné dr.: Köszönti a jelenlévőket. Először is köszöni a bizalmat. Úgy 
gondolja, hogy maximálisan megpróbáltak a rendelkezésre álló rövid idő alatt is olyan  
módosításokat és olyan helyesbítéseket eszközölni, amelyek elősegítik a munkát és Pásztó 
város gazdálkodását. 
A többször módosított 2000. évi C. törvény szerint kell a vagyoni, pénzügyi helyzetét és 
jövedelemtermelő képességét vizsgálni, hogy ez előírás szerűen és megfelelően történjen. Ez 
alapján kellett módosítani  három oszlopos eredménykimutatást és mérleget készíteni, mert a 
korábbi támogatásokat helyesbíteni kellett az előírásoknak megfelelően. Ez kedvezően 
befolyásolta az eredményeket. Van egy nagyon fontos követelmény, amit be kell tartani a 
gazdálkodóknak. Ez pedig az, hogy a saját tőkéje ne használódjon el, hanem a jegyzett 
tőkével egyenlő legyen, vagy annál magasabb. Ez  itt sérült és különböző módszerekkel 
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megpróbálták helyre tenni. Ez itt most lezárható,  a jelenlegi igazgató és a gazdasági igazgató 
segítségével ez az állapot megszüntethető.  
A hogyanra, illetve arra, hogyan tudják a város gazdálkodását segíteni, nagyon fontos a 
kontrolling alapú gondolkodás. Nem egy alkalommal kell ellenőrizni, hanem folyamatosan.  
Ezt megbeszélték, ez már működik. Bármikor megkereshetik őt a problémával, ezt a pénzügyi 
osztályvezető asszonnyal is megbeszélte. A kontrolling alapú számvitel bevezetése azt jelenti, 
hogy  részenként kell megnézni, hogy hol a probléma.  Ez a könyvelési rendszer már 
folyamatban van.  
Azt tudja ígérni, hogy bárkinek szivesen segít, ha megkeresik a problémával, akár 
személyesen is eljön.  
Eddig azt tapasztalta, hogy ahol ő végzi a könyvvizsgálói feladatokat, mindenütt kedvezően 
alakultak az eredmények.  
 
Dömsödi Gábor. A Városgazdálkodási Kft. gazdálkodása szerinte elindult azon az úton, 
amelyiken el szerették volna indítani.  
 
Kérdés nem volt.  
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György: Megköszöni  Kondorosi Ferencné dr. beszámolóját és véleményét. Egy 
közgazdász ismerőse mondta, hogy nagyon szakszerű és korszerű a beszámoló. Az 
önkormányzat részére pedig kedvező a végrehajtott korrekció.  
A beszámolóban célzott arra, hogy jövőbeni események esetleg okozhatják azt, hogy a 
társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.  
Erre szeretne választ kapni kicsit részletesebben, milyen események lehetnek befolyásoló 
tényezők? 
 
Káposzta Csaba érkezik,  7 képviselő van jelen. 
 
Kondorosi Ferencné dr.: Említette, hogy fontos követelmény, hogy a saját tőke ne csökkenjen 
a jegyzett tőke alá. Eddig ez volt a rossz arány és azt tették, hogy a jegyzett tőkét felemelték. 
Nemhogy helyrebillentették, hanem éppen ellenkező irányú elmozdulás történt. Ezt tették 
most helyre és igaz, hogy veszteséges volt a 2017-es év, de bízik abban, hogy ezzel a 
kontrolling alapú módszerrel el lehet érni, hogy eredményes legyen a Kft. Több olyan javaslat 
született, amellyel a következő évben már eredményről számolhatnak be.  
Amellett, hogy kialakítják az új rendszert, a pénz bevétel és kiadás vizsgálata is megtörténik, 
hogy melyek azok a pontok, amelyeken esetleg változtatni kell.  
 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a beszámolót. 
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala minősített  szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal minősített többséggel elfogadta. 
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
144/2018. (V. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pásztói Városgazdálkodási 
Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló előterjesztést, az egyszerűsített 
éves beszámolót, a kiegészítő melléklettel együtt, valamint a könyvvizsgálói jelentést és az 
alábbi határozatot hozza: 

1./ A Képviselő –testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi 
gazdálkodásáról szóló előterjesztést, az egyszerűsített éves beszámolót – 2.914 eFt adózott 
eredménnyel, a kiegészítő melléklettel együtt elfogadja, a könyvvizsgálói jelentést tudomásul 
veszi. 

VI. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat alpolgármester megválasztására 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Mivel bármelyik pillanatban bárkit érhet valami probléma,  őt is. Nem 
nagyon tartható az a helyzet, hogy nincs alpolgármester. Korábban kérte Volek György 
képviselőt, gondolkozzon el, hogy társadalmi megbízatásban elvállalná-e az alpolgármesteri 
tisztséget. Azt szeretné elkerülni, ne álljon olyan helyzet elő, hogy nincs aláíró és emiatt 
valamiről lemarad az önkormányzat.  
Ismét megkérdezi Volek György képviselőt, vállalná-e az alpolgármesteri tisztséget.  
 
Volek György: Igen, vállalja.  
 
Dömsödi Gábor: Javaslata, hogy a képviselő-testület Volek György képviselőt válassza meg 
alpolgármesternek. Erről titkos szavazással kell dönteni. Föl kell állítani egy szavazatszámláló 
bizottságot, melynek tagjaira javaslatot fog tenni.  
 
Dr. Gajdics Gábor:  A titkos szavazást az Ügyrendi Bizottság bonyolítaná, de a tagjai közül 
nincs jelen senki.  
 
Dömsödi Gábor: Ha jól tudja, a törvény nem írja elő, hogy csak az Ügyrendi Bizottság 
bonyolíthatja le. Javasolja, hogy tartsanak szünetet, addig ennek utánanéz a Jegyző Úr és 
folytatják. 
 
SZÜNET 
SZÜNET UTÁN  
 
Dömsödi Gábor: Megállapítja a határozatképességet, mivel a 9 képviselőből 7 fő jelen van. 
Tájékoztatást ad arról, hogy miután megválasztották az alpolgármestert, dönteni kell arról is, 
hogy főállásban, vagy társadalmi megbízatásban látja el feladatát, továbbá meg kell határozni 
a tiszteletdíját is.  
A törvény szerint, ha a polgármester társadalmi megbízatású, akkor az alpolgármesternek is 
annak kell lennie. Fontos kitétel még, hogy egy  alpolgármesternek képviselőnek kell lennie.  
A tiszteletdíj társadalmi megbízatású alpolgármester esetében nem haladhatja meg a 
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90 %-át.  A társadalmi megbízatású 
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polgármester tiszteletdíja a főállású polgármester illetményének 50 %-a, tehát az 50 % 90-%-
ára tesz javaslatot.  
  
A szavazatszámláló bizottság tajainak  javasolja Barna Tibornét, Farkas Attilát és Káposzta 
Csabát.  A tagokról egyenként szavazzanak. Elsőként Barna Tibornéról. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett  elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
145/2018. (V. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület az alpolgármester megválasztására a szavazatszámláló bizottság tagjának 
Barna Tiborné képviselőt megválasztotta.  

Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja Farkas Attila szavazatszámláló bizottság tagjává történő 
megválasztását. 

A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
146/2018. (V. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület az alpolgármester megválasztására a szavazatszámláló bizottság tagjának  
Farkas Attila képviselőt megválasztotta.  

Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja Káposzta Csaba szavazatszámláló bizottság tagjává 
történő megválasztását. 

A döntés meghozatala egyszrű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
147/2018. (V. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület az alpolgármester megválasztására a szavazatszámláló bizottság tagjának 
Káposzta Csaba képviselőt megválasztotta.  

Dömsödi Gábor: Javasolja, hogy az alpolgármester megválasztására vonatkozó napirendet a 
választás előkészítését követően folytassák.  

Szavazásra bocsátja.  
A d öntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
148/2018. (V. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület az alpolgármester megválasztására vonatkozó napirendet a választás 
előkészítését követően folytatja.  

VII. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő  
városi strandfürdő szolgáltatást térítésmentesen igénybe vevők körére 
Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató 
 
Dömsödi Gábor: A tegnapi bizottsági ülésen sokat vitatkoztak és abban maradtak, hogy a mai 
ülésen tesz javaslatot az ügyvezető igazgató. 
 
Szűcs Viktor: A határozati javaslat úgy módosulna, hogy a Pásztói civil és sportszervezetek 
által megszervezésre kerülő nyári táborok résztvevői, életkortól függően, az érvényben lévő 
felnőtt egész, vagy félnapos, továbbá a gyermek, diák, nyugdíjas egész vagy félnapos 
belépőjegyek árából  50 % kedvezményt kapjanak. 
A 3. pont pedig a következők szerint módosulna: „A polgármester felhatalmazza a Kft. 
ügyvezetőjét, hogy biztosítsa a strand ingyenes használatát az EGYMI-ben lakó gyermekek 
részére Zagyi Edit által ingyenesen tartott úszás oktatásra.” 

Kérdés 

Gömbiczné Kanyó Beatrix: Jól értelmezi-e, hogy a Zsigmond Király Általános Iskola 
tekintetében van a rendezvény, illetve a testnevelés órák?  Szeretné, ha kibővítenék a város 
összes iskolájára.  

Káposzta Csaba: A  Zsigmond Király Általános Iskola szeretné a Fut a suli rendezvényét 
összekötni június 11-én egy úszóversennyel. Egyébként a kedvezmény minden iskolára 
vonatkozik.  

Gömbiczné Kanyó Beatrix: Nyári táborokat nem csak a civil és sport szervezetek szerveznek, 
hanem az intézmények is.  

Káposzta Csaba: Az  iskolák egyébként is kedvezményesen vehetik igénybe a strandot. 

Bartus László: Javasolja, hogy a határozati javaslatban az EGYMI helyett a gyermekotthon 
szerepeljen, mert az minden gyermekre vonatkozik.  

Dömösödi Gábor: Javasolja, hogy a nyitás első napján a strand igénybevétele 2018. június 16-
án (szombat) a pásztói lakcímmel rendelkező 18 éven aluliak, valamint a Pásztói Líceumban 
tanulói  jogviszonnyal és diákigazolvánnyal rendelkezők részére ingyenes legyen. A 
határozati javaslat 5. pontjaként rögzítsék.  

Káposzta Csaba: Szeretné, ha máskor a strand vezetője is jelen lenne, amikor a stranddal 
kapcsolatos napirendet tárgyalnak.  
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Dömsödi Gábor: A strand vezetője Szűcs Viktor, aki jelen van. A strand vezetőjének olyan 
ember kell, akinek a végzettsége megfelel.  
 A strand üzemeltetése továbbra is kihívás, de mivel nyáron Pásztó fő attrakciója, törekedni 
kell arra, hogy minden évben javuljon valami. 
 
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a módosított határozati javaslatot. 
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a módosított határozat javaslatot 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
149/2018. (V. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatójához benyújtott kérelmeket a Városi 
Strandfürdő vonatkozásában és a következő határozatot hozza: 

1./ Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülte hozzájárul és engedélyezi a Városi 
Strandfürdő térítésmentes igénybevételét az alábbiak szerint: 

- Zsigmond Király Általános Iskola:  
2018. június 11. 9 órától 11 óráig (Fut a Suli utcai futóverseny és sportnap) 

- 2018. június 04 és 2018. június 15. közötti időszakban délelőtti vagy délutáni testnevelés 
órák 

- Polgárőrség: az általa szervezett Gyermeknap idejére 
- Pásztói civil és sportszervezetek által megszervezésre kerülő nyári táborok résztvevői 

életkortól függően, az érvényben lévő felnőtt egész, vagy félnapos, továbbá a 
gyermek, diák, nyugdíjas egész vagy félnapos belépőjegyek árából  50 % 
kedvezmény. 
 

2./ Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul és engedélyezi a Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nek, hogy a Pásztói Múzeum részére a 
Múzeumok Éjszakája programban kisorsolandó 5 db egész napos belépőjegyet a program 
támogatásaként biztosítsa. 

3./ A polgármester felhatalmazza a Kft. ügyvezetőjét, hogy biztosítsa a strand ingyenes 
használatát a gyermekotthonban lakó gyermekek részére Zagyi Edit által ingyenesen tartott 
úszás oktatásra. 

4./ Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri és felhatalmazza a Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatóját, hogy az érintetteket értesítse jelen 
határozatról. 
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5./  A strand igénybevétele 2018. június 16-án (szombat) a pásztói lakcímmel rendelkező 18 
éven aluliak, valamint a Pásztói Líceumban tanulói  jogviszonnyal és diákigazolvánnyal 
rendelkezők részére ingyenes.  

VIII. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. fő tevékenységének 
módosítására és telephely bejelentésre  
Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató 
 
Dömsödi Gábor: Ez egy adminisztratív lépés, oka, hogy a közmunka kikerült a Kft. 
tevékenységi köréből. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a módosított határozati javaslatot. 
 
Dr. Gajdics Gábor: A tegnapi bizottsági ülésen javasolta, hogy a határozatba is kerüljön bele a 
főtevékenység pontos megnevezése, a TEÁOR számmal együtt.  
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
150/2018. (V. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pásztói Városgazdálkodási 
Közhasznú Nonprofit Kft. főtevékenységének módosítására és a Pásztói Városi Strandfürdő, 
mint telephely bejelentésre vonatkozó előterjesztését és a következő határozatot hozza: 

1./ Képviselő –testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 
főtevékenységének módosítását - TEÁOR 6832’08 Ingatlankezelés -  elfogadja és 
felhatalmazza az ügyvezető igazgatót, hogy a módosítást a NAV 18T201T bejelentő és 
változásbejelentő lapon hajtsa végre. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 

2./ Képviselő –testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. telephely 
bejelentésének pótlását a Pásztó Városi Strandfürdő vonatkozásában elfogadja és 
felhatalmazza az ügyvezető igazgatót, hogy a bejelentést a NAV 18T201T bejelentő és  

változásbejelentő lapon hajtsa végre. 
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IX. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámoló 
jóváhagyására   
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a  határozati javaslatot. 
 
Barna Tiborné: 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. 
 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
151/2018. (V. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenység 
végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta és jóváhagyja. 

X. NAPIREDI PONT: 
 
Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jövőbeli ellátásával kapcsolatos döntések 
meghozatalára. 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: A módosítás Pásztó lakosságát semmilyen tekintetben nem érinti. Ez egy 
belső rendelkezés. Az eddigi közszolgáltatók helyett kisebb számú közszolgáltatót kíván az 
állam létrehozni és ezért centralizálja a szolgáltatókat.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
152/2018. (V. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

1. Pásztó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Kelet-
Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás (továbbiakban: Társulás) 
tagönkormányzatainak közigazgatási területén 2018. július 1. napjától 2028. június 30. 
napjáig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Szelektív Hulladékhasznosító és 
Környezetvédelmi Nonprofit Kft. lássa el a VGÜ Nonprofit Kft. alvállalkozóként történő 
bevonásával. 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban nevesített közszolgáltató kiválasztásához szükséges 
jognyilatkozat-, illetőleg szerződés tervezeteket az 1-5. melléklet szerint megismerte és azok 
tartalmával egyetért és felhatalmazza a polgármestert arra, hogy azok véglegesített változatát 
a Társulás társulási tanácsi ülésén megszavazza, amennyiben a VGÜ Nonprofit Kft. 
alvállalkozói szerepével kapcsolatos feltételek tisztázódnak. 

 
Határidő: 2018. június 15. 
Felelős: polgármester 
 
XI. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a  Pásztó 0128 és 7682 hrsz-ú önkormányzati utak közterületi névadására. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Az ottani  lakók kérték azt, hogy az eddig csak helyrajzi számon  
nyilvántartott utakat nevezzék el. A neveket ők javasolták. 
 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
153/2018. (V. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a  névadásról szóló javaslatot megtárgyalta 
és az alábbiak szerint határoz: 
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1.  Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 0128 és 7682 hrsz.-ú önkormányzati      
utaknak a Csepegős dűlő nevet adja. 

   2.  Az utcanév változást a Központi Cím Regiszter nyilvántartásban fel kell dolgozni.  

      Felelős: Dr. Gajdics Gábor jegyző 

Határidő: azonnal 

XII. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat fogorvosi ügyelet tárgyában kötött feladat-ellátási szerződés módosítására. 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
 
Barna Tiborné: Az  Intézményirányítási és Szociális Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a szerződést módosítást. Örül annak, hogy 16 %-kal csökken a szolgáltatás díja. 
 
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 
154/2018. (V. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a fogorvosi ügyeleti ellátás 
tárgyában kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról szóló javaslatot és az alábbiak 
szerint dönt. 

Jóváhagyja a határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződés I. számú módosítását. 
Felhatalmazza a polgármestert a dokumentum aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

XIII. NAPIREDI PONT: 
 
Javaslat pályázat megvalósításához szükséges döntés meghozatalára (tűzvédelmi  
előírásoknak megfelelés, Pásztói bölcsőde kialakítása TOP-1.4.1-15-NG1-2016- 
00017) 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: A bölcsőde kialakításánál különféle tűzvédelmi előírásoknak kell 
megfelelni, melyek közül nem mind engedélyköteles. Ugyanakkor ahhoz, hogy üzembe 
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lehessen helyezni a bölcsődét  és megkapjuk a tűzrendészeti engedélyeket, ezért  pályázatot 
kell kiírni a megfelelő eszközök kialakítására.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
155/2018. (V. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a pályázat 
megvalósításához szükséges döntés meghozatalára (tűzvédelmi előírásoknak megfelelés, 
Pásztói bölcsőde kialakítása, TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00017) tett javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Márkus Pál Felelős 
Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadóval együttműködve a „Pásztói bölcsőde 
kialakítása” megnevezésű TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00017 számú projekt 
megvalósítása érdekében a bölcsőde tűzvédelmi előírásoknak megfelelő kialakításához 
(két kockázati egység kialakítása) – szerződésmódosítás keretében – pótmunkát 
rendeljen meg a kivitelezőtől. 
 

Határidő: szöveg szerint, haladéktalanul 

Felelős: polgármester 

 
XIV. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat pályázat megvalósításához szükséges döntés meghozatalára (Északi ipari  
terület kialakítása, ingatlancsere)  
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György: 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. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
156/2018. (V. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a pályázat 
megvalósításához szükséges döntés meghozatalára (Északi ipari terület kialakítása, 
ingatlancsere) tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Pásztó északi 

iparterület” megnevezésű TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00010 számú projekt 

megvalósítása érdekében az ingatlancsere ügyében eljárjon, a szükséges 

szerződéseket megkösse. 

 

Határidő: szöveg szerint, haladéktalanul 

Felelős: polgármester 

XV. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat a nyertes TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00059 és TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00060  
kódszámú, „Pásztó-Hasznos Művelődési Központ épületének energetikai  
korszerűsítése” és „Pásztó-Mátrakeresztes Művelődési Központ épületének energetikai  
korszerűsítése” című pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Ez egészen pontosan azt fedi, hogy el kell készíteni a szerződés kötéshez 
szükséges dokumentumokat és aláírhatják a támogatási szerződést, továbbá felhatalmazást ad 
a polgármesternek arra, hogy a pályázattal kapcsolatos összes ügyben eljárjon. Célszerűnek 
tartaná, ha a határozati javaslatban a felhatalmazást kibővítenék az alpolgármesterre is. Kéri, 
hogy ez így szerepeljen.  
Az előterjesztéshez két határozati javaslat kapcsolódik, tehát külön-külön kell szavazni róla.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja mindkét  határozati javaslatot az elhangzott kiegészítéssel. 
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja az I.  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 
157/2018. (V. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
 
A Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta a nyertes TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00059 
és TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00060 kódszámú, „Pásztó-Hasznos Művelődési Központ 
épületének energetikai korszerűsítése” és „Pásztó-Mátrakeresztes Művelődési Központ 
épületének energetikai korszerűsítése” című pályázatokkal kapcsolatos döntések 
meghozatalára tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza. 

 
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármesterét, hogy 

a bruttó 26 809 700 Ft nagyságú, „Pásztó-Hasznos Művelődési Központ épületének 
energetikai korszerűsítése” című és TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00059 kódszámú 
projekt szerződéskötéséhez szükséges feladatokat előkészítse és a támogatási 
szerződést aláírja. 
 

2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármesterét és 
Alpolgármesterét,  hogy a pályázat megvalósításához kapcsolódó valamennyi ügyben 
eljárjon. 

Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a II.  határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
158/2018. (V. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta a nyertes TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00059 
és TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00060 kódszámú, „Pásztó-Hasznos Művelődési Központ 
épületének energetikai korszerűsítése” és „Pásztó-Mátrakeresztes Művelődési Központ 
épületének energetikai korszerűsítése” című pályázatokkal kapcsolatos döntések 
meghozatalára tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza. 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármesterét, hogy 
a bruttó 29 997 400 Ft nagyságú, „Pásztó-Mátrakeresztes Művelődési Központ 
épületének energetikai korszerűsítése” című és TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00060 
kódszámú projekt szerződéskötéséhez szükséges feladatokat előkészítse és a 
támogatási szerződést aláírja. 
 

2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármesterét és 
Alpolgármesterét, hogy a pályázat megvalósításához kapcsolódó valamennyi ügyben 
eljárjon.  

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen   
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XVI. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak  
megválasztására  
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Voltak személyi mozgások, egyrészt dr. Becsó Károly helyett kell másik 
személyt választani, másrészt a tartósan távol lévő két kolléga helyett.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a  határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
159/2018. (V. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pásztó Városi Önkormányzat és Hivatala 
Közbeszerzési Szabályzata II. 1.1. pontja értelmében a Közbeszerzési Bírálóbizottságba 
állandó tagként az alábbi személyeket választja meg: 

1. Minden közbeszerzési eljárásban: 
1. dr. Gherdán Katalin, Városfejlesztési Osztály vezetője - vezető 
2. Juhászné Mustó Mária, Pénzügyi Osztály vezetője - tag 
3. dr. Gajdics Gábor, jogász - tag 

 

2. Az adott közbeszerzési eljárásban érintett szakügyintézők:  
1. Bartus László, Igazgatási és Szociális Osztály vezetője - tag 
2. Cservölgyiné dr. Urbán Erika - tag 
3. Kosztovics Ottó műszaki ügyintéző - tag 

 

3. A bizottság tagja az adott közbeszerzési eljárásban érintett intézmény vezetője. 
 

4. A Bírálóbizottság munkájában tanácskozási joggal részt vehet: 
1. Ügyrendi Bizottság elnöke - tag 
2. Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke - tag 

 

5. A Képviselő-testület a 298/2017. (XI. 29.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
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XVII. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a pásztói tanuszoda építési helyének (Pásztó, 2362/2 hrsz) térítésmentes átadása  az 
állam részére 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: A múlt év végén sürgősen dönteni kellett abban, hogy megvásárolják a 
területet és lebontsák az ingatlant, hogy az államnak át tudják adni az uszoda építése céljából. 
Az épület bontása egyébként 4,5 millió Ft-ba került. Erre azonban ténylegesen még csak most 
fog sor kerülni. Ebben az évben nem sok minden fog történni, az alapkő letétel kb. őszre 
várható.  
A bizottsági ülésen megfogalmazódott egy kiegészítés, hogy amennyiben nem valósul meg a 
projekt, az ingatlan tulajdonjoga visszaszáll az önkormányzatra.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot a kiegészítéssel.  
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a  határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, minősített többséggel elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
160/2018. (V. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó, 
Tanuszoda építésének helyszínéül átadásra kerülő ingatlan szerződését az alábbi 
határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület az állami beruházásként megvalósuló tanuszoda helyeként a 
Pásztó 2362/2 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű 3598 m2 területű ingatlant a 
Magyar Állam javára térítésmentesen átadja. 
 

2. A Képviselő-testület a Pásztó 2362/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának térítésmentes 
átadásról szóló szerződés aláírására meghatalmazza a polgármestert.    
 

3. Amennyiben a beruházás 5 éven belül nem valósul meg, az 1. pontban szereplő 
ingatlan tulajdonjoga visszaszáll az önkormányzatra.    
   

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű 

Dömsödi Gábor: Javasolja, hogy a következő két napirendi pontot az ülés végén tárgyalja a 
képviselő-testület az „Egyebek” után. 

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

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
161/2018. (V. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 
A képviselő-testület a 18-19. napirendi pontokat az ülés végén tárgyalja az Egyebek után. 
 
XX. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Vezér utca felújításához szükséges árajánlatok bekérésére 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Azért a Vezér utca, mert a költségvetésben szerepel és ez az az utca, amelyik 
a legrövidebb, valamint van terve.  
Amennyiben úgy alakulnak a dolgok, még az ősszel meg lehet tenni az előkészületeket egy 
rövidebb utca felújítására. Ez azonban csak szeptember 15-én fog látszani. A  nyáron már úgy 
kell árajánlatokat bekérni, hogy ha rendelkezésre áll a pénz, tudják kezdeni a munkát.  
 
Kérdés 
 
Bartus László: Nincs-e közbeszerzési kötelezettség? Ha még ebben az évben más utcát is 
akarunk felújítani, az egybeszámítás miatt lehetséges, hogy kell.  
 
Dömsödi Gábor: Mivel kellene egybeszámítani? 
 
Genyéné Batta Nikoletta: A Nagymező út felújítását is tervezzük ebben az évben és 25 millió 
Ft a közbeszerzési értékhatár. Az egybeszámítási szabály szerint, ha egy éven belül a 25 
millió Ft-ot túllépjük, már közbeszerzés köteles.  
 
Dömsödi Gábor: Amíg nem lépjük túl, addig nem.  
 
Genyéné Batta Nikoletta: Ebben az esetben túllépjük és akkor a Nagymező utat is 
közbeszereztetni kellene. 
 
Dömsödi Gábor: Bízzanak abban, hogy nem lépik túl.  Amíg nincs árajánlat, addig nem 
tudják. Pont a határon van. Ha összeér, akkor közbeszereztetik a kettőt, de a határozat meg 
lesz az induláshoz.  
 
Káposzta Csaba: Minden képviselőnek öröm, ha egy utcát felújítanak, ha többet, az még jobb. 
Reméli, hogy sokkal több utcát meg tudnak csinálni, nagyon nagy lemaradásuk van utak és 
járdák tekintetében.  
 
Dömsödi Gábor: Nem ért egyet, mert nem nekik van elmaradásuk, hanem a város korábbi 
vezetésének. Ugyanis a Munkácsy, a Derkovits és a Tücsök utcáknál, amikor kiparcellázták és 
értékesítették a telkeket, akkor kellett volna az utat is megcsinálni és a közműveket kiépíteni. 
Ez nem ennek a képviselő-testületnek a bűne, de sajnos nekik kell helyrehozni. Ezt örökölték, 
ezt meg kell oldani.  
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Vélemény, észrevétel 
 
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot.  
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a  határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, minősített többséggel elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
162/2018. (V. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Vezér utca 
felújításához szükséges árajánlatok bekéréséről szóló javaslatot és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Vezér utca útfelújítási 
munkálatainak elvégzésére – a tervdokumentációk alapján - bekérje a három ajánlatot. 
 
 Az útfelújítási munkálatokra beérkezett árajánlatokat ismertesse a Képviselő testülettel. 
 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: polgármester 
  
 
XXI. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat rézsűkasza megvásárlására 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: A bizottsági ülésen 7,5 millió Ft-ra javasolták módosítani a felső 
összeghatárt az alvázmerevítés miatt. 
 
Kérdés 
 

Farkas Attila: Tudja, hogy a 7 millió Ft szerepel a költségvetésben és az Ügyvezető igazgató 
úrtól szeretné megkérdezni, hogy az alapgép, a traktor, milyen állapotban van?  

Nem lenne-e jobb, ha ezt a 7 millió Ft-ot befizetnék, mint önrészt és a többit lízingelve, 
vásárolnának egy kombinált gépet, amely minden feladatra alkalmas. Ugyanis továbbra sincs 
megoldva télen a hó eltolása.  

Dömsödi Gábor: Igazgató úr helyett ő válaszol. A tegnapi bizottsági ülésen elmondta – kár, 
hogy Farkas Attila nem volt ott -, hogy a traktor rossz állapotban volt, ez egy nagyon 
elhasznált traktor volt, de az elmúlt években sok pénzt költöttek rá. Most olyan állapotban 
van, hogy télen a szórási munkákat minden gond nélkül ellátta. Sikerült elérni egy olyan 
állapotot, hogy üzemszerűen használható.  Miután az a pályázat, melyben egy másik tipusú 
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traktort akartunk vásárolni, éppen erre nem adott lehetőséget és pénzügyi forrást, ezért abban 
kell gondolkodni, hogy ezt a traktort megtartjuk, vagy eladjuk és lehet, hogy egyszer egy új 
gépet vásárolunk. Ha van olyan pályázat, amelyben nincs meghatározva, hogy milyen traktort 
kell venni, akkor teljesen egyértelmű, hogy nekünk MTZ-t kell vásárolni, mert minden 
adapterünk ahhoz való. A hótolást ez látta el és továbbra is ez fogja ellátni. Vettünk hozzá egy 
szóró berendezést, erre rá lehet rakni a fűkaszát. Az nem megoldható, hogy az önrészből 
vegyünk egy nagyobb gépet, mert ott ugyanaz a helyzet a lízinggel, mint az önkormányzati 
hitellel. Sem az önkormányzat, sem a Városgazdálkodási Kft. nem vehet föl hitelt, mert a 
lízing is hitelnek számít. Arra ugyanúgy állami engedélyt kellene kérni, mintha 20-30 millió 
Ft fejlesztési hitelt kérnénk.  

Azért van ez benne a költségvetésben, mert elodázhatatlanul kell. Ennek egy készüléke 
megvan, csak nincs olyan kinyúlása, hogy árkot, domboldalt lehessen vele vágni. Az, hogy 
egyszer majd egy új traktort kell venni, az biztos. A jelenlegi traktor ezzel a nagyon sok 
javítással egy jó állapotba került.  

Farkas Attila: Egy új traktor mennyibe kerülne? A bizottsági ülésen pedig azért nem volt, 
mert nem tagja egyetlen bizottságnak sem, így a munkahelyéről sem tud hivatalosan eljönni.  

Dömsödi Gábor: Traktor van 300 eFt-tól 300 millió Ft-ig. Amiről beszélnek, az MTZ, kb. 7,5 
millió Ft plusz ÁFA. Attól is függ, hogy milyen hidraulikával van fölszerelve, milyen 
kiépítést kérnek hozzá. Azok a traktorok, melyek ilyen hordozók üzemeltetésére valók, kb. 35 
millióig tartanak.  A következő kategória már 80-120 millió Ft fölött van.  Ami nekünk az 
optimum lenne, az olyan, mint amit a Közútkezelő használ, kb. 30 millió Ft értékű.  

Jól körüljárták a dolgot és elmentek a Bátonymetálhoz. Látszik, hogy vannak sokkal olcsóbb 
és hatékonyabb megoldások. A következő évi költségvetésbe be kell egy traktort tervezni és a 
nehezebb munkát a régi géppel végezni.  

Farkas Attila: Akkor a traktor most olyan állapotban van, hogy teljesen üzemképes, teljesen 
fel van újítva?   

Dömsödi Gábor: Nincs teljesen felújítva, üzemképes.  A sebességváltót, a kuplungot 
megcsinálták. Meg kell kérdezni Molnár Sándortól, hogy pontosan mit újítottak föl rajta. 

Farkas Attila: Ezek után is az a véleménye Polgármester úrnak, hogyha jövőre venni kell egy 
új traktort valószínűleg, jobban megéri így külön megvásárolni a rézsűkaszát, mint venni egy 
kombinált gépet? 

Dömösödi Gábor: Egy traktor úgy néz ki, hogy rá lehet szerelni ezt-azt. Nincs olyan, hogy 
rézsűkasza traktor. A rézsűkasza egy kiegészítő. Egy olyan hidraulikus gém, mely a mi 
esetünkben 6 m-re kinyúlik. Van egy forgó henger, amelyiken kések vannak, ez vágja magát a 
füvet. Van hozzá egy kaszával megegyező ellensúly és tartozéka még egy merevítés. Van még 
egy fontos eleme, egy joystic, mellyel irányítani lehet a rézsűkaszát. Vannak olyan gépek is, 
melyekre előre és hátra is lehet az eszközt tenni, de azok nagyon drágák. 
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Plecskó Péter: Vannak már bekérve árajánlatok és amit kinéztek, ezt a sofőr tudja egyedül is 
üzemeltetni, vagy kell hozzá még egy személy? 

Dömsödi Gábor: Ezt egyedül tudja üzemeltetni. A három árajánlat közül a legkedvezőbbet 
egy ismeretlen cég adta.   A berendezés lehet, hogy kínai, egy forgalmazó gyártja, 1 db van 
belőle. A HIDROT itt van a piacon, egy magyar gyártó, bevált, ismerik, van hozzá alkatrész. 
Bár egy fél méterrel rövidebb a gémje és 1  millióval drágább, de szerinte ez kellene. 

A tegnapi bizottsági ülésen azzal egészítették ki a határozati javaslatot, hogy rézsűkasza és 
tartozékai, maximum 7,5 millió Ft értékben.  

Vélemény, észrevétel 

Volek György: A Pénzügyi és TEF Bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
kiegészített határozati javaslatot. 

Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta. 
 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
163/2018. (V. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a  
rézsűkasza vásárlására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
az ajánlatban szereplő áron, de maximum bruttó 7,5 millió Ft-ig  a Hidrot Kft által 
forgalmazott, Hidrot GH 6001 típusú rézsűkasza és tartozékai megvásárlására. 
 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: polgármester 

XXII. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Pásztói Életesély Alapítvány egyedi támogatási kérelmének jóváhagyására 
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok 
 
Káposzta Csaba: A Pásztói Életesély Alapítvány vándor táborba szeretne elmenni.  14 diák és 
3 felnőtt venne részt, fejenként 28 eFt a költség.  Amennyiben 110 eFt-tal támogatnák a civil 
és sport keretből, akkor 7000 Ft-tal kevesebbe kerülne fejenként. 
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Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
  
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szoc. Bizottság is 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 
164/2018. (V. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói 
Életesély Alapítvány  kérelmét, mely a vándor tábor költségének támogatására irányul. A 
táboroztatás  költségéhez 110.000 Ft támogatást biztosít a 2018. évi civil keret terhére. 
Az alapítvány a támogatási összeggel 2019. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben a 
megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el,  2019. évben nem jogosult 
támogatásra. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős:    polgármester 
 
XXIII.   EGYEBEK  
 
Barna Tiborné: Sokszor elmondta már, hogy a Gárdonyi utcának a helyzetét valahogyan 
rendezni kell, mert már nem is utca, hanem parkoló. Ne várják meg, míg baleset lesz. Azt is 
mondták, hogy a régi salakpályát meg lehetne csinálni parkolónak. Kéri az illetékeseket, 
menjenek le és nézzék meg. A helyzet tarthatatlan.  
 
Dömsödi Gábor: Igazat ad Barna Tibornénak. Nagyon sok más helyen is tarthatatlan  a 
helyzet. Adjanak javaslatot, jelöljék meg a forrást.  

Barna Tiborné: A javaslata az, hogy a régi salakpályából alakítsanak ki parkolót. 
 
Dömsödi Gábor: A dolognak az a menete, hogy van a városnak rendezési terve. A rendezési 
terv minden képviselő számára elérhető és javaslat tehető hozzá.  Ha a terv megvan, utána 
meg kell találni a finanszírozás módját.  
Jelenleg nem fogja tudni megoldani a problémát.  Azt tudják, hogy nem jó a helyzet, azt is 
meg kellene mondani, hogy mi a jó, valamit mellé kellene tenni. Nem tudja megmondani, 
hogy mit  kellene ott csinálni és azt sem, hogy miből.  

Tegyenek le egy javaslatot, mellé a finanszírozást és ha rendben van, akkor az ő szavazatán 
nem fog múlni   a dolog.  
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Barna Tiborné: Azt is sokszor elmondta, hogy az Ady Endre út járdája járhatatlan. Azt is 
felajánlotta, hogyha építőanyagot kapnak, társadalmi munkában megszervezi a járda építését. 
Be is volt tervezve, meg is nézték, nem tudja, ott is mi lenne a megoldás.  

Dömsödi Gábor: A társadalmi munka ötlete tetszik neki. Az közösség építő is, csak azt nem 
tudja, lehet-e kalákában járdát építeni. Szerinte nem, mert vannak technológiai előírások.  

Azon a megbeszélésen, melyre összehívják a város lakosságát és csak utakról és járdákról lesz 
szó, föl kell állítani egy sorrendet a felújításra. A költségvetésben erre a célra biztosított 
pénzeszközt rá kell költeni. Sajnos másra kellett a pénz, amit nem lehetett elodázni. 

Genyéné Batta Nikoletta: Jelzi, hogy a rézsűkasza vásárlás elfogadásához minősített többség 
kellett volna, ami nem volt meg.  

Dr. Gajdics Gábor: Miért kell ahhoz minősített többség? Semmi nem indokolja. 

Dömsödi Gábor: Rosszul van az előterjesztésre írva.  

Dr. Gajdics Gábor: Az egyszerű szavazattöbbség megvan, mert 7 főből 4 igen és 3 
tartózkodás volt. Ez nem kérdés. Akkor lenne probléma, ha minősített többséggel kellett volna 
elfogadni. Nem látja indokát a minősített többségnek. Az SZMSZ sem tartalmaz ilyet. Nincs 
olyan, ami miatt minősített többség kellene.  

Meg lehetne ismételni a szavazást, hogy mindenki előtt világos legyen, de ennek nem látja 
okát. (Senki nem élt jelzéssel.) 

Dömsödi Gábor: A tartózkodást sem érti, de mindegy, illetve érti és visszavonja, hogy nem 
érti. Lényeg az, hogy nem kell minősített többség, a 4 pedig több, mint a három.  

Káposzta Csaba: Felhívja a lakosság figyelmét a hulladékudvar használatára. Sokan nem 
használják. Az idén nem lesz lomtalanítás, úgyhogy oda kellene kivinni az olyan dolgokat, 
mely nem háztartási hulladék. 

Dömsödi Gábor: Egyetért Káposzta Csabával. Kiegészíti még azzal, hogy a hulladékudvar 
nem ugyanaz, mint a szelektív hulladékgyűjtő. A hulladékudvarban ugyanis veszélyes 
hulladékot, műszaki cikket is le lehet rakni és sok más olyat, amit a szelektív gyűjtőbe nem.  
Előbb-utóbb hosszabban kellene nyitva tartani a hulladék udvart, amit valószínűleg az 
önkormányzatnak kellene megfinanszírozni. 
 
Káposzta Csaba: Az utak tisztán tartására hívja fel a figyelmet. Úgy érzi, hogy akiknek ez a 
feladatuk, kevesen vannak. Át kellene csoportosítani az embereket, hogy megfelelő legyen a 
város tisztasága.  
 
Dömsödi Gábor: A városban 2014-ben, amikor ezt a képviselő-testületet megválasztották, 
több, mint 250 közmunkás dolgozott.  Füvet nyírtak, utakat takarítottak. Amióta átszervezték 
a közmunkát, nagyon sok érték került be a városba és ezeket a közmunka programokat fenn 
kell tartani. Időközben csökkent a közmunkások száma is, többen el tudtak helyezkedni a 
munkaerő piacon. Ezzel a közmunkás létszámmal nem lehet ezeket a fenntartási feladatokat 
ellátni. Éppen ezért van szükség gépesítésre. Valóban rendezettebb volt a város korábban. 
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Ezért kell rézsűkaszát venni, ezért kellett nagy teljesítményű fűnyírót venni, ezért kellett 
takarító gépet venni. A takarító brigád egyébként nagyon jól dolgozik.  
Sajnos olyan mértékű a munkaerő hiány, hogy a beruházások megvalósítása is veszélybe 
kerülhet.  
Azt sem felejtsék el, hogy nagyon sok olyan területet is rendben tartanak, amit korábban nem. 
Említi pl. a strandnál lévő domboldalt, az izraelita temető melletti területet, a Kishegyet. Azt 
látja, bár ez nem vigasz, hogy Budapesten is több frekventált területen hasonló gondokkal 
küzdenek, a szelektív hulladékgyűjtők mellett ott is sok a szemét.  
 
Káposzta Csaba:  A mentőállomás előtt kb. 1 m magas a fű. Azt kinek kellene levágni? A 
kátyúzásra van egy bizonyos összeg a költségvetésben. Szeretné, ha a kátyúkat kijavítanák 
minél előbb.  
Megdicséri a Hajós Alfréd úti sportpálya gondnokát és a vezetést, mert látványos munkát 
végeztek a környezeten. Megköszöni a Tücsök utca lakóinak, hogy saját költségükön 
betömték a kátyúkat.  
 
Dömsödi Gábor: Véleménye szerint a Mentőállomás előtt az ott dolgozóknak kellene lenyírni 
a füvet.  
 
Dr. Gajdics Gábor: Tavaly kiküldtek a lakosságnak egy felhívást, hogy mindenki a saját 
ingatlana előtt vágja le a füvet.  
 
Dömsödi Gábor: Sokkal egyszerűbb és olcsóbb lenne, ha vennének egy gépet. Nem kellene 
mindenkit  felszólítani.  
 
Dr. Gajdics Gábor: A tulajdonosnak a kötelessége az ingatlana előtt rendben tartani a 
területet.  
 

Volek György: A Városgazdálkodási Kft. vezetőjét kérdezi, hogy milyen gépek állnak 
rendelkezésre a munkájukhoz. Pl. az illegális szemét elszállításához van-e olyan rakodógép, 
amelyik ezt tudja végezni. Élni kellene a törvény erejével, hogy ne szaporodjon már az 
illegális szemétlerakás. A helyzet egyre rosszabb. 

Dömsödi Gábor: Ő válaszol Szűcs Viktor helyett. Tavaly az év második felétől 3,5 millió Ft-
ba került az illegális szemét elszállítása. Mivel helyi rendeletben nem lehet magas büntetési 
tételt alkalmazni, azt fogják csinálni, hogy azokat, akik illegálisan raknak le szemetet, azokat 
feljelenti és az okozott kárért be fogja perelni. Ha valaki miatt el kell Jobbágyiba vinni egy 
konténert, mert nem jó helyre rakta a szemetet, az okozott kár rajta behajtható. Tehát ezeket a 
területeket meg fogják figyelni, rendőrségi feljelentést fognak tenni és kártérítési pereket 
fognak indítani.  
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Javasolja, hogy amennyiben nincs több észrevétel, az alpolgármester megválasztásával 
folytassák. Ez titkos szavazással, egy külön irodában történik.   

Folytatódik a VI. NAPIRENDI PONT (alpolgármester választás): 

Dömsödi Gábor: Felkéri Barna Tibornét, ismertesse a titkos szavazásra vonatkozó 
szabályokat.  

Barna Tiborné: Ismerteti a titkos szavazás szabályait (a jkv-höz mellékelve). 

Dömsödi Gábor: Tájékoztatásként elmondja, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíja – megválasztása esetén – 269.235.-Ft, valamint a törvény szerint tiszteletdíja 15 
%-ával azonos összegű költségtérítésre jogosult. Erre a maximumra tesz javaslatot. 

Dr. Gajdics Gábor: Arról is dönteni kell, hogy főállásban, vagy társadalmi megbízatásban 
látja-e el az alpolgármesteri feladatokat. 

Dömsödi Gábor: Megkérdezte Volek Györgyöt, aki társadalmi megbízatásban vállalja el az 
alpolgármesteri beosztást. 

Dömsödi Gábor: A szavazás idejére szünetet rendel el. 

SZÜNET 

SZÜNET UTÁN 

Dömsödi Gábor: Megállapítja a határozatképességet, mivel a 9 képviselőből 7 fő jelen van. 
Felkéri Barna Tibornét, ismertesse a titkos szavazás eredményét. 
 

Barna Tiborné: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a mai naptól ismét van alpolgármestere 
Pásztónak, Volek Györg személyében. 

A képviselő-testület titkos szavazással, minősített többséggel, 7 igen szavazattal Volek 
György képviselőt Pásztó város alpolgármesterének megválasztotta. Gratulál Volek 
Györgynek. Ehhez a szolgálathoz sok sikert kíván. 

A szavazás eredményének megállapításáról külön jkv. készült (mellékelve a jkv-höz). 

Dömsödi Gábor: Szintén gratulál Volek Györgynek és megköszöni, hogy vállalta ezt a 
megbízatást. Ismerteti a határozati javaslatot, melyet még el kell fogadnia a testületnek.  
Szavazásra bocsátja. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, minősített többséggel elfogadta.  
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
165/2018. (V. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  Volek György képviselőt társadalmi 
megbízatású alpolgármesterré 2018.  május 30-i  hatállyal megválasztja. 

2. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület havi bruttó 
269.235.- Ft-ban állapítja meg. 

Határidő: szöveg szerint  

Felelős: polgármester 

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. (Mötv. 80. § (3) 
bek.) 

Volek György: Megköszöni a bizalmat és ígéri, hogy továbbra is Pásztó város érdekében 
fogja végezni munkáját. Számára Pásztó érdeke a legelső. Szeretné, ha a hátralévő két és fél 
hónapban minden erejével tudná szolgálni a várost.  

Dömsödi Gábor: Megkéri Volek Györgyöt az eskü letételére.  
(Az eskütételről a jkv. mellékelve) 
 

Dömsödi Gábor:  Javasolja, hogy a képviselő-testület zárt üléssel folytatódjon a további 
napirendek tekintetében. Szavazásra bocsátja.  

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

 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
166/2018. (V. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja a 18-19. és 24. napirendi pontokat.  

Dömsödi Gábor: Ismerteti a zárt ülésen hozott döntéseket. Megköszöni a részvételt, az ülést 
bezárja.  

k.m.f. 

 

 Dömsödi Gábor      Dr. Gajdics Gábor 
 polgármester                jegyző 


