
 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 26-i  üléséről. 
 
Jelen vannak: Farkas Attila polgármester, Bodrogi István  alpolgármester, Barna Tibor 
Józsefné, Káposzta Csaba, dr. Kanyó Roland,  dr. Halász István, Kerekes Lóránt, Veres 
Róbert, Zeke Tamás képviselők.  
 
Juhászné Mustó Mária, Genyéné Batta Nikoletta, dr. Gherdán Katalin, Bartus László, 
osztályvezetők,  Cservölgyiné dr. Urbán Erika jogász,  Tari Mihály,  Berzák Gyuláné  
Szervezési Osztály munkatársai. 
 
Farkas Attila: Köszönti a megjelenteket.  
Megállapítja a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből mindenki  jelen 
van.   
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére az alábbi módosítással: 
 
Az 5. és 6. napirendi pontot szükséges megcserélni, mivel először a Helyi Építési 
Szabályzatról szóló önkormányzati rendeletet kell elfogadni, valamint a 12. napirendi pont 
előtt „Egyebek” napirendi pont is legyen. 
 
Megkérdezi van-e más javaslat. 
Egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
270/2018. (IX. 26.) számú határozata 
 
A  képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

1. Tájékoztató  a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester  

 
2. Tájékoztató Pásztó Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi 

teljesítéséről 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
3. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének 2. számú 

módosítására.   
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

4. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapítására 
 Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
5. Javaslat  Pásztó Város Településszerkezeti tervének és a Helyi Építési Szabályzatról 
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szóló önkormányzati rendeletének  elfogadására. 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
6. Javaslat Pásztó város településkép védelméről szóló önkormányzati  rendeletének 

elfogadására. 
  Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
7. Javaslat szünidei gyermekétkeztetési feladatot ellátó szolgáltató kiválasztására 

Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 

8. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi 
pályázati fordulójához történő csatlakozásra. 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 

 
9. Javaslat a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ hőközpontjának 

felújítására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
10. Javaslat az MLSZ Országos Pályaépítési Programjához kapcsolódó pályázat 

benyújtására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
11. Javaslat  Pásztó településnév használatára vonatkozó kérelem elbírálására 

  Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

12. Egyebek 
 

13. Javaslat Hunyadi u. 18. 4/10. szám alatti ingatlan bérleti díjának csökkentésére 
vonatkozó kérelem elbírálására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
1. NAPIRENDI PONT: 

 
Tájékoztató  a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester  
 
Farkas Attila: Augusztus 27-én volt az alakuló ülés. A választási kampányban azt ígérte, hogy 
a havi egyszeri fogadónapon kívül is bármikor megkereshetik, de természetesen csak akkor 
tudja fogadni az állampolgárokat, ha nincs egyéb elfoglaltsága.  
Megválasztása óta sok udvariassági látogatás volt az állami szervek és cégek részéről is.  
Szeptember első napjaiban voltak a tanévnyitók, melyek közül  személyesen az egyiken részt 
vett, a másikon pedig az Alpolgármester úr képviselte az önkormányzatot. 
Szeptember 4-én egy kiállítás megnyitóján vett részt a Múzeumban.  
Alpolgármester úrral fölkeresték a Városi Rendőrkapitányság vezetőjét, valamint voltak a 
Bíróságon és az Ügyészségen is. 
A Zöld Város pályázattal kapcsolatban is történt egyeztetés a Polgármesteri Hivatalban.  
Salgótarjánban volt egy egyeztetés Kelet-Nógrád három városa polgármestereinek 
részvételével a háziorvosi ügyelettel kapcsolatban. Az a legvalószinűbb, hogy nem lesz közös 
háziorvosi ügyelet.  
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Elindult a Bölcsőde műszaki átadás-átvétele, ahol dr. Gherdán Katalin és Genyéné Batta 
Nikoletta osztályvezetőkkel volt jelen.  
Tárgyalt az E-ON képviselőivel is, ahol szóba került, hogy Pásztón is lehetne a közvilágítást 
korszerűsíteni. Ezzel kapcsolatban nyújtottak tájékoztatást.  
Szeptemberben több színházi előadás is lesz a Művelődési Központban, fiatal színészekből 
álló társulat szereplésével.  
Meghívást kapott  Jobbágyiba a falunapra, sőt egy előadásra is fölkérték, mint volt történelem 
tanárt, egy nemzetközi találkozó kapcsán. Ez Európai Unióról tartott egy tájékoztatást.  
Részt vett Mátrakeresztesen egy színvonalas kiállításon. Egyeztetett egy vállalkozóval a jövő 
nyári könnyűzenei programok vonatkozásában. Találkozott az EGYMI vezetőjével is. Szóba 
került, hogy az épület igen rossz állapotban van. Ígéretet tett arra, hogy amennyiben lesz 
pályázati lehetőség, segítséget nyújtanak. 
Van egy közös pályázat Tar, Szurdokpüspöki, Kozárd és Pásztó részvételével a helyi identitás 
erősítése kapcsán, erről ma is történt egyeztetés.  
Az ÉRV Zrt. vezérigazgatója is látogatást tett, ezen a megbeszélésen szóba került a 
szennyvíztelep helyzete is, mely katasztrofális. 2016-ban volt egy érvényes testületi döntés 
ezzel kapcsolatban, amely nem lett végrehajtva. Ennek nem tudja az okát.  
Látogatás tettek Alpolgármester úrral az Elektromont  Kft-nél, ahol szembesült azzal,, milyen 
komoly munkát végeznek a cégnél.  
Részt vett Érsekvadkerten a Megyenapon, mely igen hasznos volt. 
Volt egy pályázati rendezvény az Európai Moblitási Hét alkalmából, mely igen jól sikerült.  
Az ÉMÁSZ képviselője is látogatást tett, eközben kiderült, hogy a város legalább hat éve nem 
fizeti a lámpatestek után a bérleti díjat. Ezt is rendezni kell a közeljövőben.  
Nagyon fontos, hogy a településen megjelentek érdeklődő új  lehetséges befektetők. Probléma 
viszont, hogy nem nagyon tudunk helyet biztosítani részükre, ugyanis Északi iparterületünk 
még nincs, a 21-es út mellett sincs lehetőség, illetve kész csarnok sincs.  
Viszont van egy biztató fejlemény, amelyről bővebben még nem nyilatkozhat, mert üzleti 
titok. Két-három kisebb cégről van szó.  
Beadásra került a Zöld Város 2. című pályázat, illetve nyílt egy új pályázati lehetőség újabb 
iparterület kialakítására. Megpróbálunk pályázni a Déli iparterületre, ott van egy kb. 2,5 ha-os 
terület. A pályázatot október 24-ig lehet benyújtani.  
 
Kéri a képviselő-testületet a tájékoztató tudomásul vételére. 
 

2. NAPIRENDI PONT: 
 

Tájékoztató Pásztó Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
Farkas Attila: A törvényi előírások szerint nem kötelező a féléves beszámoló, de a képviselők 
tájékoztatása miatt mindenképpen célszerű. 
A kitűzött célok elérésének reális esélye van. Ennek ellenére úgy ítélték meg, hogy nyújtson 
be az önkormányzat pályázatot kiegészítő támogatásra. Húsz millió Ft-ra nyújtottunk be 
igényt és bízik abban, hogy sikeres pályázat esetén minél nagyobb összeget nyer el a város. 
Az építmény adónak és az iparűzési adónak is 93, illetve 97 %-a folyt be eddig, így reális 
esélye van annak, hogy 100 %-ban teljesülnek a tervezett adóbevételek.  
Ingatlan értékesítésből 32 millió Ft bevétel származott. Kissé árnyalja a képet viszont,  hogy a 
Városgazdálkodási Kft. többet használt föl, mint az időarányos költségvetési összeg. Ennek 
majd megvizsgálják az okait.  



 

 

4 

A felhalmozási és felújítási feladatok viszont csak 8 %-ban teljesültek. A 6. számú melléklet 
tartalmazza ezeket az adatokat.  
Összességében elmondható, hogy a város pénzügyi  helyzete stabil. Van viszont egy 110 
millió Ft-os folyószámla hitel, melyet év végére le kell nullázni. 
 
Kérdés nem volt.  
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a tájékoztatót.  
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot. 
 
Dr. Kanyó Roland: Az Ügyrendi Bizottság szintén megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, minősített többséggel elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
271/2018. (IX. 26.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte, megtárgyalta és jóváhagyja a 
2018. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatást. 
 
3. NAPIRENDI PONT: 

 
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének 2. számú 
módosítására.   
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: A költségvetés módosítását a központi támogatásokból eredő átvezetések 
indokolták, illetve a létszámgazdálkodásban van egy minimális változás. Három főt 8 hónapig 
a Munkaügyi Központ támogatásával tudunk foglalkoztatni, 4 hónapig pedig saját költségen. 
Az óvodában pedig két fő pedagógiai asszisztenst volt szükséges fölvenni.  
 
Kérdés nem volt.  
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a rendelet módosítást.  
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
módosítást. 
 
Dr. Kanyó Roland: Az Ügyrendi Bizottság szintén megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a rendelet-módosítást. 
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A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, minősített többséggel elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
8/2018. (IX. 27.) önkormányzti  rendelete  
a 6/2018.(V. 31.) számú rendelettel módosított 1/2018.(I. 26.) számú  költségvetési 
rendelet módosításáról 
(A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve). 
 
4. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapítására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Kérdés 
 
Káposzta Csaba: Az ingatlanok értékesítéséből eddig 32 millió Ft folyt be. Erre az évre 80 
millió Ft lett betervezve. Nem lehetne jobban meghirdetni a többi ingatlant? 
 
Farkas Attila: Nem gondolja, hogy sikerül a tervezett bevételt ebben az évben teljesíteni. 
Egyetért azzal, hogy a többi ingatlant jobban meg kellene hirdetni.  
  
Vélemények 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot.  
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot. 
 
Dr. Kanyó Roland: Az Ügyrendi Bizottság szintén megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, minősített többséggel elfogadta.  
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
272/2018. (IX. 26.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható 
összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint jóváhagyja. 
 
5. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat  Pásztó Város Településszerkezeti tervének és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 
önkormányzati rendeletének  elfogadására. 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila polgármester a napirend tárgyalásánál köszönti Kovács Miklós városi 
főépítészt.  
 
Kérdés 
 
Zeke Tamás: A 2. mellékletben az utolsó lapon van egy felsorolás azokról az ingatlanokról, 
melyek egyedi védelem alatt álló értékek.  
A nagytemplom nincs benne a listában, a kistemplom viszont benne van, illetve a Gábor Áron  
utca 9. szám alatt volt, de mára már összedőlt Mária Terézia korabeli épület. Lehet-e ezzel 
valamit kezdeni? 
 
Kovács Miklós: A helyi védett elemek körébe azok az épületek, ingatlanok kerülhettek bele 
most a rendeletbe, amelyek már korábban is helyi védettséget élveztek. Országos műemlékek 
ebbe a jegyzékbe nem kerülhettek, márpedig a nagytemplom országos védettségű. A korábban 
védett épületeket pedig a jelenleg hatályos HÉSZ tartalmazza. Ebben a rendeletalkotási 
fázisban új elemet nem lehet fölvenni,  illetve csak akkor, ha előzetes hatásvizsgálat is 
készülne.  
 
Zeke Tamás: A Gábor Áron utcai háznak beomlott a teteje, de azért a tél beállta előtt jó lenne 
megnézni, hátha meg lehetne menteni. Egy barokk korabeli házról van szó és már nem sok 
ilyen van.  
 
Kovács Miklós: Ennek az épületnek a tulajdonosát a hatóság már régebben kötelezte az 
eredeti állapot helyreállítására. Ez nem történt meg. Lekerült az országos műemléki listáról. A 
kérdésfelvetés jogos, mivel már nem minősül országos műemléknek, viszont a helyi identitás 
része, amennyiben még menthető, érdemes ezt végig gondolni. 
 
Zeke Tamás: A tulajdonosát jól ismerte, munkanélküli volt. Esélye sem volt arra, hogy azt 
helyreállítsa. Tudomása szerint a városnak is felajánlotta telekáron.  
 
Farkas Attila: Kéri Zeke Tamást, hogy a jövő héten beszéljenek a további lehetőségekről. 
 
 
 
 
Vélemények 
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Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A Főépítész úr 
igen részletes tájékoztatást adott a munka menetéről. A Helyi Építési Szabályzat és a 
határozati javaslat elfogadását javasolja a bizottság a képviselő-testületnek.  
 
Farkas Attila: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, minősített többséggel elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
273/2018. (IX. 26.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pásztó Város  
Településszerkezeti tervének elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 9/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján Pásztó 
város Településszerkezeti Tervét jelen határozat 1-6. melléklete szerint állapítja meg. 
 
A Településszerkezeti Terv  
 

1. melléklete a szerkezeti terv leírása, 
2. melléklete a változások, 
3. melléklete a település területi mérlege, 
4. melléklete a területrendezési tervvel való összhang igazolása, 
5. melléklete a biológiai aktivitásérték számítás eredménye, 
6. melléklete a szerkezeti tervlap. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a településszerkezeti terv 
nyilvánosságáról, az elfogadott településrendezési eszközt küldje meg az állami főépítészi 
hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak és az eljárásban résztvevő államigazgatási 
szerveknek, valamint a partnerségi egyeztetés szabályai szerint tájékoztassa a partnereket. 
A Településszerkezeti Terv hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Pásztó város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 129/2001. (VII.17.) Kt. sz. határozatával elfogadott 
Településszerkezeti terve. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Polgármester. 
 
Farkas Attila: Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, minősített többséggel elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
9/2018. (IX. 27.) ÖNKORMÁNYZATI   RENDELETE 
A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 
(A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve) 
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6. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Pásztó város településkép védelméről szóló önkormányzati  rendeletének 
elfogadására. 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemények 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és  a rendelet-
tervezet elfogadását javasolja a  képviselő-testületnek.  
 
Farkas Attila: Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, minősített többséggel elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
10/2018. (IX. 27.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL 
(A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve) 
 
7. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat szünidei gyermekétkeztetési feladatot ellátó szolgáltató kiválasztására 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
Farkas Attila: Összesen 5 helyről érkezett ajánlat a gyermekétkeztetési feladatok ellátására. A 
legkedvezőbb ajánlatot Molnár László pásztói egyéni vállalkozó tette. Személy szerint is örül 
annak, hogy helyi vállalkozó lesz a nyertes. Információi szerint ahová szállít, ott nagyon 
elégedettek az étel minőségével.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemények 
 
Káposzta Csaba: Több rendezvény alkalmából igénybe vették Molnár László szolgáltatásait 
és szintén elégedettek voltak. 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és  elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot a képviselő-testületnek.  
  
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
Farkas Attila: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
274/2018. (IX. 26.) számú határozata 
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett ajánlatok alapján a legjobb 
ajánlatot adó Molnár László egyéni vállalkozót bízza meg a 2018 őszi és téli, valamint a 
2019. tavaszi és nyári szüneteket érintő szünidei gyermekétkeztetési feladatok ellátásával. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződés 
aláírására. 
 
8. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi 
pályázati fordulójához történő csatlakozásra. 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
Bartus László: A  tegnapi bizottsági ülésen felmerült egy módosító javaslat, mégpedig az, 
hogy a határozati javaslatban a 800 eFt helyett 1 millió Ft-os összeg szerepeljen. Kiegészül 
továbbá a határozati javaslat azzal, hogy a következő testületi ülésre készítsék elő az ösztöndíj 
rendszerről szóló önkormányzati rendelet módosítását.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné: Nagyon örül annak, hogy van ilyen támogatási lehetőség és kéri, hogy 
jelentkezzenek minél többen. A 10 főt kevésnek tartották.  Azért is javasolták, hogy 
módosítsanak a jövedelem határokon, hátha így többeknek lesz lehetőségük pályázni. 
Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot. 
 
Dr. Halász István: A költségvetésben erre a célra betervezett összeget  nem merítették ki. 
Azért is javasolta, hogy emeljék meg a pályázható összeget, hátha az nagyobb ösztönző lesz.  
A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és  elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot a képviselő-testületnek.  
 
Farkas Attila: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
275/2018. (IX. 26.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához 
történő csatlakozásról szóló előterjesztést megtárgyalta, az előterjesztésben szereplő  
indokolásra tekintettel az alábbi határozatot hozza.  
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1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához. A Képviselő-testület a pályázati 
forduló keretösszegeként 1.000.000  Ft-ot biztosít 2019. évi költségvetésében. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   polgármester 
 

2. A képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal szakosztályát, hogy a következő 
testületi ülésre készítse elő és terjessze be a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló 19/2014. (VI. 27.)  
önkormányzati rendelet módosítását. 

 
9. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ hőközpontjának felújítására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: 2018. márciusában már jelezte az intézményvezető, hogy a két kazán közül csak 
az egyik működik, viszont mostanra az is kilyukadt.  
Elvégeztették a kazánok műszaki állapotának vizsgálatát és kiderült, hogy egyik sem 
javítható.  
Az idén egy 80 kw-os kazán beállítását tudják megoldani, viszont így is több. mint 2 millió 
Ft-tal kell az önkormányzatnak kiegészítenie a felújításra betervezett forrást. Jövőre pedig 
még egy 50 kw-os kazán beállítása szükséges. Bízik abban, hogy lesz jövőre pályázati 
lehetőség. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság  megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és  elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot a képviselő-testületnek.  
 
Farkas Attila: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
276/2018. (IX. 26.) számú határozata 

Pásztó Városi Önkormányzat -testülete megismerte és megtárgyalta a Teleki László Városi 
Könyvtár és Művelődési Központ hő központjának felújításáról szóló javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza: 
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1. A Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ hőközpontjának 
felújítására szerződést kössön a SZALU THERM Kft.-vel 3.936.848,- Ft értékben. 
 

2. A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési. Központ 2018. évi költségvetésében, 
annak 1. számú módosítása alapján 1.660.000,- Ft felújítási költség szerepel.  
A Képviselő-testület a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ 
hőközpontjának felújításához szükséges különbözetet - 2.276.848,- Ft-ot – Pásztó 
Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének következő módosítása 
keretében biztosítja. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 

 
10. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat az MLSZ Országos Pályaépítési Programjához kapcsolódó pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: Még az előző képviselő-testület döntött abban, hogy épít egy rekortán pályát 
Hasznoson. Ez a helyszín különböző technikai problémák miatt nem lett megfelelő, így a 
strand területe került szóba. Az önkormányzat 9 millió Ft önerőt biztosított előzetesen a 
költségvetésben.  
A rekortán pálya nagyon jó dolog, viszont Pásztónak ennél egy sokkal égetőbb problémája 
van, mégpedig a Hajós Alfréd úti sportpálya. Sajnos sok minden közrejátszott abban, hogy 
jelenleg olyan állapotban van, hogy sportolásra nem alkalmas.  
Az új képviselő-testület úgy gondolta, hogy az önrészből inkább a régi pálya újjáépítését 
kellene elkezdeni. Felhívta az MLSZ Nógrád Megyei vezetőjét, segítsen abban, hogy az 
MLSZ-szel a rekortán pálya megvalósításával kapcsolatos együttműködési megállapodást  az 
önkormányzat felbontsa. A közbenjárás eredményeként közös megegyezéssel megszüntethető 
az együttműködési megállapodás, illetve az régi sportpálya újjáépítéséhez átvihető.  Szintén 
jó hír, hogy az önkormányzat pályázhat a sportpálya újjáépítésére. Közben meg is jelent a 
pályázati kiírás.  Jelezte, hogy Pásztó csak a költségvetésben rendelkezésre álló összeget tudja 
biztosítani, illetve a TAO támogatásból rendelkezésre álló összeget. A teljes közbeszerzési 
eljárást az MLSZ fogja bonyolítani és csak olyan cég végezheti a pálya újjáépítését, amelyet 
az MLSZ engedélyez.  
  
 
 
 
 
Kérdés nem volt 
Vélemény, észrevétel 
 
Káposzta Csaba: Az előző és a jelenlegi képviselő-testület is szivén viseli a sporttelep sorsát. 
Köszöni Simon Attilának a segítséget. A műfüves pályák jó  minőségben  készültek el, 
reméli, hogy a nagypálya is hasonló jó minőségben fok megépülni. 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és  elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot a képviselő-testületnek.  
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Farkas Attila: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
277/2018. (IX. 26.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az Országos 
Pályaépítési Programjához kapcsolódó pályázat benyújtására tett javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza: 

1. A képviselő-testület a pályázat benyújtását határozza el a Pásztó 356 HRSZ számú 
ingatlanon – Hajós Alfréd út 1. - a sportpálya felépítésére bruttó 103.000.000,- Ft 
összköltséggel tervezett, 105x68 m nagyméretű élőfüves labdarúgó pálya és tartozékai 
építése érdekében. A képviselő-testület a beruházás megvalósításához 9.000.000,- Ft 
saját forrást biztosít a 2018. évi költségvetése terhére. A pályázat benyújtásához 
szükséges bruttó 500.000,- Ft összegű pályázati biztosíték a 2018. évi költségvetésben 
rendelkezésre áll.   

2. Pásztó Városi Önkormányzat, mint pályázó nyilatkozza, hogy kapcsolatban áll olyan 
vállalkozásokkal, akik nyertes pályázat esetén biztosítják számára a pályaépítéshez 
szükséges teljes támogatási összeget és szükség esetén a kiegészítő támogatást is.  

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, akadályoztatása esetén az alpolgármestert, 
hogy a pályázat benyújtásáról a megadott határidőig gondoskodjon, egyben 
felhatalmazza arra, hogy a pályázattal kapcsolatos megállapodásokat aláírja és a 
szükséges nyilatkozatokat megtegye.  
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 
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11. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat  Pásztó településnév használatára vonatkozó kérelem elbírálására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: Az Ózon étterem mellett épül egy fogadó és ők szeretnék használni a Pásztó 
nevet a „Pásztó” Fogadó elnevezésben. Örül annak, hogy gyarapodik Pásztón a szállásadók 
száma.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Kanyó Roland: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, minősített többséggel elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
278/2018. (IX. 26.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Pásztó Fogadó nevében a 
„Pásztó” név használatához, korlátlan időtartamra. 
 
Felkéri polgármesterét, hogy a kérelmezőknek a képviselő-testület határozatát 8 napon belül 
küldje meg. 
 
Határidő: 8 nap 
Felelős: szöveg szerint.  
 
Farkas Attila: Az Egyebek napirendi pont előtt szünetet rendel el, mivel ki kell nyomtatnia azt 
a levelet, melyet föl fog olvasni a képviselő-testületnek. 
 
SZÜNET 
SZÜNET UTÁN 
 
12. NAPIRENDI PONT: 
 
       Egyebek 
 
Farkas Attila megállapítja a határozatképességet, mivel a 9 megválasztott képviselőből 
mindenki jelen van.  
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Farkas Attila: Tegnap kapott egy e-mailt Bottyán Zoltántól,  a Maqyarok Világszövetsége 
Pásztói körzetének csoportja nevében, viszont nem fogja kommentálni.  
(A levél szövege a jkv-höz mellékelve). 
 
Illés Rudolf szót kér. 
 
Farkas Attila  szavazásra bocsátja, hogy Illés Rudolfnak a képviselő-testület megadja-e a szót. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal megadta a szót. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
279/2018. (IX. 26.) számú határozata 
 
A Képviselő-testület Illés Rudolfnak szót ad. 
 
Illés Rudolf: Személyes érintettség okán szól. Erre a levélre pár percben reagálni nem lehet.  
A csoporttal megbeszélik és fognak tartani egy sajtótájékoztatót. Véleménye szerint, ami egy 
pásztói civil szervezet életében történik, az igenis a képviselő-testületre is tartozik. A civil 
tanácsnok komoly munkát végez és állítja, hogy az elmúlt húsz évben nem volt olyan 
tanácsnok, aki ilyen munkát fejtett volna ki, mint Káposzta Csaba. 
Nagyon fontos, hogy a képviselő-testület és a lakosság időben és jól értesüljön azokról, 
melyek egy helyi civil szervezet életében bekövetkeznek.  
Azt viszont nem érti, hogy ez a levél miért tartozik a képviselő-testületre. Ez egy feszültség 
keltő téma, nem pedig egy integráló levél.  El meri mondani azt, hogy szemenszedett 
hazugság az, amit a levél tartalmaz.  2014-ben a Magyarok Világszövetségének az elnöke a 
legeredményesebb csoportként ismerte el tevékenységüket. Ezt követően Bottyán Zoltánnal, 
mint a helyi csoport vezetőjével, megromlott a viszonyuk. Ezt a megromlott viszonyt az 
Alapszabályuk szerint kezelték, vagyis 2017. március 21-én rendkívüli taggyűlésen döntöttek 
arról, hogy új elnököt kell választani, mert törvénysértésben volt az akkori csapat.  
A Fővárosi Bírósághoz került az ügy, viszont a kimeneteléről nem kaptak semmiféle 
értesítést, pedig állítólag két határozat is született. 
Elmondja, hogy ők már nem akarnak együttműködni ezzel a „gittegylettel”. Nem értenek 
egyet azzal a tevékenységgel, amit folytatnak és a helyi vezetőjükkel is baj van. Ezek azonban 
belső ügyek, melyeket itt nem akar részletezni.  
Mivel ilyen rövid idő alatt nem lehet teljes körű tájékoztatást adni, ismét elmondja, hogy lesz 
egy sajtótájékoztató és szeretné, ha a képviselő-testület minden tagja részt tudna venni.  
 
Farkas Attila: Egyetért azzal, hogy a civil szervezetek ügyeiről a város lakosságát is 
tájékoztatni kell. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal megadta a szót. 
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
280/2018. (IX. 26.) számú határozata 
 
A Képviselő-testület Illés Rudolfnak ismételten szót ad.  
 
Illés Rudolf: Azt még hozzáteszi, hogy a könyvtárban a kiállítást ők szervezték, nekik volt 
megállapodásuk a tulajdonossal. 
 
Káposzta Csaba Az idén is volt családi sportnap szeptember 8-án és ismét nagyon jól sikerült. 
Egészségügyi szűrések, sportversenyek voltak, a nagyszínpadon pedig különböző előadások. 
Megköszöni a Polgárőrségnek, a Tűzoltóságnak és a Rendőrségnek a közreműködését, 
valamint a Zsigmond Király Általános Iskola és a Magyar Szentek Általános Iskola és Óvoda 
szülői munkaközösségének a segítségét.   
Szeretné, ha a szelektív hulladékgyűjtők környékére kamerát helyeznének ki, mert áldatlan 
állapotok uralkodnak. 
A Cserhát lakónegyedben a CBA-Posta-Madách út vonatkozásában hiányzik egy kb. 50 m-es 
járdaszakasz. Jó lenne, ha tél beállta előtt azt meg lehetne valósítani.  
Megköszöni a Városgazdálkodási Kft. munkáját is, mert egyre szebb a város. 
 
Farkas Attila: Gratulál a városi sportnap megrendezéséhez, valóban nagyon jól sikerült. 
Személyesen is tapasztalta, mert részt vett. 
A kamerával kapcsolatban elmondja, hogy a pásztói Polgárőrség adott be pályázatot   
kamerarendszer kiépítésére, viszont nem tudja, hogy milyen helyekre telepítenék.  
Egyetért abban, hogy a szelektív hulladékgyűjtéssel nagy problémák vannak, viszont 
ugyanezek más városokban is jelentkeznek. Sok esetben nem is helyi lakosok visznek oda 
hulladékot. Szinte hetente kap olyan leveleket a lakóktól, hogy szüntessék meg a szelektív 
hulladékgyűjtőket.  
A Cserhát lakótelepi járdával kapcsolatban elmondja, hogy tudomása szerint a 
Városgazdálkodási Kft-nél sok térkő megmaradt, amiből esetleg a hiányzó járdaszakaszt meg 
lehetne építeni. A részleteket a Kft. vezetőjével meg kell beszélni.  
Itt mond köszönetet a Városgazdálkodási Kft-nek, Szőke Ferencnek és Molnár Sándornak a 
lelkiismeretes munkájukért. 
Az idén szombaton lesz a szüreti felvonulás, lakossági kérésre. Átadja a szót Oláhné Csákvári 
Gabriella intézményvezetőnek, hogy tájékoztasson a programról. 
 
Oláhné Csákvári Gabriella: A szüreti felvonulás délután fél 3-kor indul a Művelődési 
Központtól a szokásos útvonalon és oda is érkeznek vissza. 17.00 órától a Romkertben 
felállított színpadon különböző csoportok lépnek föl és Körösfő testvértelepülés képviselői is 
jelen lesznek. 19.00 órától a Ghimes együttes lép föl, 21.00 órától  pedig utcabál lesz szintén a 
Romkertben. Mindenkit szeretettel várnak.  
 
Zeke Tamás: Szülőként tapasztalta, hogy a katolikus iskolánál reggelenként a parkolás 
tekintetében áldatlan állapotok vannak. Kéri annak felülvizsgálatát, miként lehetne 
megoldani, hogy arra a rövid időre, amíg a gyermekeket az iskolához viszik, ott 
megállhassanak. 
A templom és az iskola között a macskakövek közti réseken kinőtt a fű. Nem szép látvány, 
véleménye szerint fűkaszával le lehetne vágni. 
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Farkas Attila: A jövő héten az Alpolgármester úrral és a Műszaki Osztály munkatársaival 
kimennek a helyszínre és megnézik, miként lehetne megoldani az iskolánál a parkolást.   
A macskakő között kinőtt füvet pedig a Városgazdálkodási Kft. levágja. 
 
Barna Tiborné: Gratulál a családi nap megszervezéséhez és szorgalmazza, hogy legyen 
minden évben. A programon nem csak a város lakói vettek részt, hanem a környező 
településekről is jöttek.  
 
A Kossuth utca végén az árkot ki kellene takarítani, mert nagyobb mennyiségű csapadék 
esetén veszélyezteti az ottlakókat.   
Továbbra is két az Ady Endre úton a járda megépítését és az út felújítását. Megköszöni, hogy 
a Béke utcai játszóteret rendben tették. Jó lenne felújítani, de tudja, hogy erre most nincs 
lehetőség.  
A Vörösmarty úti lakók jelezték, hogy nagyobb esőzéskor az ingatlanokhoz ömlik be a víz. 
Ezt jelezte Polgármester úr felé. Azóta a szükséges munkálatokat elvégezték és ezt köszönik a 
lakók, hogy mostmár biztonságban érezhetik magukat. Ez a munka kb. 10-15 éve nem volt 
elvégezve.  
A Pupák közbe időnként ki kellene a küldeni a közmunkásokat, hogy összeszedjék a 
szemetet, mert annak ellenére is szét van dobálva, hogy van kihelyezve két szemétgyűjtő is.  
A Magyar utcában a vízmű felbontott egy részt, azóta sincs helyreállítva, balesetveszélyes.  
 
Farkas Attila: Két dologra reagál. Tudja, hogy az Ady Endre utca és járda állapota évek óta 
fennálló probléma. Éppen a mai napon tárgyalt a közmunka program vezetőivel, amelyen 
beszéltek a jövő évre benyújtandó pályázatról is. Mindenképpen szorgalmazni fogja, hogy 
legyen benne járdaépítés is. Ez attól is függ, hogy jövőre hány fő közmunkással 
számolhatnak. Készült egy lista a felújítandó utakról és járdákról, bízik abban, hogy jövőre 
sikerül ezen a téren is előre lépni.  
Az ÉRV Zrt. igazgatójával történt megbeszélésen szóba került az a probléma is, hogy akár 
több hónapig nincsenek helyreállítva az utak a Vízmű által elvégzett munkák után. Elmondta, 
hogy mostanra zajlott le a közbeszerzési eljárás a kátyúzási munkák elvégzésére és hamarosan 
helyreállítják az érintett utakat. Jelezték a Vízmű felé, hogy a jövőben nem szeretnék, ha ilyen 
hosszú időn át nem lenne helyreállítva a felbontott útszakasz, mert nagyon balesetveszélyes.  
 
Kerekes Lóránt: Hasznoson a Dobó úttól az orvosi rendelőig nincs járda. Tervbe van-e véve, 
hogy oda épül járda, esetleg nincs-e pályázati lehetőség? 
A másik kérdése a patakmederrel kapcsolatos. Korábbi képviselő-testületi ülésen már 
beszéltek arról, hogy ki kellene tisztítani. Történt-e valami azóta? 
 
Farkas Attila: Nem hallott arról, hogy Hasznoson azon a szakaszon tervezve lenne járdaépítés. 
Egyébként ott az árok lefedése lehetne a megoldás, mert annyira keskeny az út, hogy járda 
már nem férne el.  
 
Kerekes Lóránt: A környező településeken látta, hogy készültek ilyen lefedett árkok. 
Pásztónak nincs pályázati lehetősége? 
 
Farkas Attila: A kisebb települések leginkább erre a célra tudtak pályázni, Pásztó is adott be 
ugyan vízelvezetésre pályázatot, csak más területre. 
Egy dologban lehet még bízni, hogy a Modern városok program keretében esetleg lesz ilyen 
pályázati lehetőség.  
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A patakmeder tisztítását sajnos közmunka keretében nem lehet elvégezni. Mindenképpen gép 
munka szükséges, melynek a költsége az előzetes számítások szerint is 13-15 millió Ft lenne. 
Legutóbb 2010-ben volt tisztítva, jövőre mindenképpen meg kell oldani ezt a problémát.  
 
Zeke Tamás: Amennyiben sor kerül a meder kitisztítására és kövek is kerülnek ki, föl lehetne 
használni a mezőgazdasági utakon a nagyobb gödrök kiegyenlítésére. 
 
Illés Rudolf: Van egy veszélyes góc a Magyar utca és Mátyás király utca kereszteződésénél. 
Az a kanyar szinte életveszélyes. Nem régen történt is ott egy baleset. A problémán lehetne 
javítani, ha a zöld sövényt kivágnák.  
A Pásztói Hírlappal kapcsolatban megjegyzi, hogy nosztalgiája van a régi Hírlap után. 
Véleménye szerint a jelenlegi hírlap tartalmilag hiányos. Sok mindenről nem esett szó benne, 
ami pedig fontos lehet. Az Augusztus 20-i díjátadás alkalmából a csoport felajánlott 5 
különdíjat. Nem esett róla szó sem akkor, sem azóta.  
 
Farkas Attila: Alpolgármester úr ismeri a Magyar utcánál bekövetkezett baleset körülményeit, 
ott a közlekedési szabályok be nem tartása volt az oka.  
A Pásztói Hírlap legutóbbi száma nagyon gyors ütemben készült és csak az új testületről, 
illetve a kitüntetettekről szólt. 
Ígéretet tesz arra, hogy a jövőben gyakrabban, terveik szerint kéthavonta fog megjelenni a 
Pásztói Hírlap, illetve tárgyalt a Nógrád Megyei Hírlap igazgatójával, és amennyiben sikerül 
megegyezni és a testület is támogatja, havonta egy teljes oldalon Pásztó fog szerepelni. 
Természetesen ezért fizetni kell. A megállapodás tervezetét a képviselő-testület elé fogja 
terjeszteni.  
 
Káposzta Csaba: Köszönetet mond a Herkules DSE-nek a családi sportnapon nyújtott 
segítségéért. 
 
Farkas Attila: A képviselő-testület zárt ülésen folytatja a munkát.  
 
Farkas Attila: Ismerteti a zárt ülésen hozott döntést. Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.  
 

k.m.f. 
 
 
 

 Farkas Attila      dr. Gajdics Gábor 
 polgármester                jegyző 
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