JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 21-i üléséről.
Jelen vannak: Farkas Attila polgármester, Bodrogi István alpolgármester, Barna Tibor
Józsefné, Káposzta Csaba, dr. Kanyó Roland, Kerekes Lóránt, Veres Róbert, Zeke Tamás
képviselők.
Dr. Sándor Balázs jegyző, Bartus László, Juhászné Mustó Mária, Dénes Anita, Genyéné
Batta Nikoletta osztályvezetők, Oláhné Csákvári Gabriella, Dr. Hír János, Borbélyné Válóczi
Marianna intézményvezetők, Volek György Pénzügyi és TEF Bizottság tagja, Berzák
Gyuláné, Fekete Katalin Szervezési Osztály munkatársai.
Farkas Attila: Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből 8 fő jelen van. Dr.
Halász István képviselő úr bejelentette távolmaradását.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.
Megkérdezi van-e más javaslat.
Egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
310/2018. (XI. 21.) 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-III. negyedéves
teljesítéséről
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
3. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének 3. számú
módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
4. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
5. Javaslat vízfolyáskezelői hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
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6. Javaslat Pásztó Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája módosításának
elindítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
7. Javaslat a „Külterületi utak fejlesztése Pásztón” módosított című támogatási kérelem
benyújtásával kapcsolatos, többszörösen módosított 323/2016. (XII.29.) számú
határozatának módosításáról
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
8. Javaslat a Pásztó 0222/25 hrsz-ú külterületi ingatlan elnevezésére
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
9. Javaslat Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak megválasztására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
10. Javaslat 80 éven felüli idősek támogatására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
11. Javaslat a 2877/25 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
12. Javaslat önkormányzati lakás szakember elhelyezés címén történő bérbeadására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
13. Javaslat pályázat megvalósításához szükséges döntés meghozatalára (ingatlanszerzés)
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
14. Közérdekű bejelentések
I.

NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: A legutóbbi testületi ülés kb. három hete volt, abból egy hét szabadságon volt a
betegsége miatt. Ettől függetlenül történtek események.
Október 19-én megkereste egy vállalkozó, Hegedűs Úr, aki mezőgazdasági tevékenység
végzése céljából szeretne komolyabb méretű területet igénybe venni. Ezzel kapcsolatban a
jövő héten lesz egy megbeszélés a munkatársakkal és gazdálkodókkal.
Október 23-án megemlékeztek az 1956-os forradalomról és eseményekről. Ezúton köszöni
meg a szervezők és közreműködők segítségét. Ezen a napon írták alá a törökországi Sarköy
településsel a testvértelepülési megállapodást. Ezt még az előző képviselő-testület hagyta jóvá
2017-ben. Részt vett a Muzsla gálaestjén, mivel a táncegyüttes az idén ünnepli 35 éves
fennállását. Október 28-án megemlékeztek a reformáció 501. évéről az evangélikus
templomban.
Október 29-én részt vettek Alpolgármester úrral egy közbiztonsági fórumon, ahol sok érdekes
dolog hangzott el.
Pozitív változás, hogy az óvodának 2019. augusztus 15-ig van megbízott vezetője Nagy
Józsefné személyében, aki 24 évig vezette az ecsegi óvodát.
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Alpolgármester úr részt vett a megyei rendőrkapitányság új épületének átadásán.
Egyeztetés történt a jövő évi kulturális programokról, melyet a strand területére terveznek.
November 13-án egyeztettek Zsiga Zsolttal - aki a pásztói rally sportot képviseli - a jövő évre
tervezett rendezvényekről.
A képviselő-testület határozata értelmében megkezdték az előkészületeket a Polgármesteri
Hivatalban, illetve a mátrakeresztesi Ifjúsági Táborban elvégzett felújítások felülvizsgálatára.
November 14-én több képviselővel együtt fogadónapot tartottak Hasznos városrészben, illetve
november 15-én Mátrakeresztesen.
November 19-én több cégtől is megjelentek Pásztón a közvilágítás korszerűsítésével
kapcsolatban. Előreláthatólag a januári testületi ülésen fog napirendként szerepelni a város
közvilágítása.
Részt vett az Őszirózsa Nyugdíjasklub rendezvényén. Tegnap pedig a Sic Hungary Kft.
vezetőjével és ügyvédjével tárgyalt a Kft-hez vezető magánút használatával kapcsolatban
fennálló problémáról.
Ezek voltak a fontosabb történések az előző ülés óta eltelt időszakban. Kéri a tájékoztató
elfogadását.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
311/2018. (XI. 21.) számú határozata
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatást
elfogadta.
II. NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató Pásztó Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-III. negyedéves
teljesítéséről
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: Tudták, hogy nem lesz egyszerű ez az év gazdaságilag és sok nehézséggel kell
szembenézni. Bár még nincs év vége, most úgy látszik, hogy sikerül teljesíteni a tervezett
célkitűzéseket. A Pénzügyi Osztály az előterjesztés mellékleteként készített egy olyan
táblázatot, mely a projektekkel, illetve a projektek nélkül mutatja be az önkormányzat
pénzügyi helyzetét. Tiszta képet a projektek nélküli táblázat mutat. Szeptember 30-án a
kiadások 72 %-on állnak, az időarányos 75 %-kal szemben. Ez jónak mondható. Bevételek
tekintetében pedig 4 %-kal meghaladták a tervezettet. Sajnos az idegenforgalmi adóból
származó bevétel még mindig nagyon kevés. Jövő évben két szállásadó vállalkozás is nyitni
fog, remélhetőleg ez pozitív hatással lesz a vendégéjszakák tekintetében.
A korábbi években a városnak jelentős bevételei voltak ingatlanok eladásából. Ebben az
évben 57 millió Ft értékben sikerült ingatlant értékesíteni. Lassan elfogynak az értékesíthető
ingatlanok, így a következő években erre a bevételre kevésbé lehet számítani. A városnak
jelenleg van egy 60 millió Ft-os hitele, melyet az uszoda építéséhez szükséges telek
megvásárlása miatt kellett felvenni. Ennek a törlesztése elkezdődött, negyedévente másfél
millió Ft, valamint van évente 1 millió Ft-os kamatterhe. Ezen kívül van egy 110 millió Ft-os
folyószámla hitelünk is, melyet december 31-ig vissza kell fizetni. A város jobban áll, mint
2013-ban, az adósságkonszolidáció előtt.
Az idei év abból a szempontból is kiemelkedő, hogy eddig nem látott mértékű pályázati forrás
érkezett a városba, 2,2 milliárd Ft összegben. A pályázatokkal kapcsolatban viszont merültek
föl kiadások, pl. kellett pluszban ingatlanokat vásárolni, illetve a munkaerő tekintetében is
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plusz munkabér formájában. Ezek a plusz kiadások a pályázati értékhez képest
jelentéktelenek, viszont a város költségvetésében nem elhanyagolandó tételek.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Kanyó Roland: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra
javasolja.
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Káposzta Csaba: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta a költségvetés teljesítéséről
szóló I-III. negyedéves beszámolót és elfogadásra javasolják.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
312/2018. (XI. 21.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte, megtárgyalta és jóváhagyja a
2018. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatást.
III. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének 3. számú
módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: Pásztó azon kevés önkormányzatok közé tartozik, ahol egész évben maximum 4
alkalommal történik költségvetés módosítás. Ezek is leginkább olyan tételek, melyek
kötelezően átvezetendők. A bevételi oldal növekszik a megemelt állami támogatással, mely
3,7 millió Ft, illetve 11 millió Ft elnyert pályázati összeggel, mely a Madách utca felújítására
fordítandó. Az iparűzési adóbevétel összegét is megemelték 14 millió Ft-tal, mely várhatóan
teljesülni is fog. Jelenleg 94 %-on áll az adóbevételünk és decemberben még lesznek
befizetések.
A kiadási oldalon a karácsonyi díszkivilágítás összegét 1 millió Ft-tal szükséges megemelni,
mivel a tavalyiak nagy része tönkrement és a javításuk nem lenne gazdaságos. A
Városgazdálkodási Kft. támogatását is emelni kellett közel 11 millió Ft-tal. A beruházási
kiadások között kellett feltüntetni egy buszmegálló átépítését. A Művelődési Ház
kazáncseréjét is meg kellett oldani, ez a kiadás is most került átvezetésre a költségvetésben.
Szeptemberben derült ki, hogy a tartalék kazán is tönkrement.
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Kérdés
Volek György külső bizottsági tag: Utak és járdák felújítására 12 millió Ft volt betervezve a
költségvetésben. Ennek a felhasználása fél éves időtávban mindössze 0,83 %. Hogyan történt
az, hogy most pedig a felhasználás 100,8 %? Hol történt az út és járdaépítés?
Farkas Attila: Szeptember és október hónapokban történt meg az utak kátyúzása, de
pontosabban Juhászné Mustó Mária osztályvezető fog válaszolni.
Juhászné Mustó Mária: Azért emelkedett meg a felhasználás, mert a Nagymező út felújítása
történt meg. Volt ugyan pályázati forrás, de jelentős saját erővel kellett kiegészíteni.
Volek György: 10 millió 50 ezer Ft-tal emelkedett a felhasználásra szánt összeg. Ez miből
adódik?
Farkas Attila: Megérkezett a Madách utca felújítására elnyert pályázati összeg és bele lett
építve.
Vélemény, észrevétel
Dr. Kanyó Roland: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra
javasolja.
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a rendelet-módosítást.
Káposzta Csaba: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta a költségvetés módosításáról
szóló előterjesztést elfogadásra javasolják.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a rendelet-módosítást.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2018. (XI. 22.) önkormányzati
rendelete a 8/2018.(IX. 27.) és a 6/2018.(V. 31.) számú önkormányzati rendelettel
módosított 1/2018.(I. 26.) számú költségvetési rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve)
IV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: Ez az előterjesztés arról ad tájékoztatást, hogy az önkormányzatnak milyen
fizetési kötelezettségi vannak, melyet a mellékelt kimutatás tartalmaz.
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Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Kanyó Roland: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra
javasolja.
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Káposzta Csaba: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
313/2018. (XI. 21.) 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.
V. NAPIRENDI PONT:
Javaslat vízfolyáskezelői hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: Ez a Zöld Város kialakítása pályázathoz kapcsolódik. A Kövicses patakon fog
átívelni egy híd, annak a megépítéséhez kell ez a hozzájárulás.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Káposzta Csaba: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
314/2018. (XI. 21.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta
vízfolyáskezelői hozzájárulás megadására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
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1. A Képviselő-testület a tervdokumentáció szerinti járda és híd építésével, a leírtak
maradéktalan betartása mellett egyetért, a Kövicses patak felett húzódó, 2879/14 hrsz.,
2877/25 hrsz., 2875 hrsz-ú ingatlanokat érintő hídépítéshez a vízkezelői hozzájárulást
az alábbiak kikötésével megadja.
2. A tervtől (2018. november hónapban Makai Tamás által elektronikusan benyújtva, ÉTDR
azonosító: 201800060820) való eltérés nem engedélyezett.
3. A kivitelezési munka megkezdését, befejezését, valamint a közterületek, utak és zöld
területek helyreállítását Pásztó Városi Önkormányzat Városüzemeltetési Osztályára be
kell jelenteni.
4.

Érintett közműegyeztetések elvégzése tervező,
szakfelügyelet megrendelése kivitelező kötelessége.

kivitelező

feladata.

Szükséges

5. A munkavégzéssel kapcsolatos feltételek:
5.1. A kivitelező a közterületen a munkaárok elkorlátozásáról, a megfelelő közúti
jelzőtáblák - minden irányból történő - kihelyezéséről, szükség esetén pótlásáról a
munkavégzés ideje alatt folyamatosan gondoskodni köteles a közutakon végzett munkák
elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM.
rendeletben előírtak szerint. A KRESZ táblák kihelyezése, pótlása, illetve a munkálatok
befejeztével az eltávolítása kivitelező feladata és költsége.
5.2. A kivitelezés ideje alatt a gépjárművek és a gyalogosok biztonságos közlekedését, az
ingatlanok megközelítését a kivitelező folyamatosan biztosítani köteles.
5.3. A közterületet anyag tárolására igénybe venni tilos. A munkavégzés ideje alatt a víz
akadálytalan lefolyásáról, a sár és egyéb szennyeződés eltakarításáról a kivitelező
folyamatosan köteles gondoskodni. Az építés során a munkaárokból kitermelt–
visszatöltésre nem kerülő – földet, építési törmeléket a kivitelező a hulladékok kezelésére
vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével engedéllyel rendelkező hulladék
lerakóhelyre köteles szállítani.
5.4. Az érintett közművek szakfelügyeletét meg kell rendelni, előírásaikat a munkavégzés
során be kell tartani.
5.5. A közterületen lévő vagy azt érintő létesítmény, műtárgy, geodéziai jel, illetőleg
tartozékok - a hozzájárulás alapján végzett munkálatokból eredően történt megrongálódásából származó károkért az anyagi és büntetőjogi felelősség a kérelmezőt
és a kivitelezőt terheli.
5.6. Utak, járdák burkolt parkolók keresztezését közművezetékkel átfúrással, átsajtolással
kell figyelembe venni. Az út bontása, átvágása csak abban az esetben engedélyezett, ha a
közművezeték védőcsövének átfúrása, átsajtolása valamilyen elháríthatatlan ok miatt nem
végezhető el.
5.7. Az igénybevétel ideje alatt, a végleges helyreállításig harmadik személynek okozott
károkért a teljes felelősség a kivitelezőt terheli.
5.8. Amennyiben jelen kezelői hozzájárulásban előírtakat kivitelező nem tartja be, akkor
a Nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek
használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv
készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014 (III.14)
Kormányrendelet 4 §-ban foglaltak alapján Pásztó Városi Önkormányzat eljárást
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kezdeményez az illetékes vízügyi hatóságnál a kezelői hozzájárulás előírásainak
megsértése miatt, valamint több munkálat elvégzéséhez a közterületeken Pásztó Városi
Önkormányzat nem járul hozzá.
6. A megbontott közterület helyreállításának műszaki tartalma:
6.1. A munkaárokból kitermelt földet 20 cm vastagságú rétegekben kell visszatölteni és
tömöríteni. ( Tr. γ 95 %.) A munkaárokba csak száraz, földnedves, nem átázott földet
szabad visszatölteni.
6.2. A helyreállítás során az alábbi rétegrendeket kell betartani:
Útpálya helyreállítása:
Pontszerű és keresztirányú bontások esetén a munkaárok szélétől +0,5 m-rel
szélesebben kell a helyreállítást elvégezni.
Aszfalt útburkolat esetében:
•

10 cm homokos kavics,
•

25 cm C12-16 fn. beton,
•

•

10 cm AC-22 kötőréteg és 4 cm AC-11 kopóréteg beépítésével kell
elvégezni.
Aszfaltmakadám burkolat esetében:
10 cm homokos kavics,

•
20 cm C12-16 fn. beton,
•
4 cm AC-11 aszfalt kopóréteg.
A téli időszakban zsákos előkevert aszfalttal helyettesíthető az AC burkolat,
ami ideiglenes helyreállításként fogadható el.
Járdaburkolat helyreállítása:
A 3 m-nél keskenyebb járdák hosszirányú bontása esetén a felbontott szakasz
szélességétől függetlenül az eredeti anyagokkal és műszaki paraméterekkel kell
a járda teljes szélességében szakszerűen helyreállítani a kopóréteget.
A 3 m-nél szélesebb járdák hosszirányú bontása esetén a felbontott szakasz
szélességétől függetlenül az eredeti anyaggal és műszaki paraméterekkel a
felbontott munkaárok távolabbi szélétől a járda széléig összefüggő felülettel
szakszerűen kell helyreállítani a kopóréteget.
Pontszerű és keresztirányú bontások esetén a munkaárok szélétől 0,3 m-rel
szélesebben kell a helyreállítást elvégezni

Aszfalt járdaburkolat esetében:
•

10 cm homokos kavics,
•

8-12 cm C12-16 fn. beton,
•

•

3,5 cm AC-8 kopóréteg.
Zöldterület helyreállítása:
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•
•

10 cm. felső termőréteg cseréje,
Füvesítés 7dkg/m2 fűmaggal,

3-5 cm. szerves anyag utánpótlás, hengerléssel, a füvesítés
utókezelésével
Útpadka helyreállítása:
Zúzottköves padka esetében 10 cm Z 0/20 zúzalékból vagy mart aszfaltból,
földpadka esetében az eredeti állapotnak megfelelően kell a helyreállítást
elvégezni.
Folyóka helyreállítása:
A betömörített talajra 15 cm sóder ágyazatra kell fektetni a járdalapokat. A
bontás során kikerült járdalapokból csak a teljesen sérülésmenteseket és
letisztítottakat szabad újra felhasználni a helyreállítás során, amelynek az
eredeti állapottal egyenértékűnek kell lenni.
7. Jelen hozzájárulás alapján végzet munkából származó utólagos süllyedésért egyéb
meghibásodásokért kivitelező a kártérítés általános szabályai szerint felelős.
8. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hozzájárulást a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (3) bekezdés d) pontja, és a 7. § (1) bekezdése,
valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 24. § (5) – (6) bekezdése
alapján, a tervező tervdokumentációja (ÉTDR azonosító: 201800060820) alapján adta
ki.
Határidő: szöveg szerint, haladéktalanul
Felelős: jegyző
VI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája módosításának
elindítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: Ez a dokumentum kb. három évvel ezelőtt készült és a különböző pályázatok
miatt szükséges az időnkénti kötelező felülvizsgálata. A képviselő-testület most ennek a
felülvizsgálatnak az elindítására adna felhatalmazást. Ennek költségei is lesznek, mely a
következő évi költségvetésben fog szerepelni.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Káposzta Csaba: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
315/2018. (XI. 21.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta „Pásztó Város
Integrált Településfejlesztési Stratégiája” módosításának megindítására tett javaslatot és
az alábbi határozatot hozza:
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja „Pásztó Város Integrált
Településfejlesztési Stratégiája” módosításának megindítását.
Határidő: azonnal
Felelős: Farkas Attila polgármester
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban megjelölt stratégia
módosítási eljárását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) és a
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 14/2017. (VII.14.) önkormányzati rendelet
szabályai szerint határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Farkas Attila polgármester
VII.NAPIRENDI PONT:
Javaslat a „Külterületi utak fejlesztése Pásztón” módosított című támogatási kérelem
benyújtásával kapcsolatos, többszörösen módosított 323/2016. (XII.29.) számú
határozatának módosításáról
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: Külterületi utak fejlesztésére és erő- és munkagépek beszerzésérepályázatot
nyújtott be még az előző testület, melyet el is nyert a gépek nélkül, később viszont úgy
döntöttek, hogy mégsem kérik ezt a pályázatot. Az időközi választás után az új testület
viszont úgy határozott, hogy mégis szeretnék ezt a pályázatot megvalósítani. Ez három
mezőgazdasági utat érintene, mely makadám felülettel lenne ellátva. A Muzslára, a Nyikomra,
illetve a szennyvíz telepre vezető utakról lenne szó. A mostani előterjesztésben a módosított
és helyesen feltüntetett önrész összege szerepel.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Káposzta Csaba:Az előző testületnek is tagja volt és rosszul esett neki, hogy nem lett akkor
megszavazva. Most örül annak, hogy visszakerült a képviselő-testület elé és élnek a
lehetőséggel.
Zeke Tamás: Mint gazdálkodó, teljes mértékben támogatja a pályázatot és örül annak, hogy
három mezőgazdasági út fog megújulni.
Káposzta Csaba: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
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Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
316/2018. (XI. 21.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta „Külterületi
helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése (kódszám: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)
pályázati felhíváshoz kapcsolódó 323/2016. (XII.29.) számú határozatának 1. és 2. pontjának
módosítására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza a 1942977593 iratazonosítójú
támogatói okirat figyelembevételével:
1. Pásztó Városi Önkormányzat „Külterületi utak fejlesztése Pásztón” címmel a felhívás 1.
célterületére benyújtott kérelemmel elnyert támogatással, a projektet 2019. évben tervezi
megvalósítani.
Az elnyert támogatással a projekt a 3060 Pásztó, Külterület 072 hrsz; a Külterület 0128 hrsz;
és a Külterület 0165 hrsz; önkormányzati tulajdonú helyi közutak felújítását célozza.
A projekt (1826930173) forrásösszetétele:
A Projekt támogatás szempontjából elszámolható költségei összesen: 77.907.949,- Ft
Megítélt támogatás összege:
70.117.148,- Ft
Saját forrás, önerő összege:
7.790.807,- Ft
A Projekt teljes költsége összesen:
77.907.955,- Ft
A képviselő-testület a saját forrás, önerő összegét 7.790.807,- Ft-ot, a 2019. évi
költségvetése terhére biztosítja, a költségvetési rendeletében megtervezi és jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, akadályoztatása esetén az
Alpolgármestert, az előleg igénylésére, valamint a projekt megvalósításának érdekében a
további szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester, alpolgármester
Határidő: a projekt megvalósítása szerint
VIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztó 0222/25 hrsz-ú külterületi ingatlan elnevezésére
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: Egy pásztói polgár kérte, hogy a tulajdonában lévő tanya kaphassa meg a
vezetéknevét. Ez a jogszabályoknak megfelel, ezért javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Káposzta Csaba: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
317/2018. (XI. 21.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pásztói külterületi ingatlan (tanya)
elnevezéséről szóló javaslatot megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz:
1.Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 3.
pontjában és a 42.§ 8. pontjában biztosított jogkörében a Pásztó 0222/25 hrsz-ú
ingatlannak a Fekete tanya nevet adja.
2. A változást a Központi Cím Regiszter nyilvántartásban fel kell dolgozni.
Felelős: dr. Sándor Balázs jegyző
Határidő: azonnal
IX. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak megválasztására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: Személyi változások miatt van szükség a Bíráló Bizottság tagjainak újbóli
megválasztására. A Városfejlesztési Osztálynak új osztályvezetője van, illetve a jegyző
személyében is változás történt október 1-jétől. A tagok sorába Genyéné Batta Nikoletta, a
Városüzemeltetési Osztály vezetője is bekerült.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Káposzta Csaba: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
318/2018. (XI. 21.) 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. Dénes Anita Városfejlesztési Osztály vezetője - vezető
2. Juhászné Mustó Mária, Pénzügyi Osztály vezetője - tag
3. dr. Sándor Balázs jegyző – tag
4. Genyéné Batta Nikoletta – Városüzemeltetési Osztály vezetője - tag

2.

Az adott közbeszerzési eljárásban érintett szakügyintézők:
1. Bartus László, Igazgatási, Szociális és Szervezési Osztály vezetője - tag
2. Cservölgyiné dr. Urbán Erika - tag
3. Kosztovics Ottó építéshatósági 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 159/2018. (V. 30.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
X. NAPIRENDI PONT:
Javaslat 80 éven felüli idősek támogatására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

Bartus László: A legjobb ajánlatot a Forte Hungary Kft. adta és ezt javasolja a kipontozott
rész helyére a határozati javaslatban, valamint az összeget 1.200 eFt-ról emeljék 1.500 eFt-ra.
Farkas Attila: Elmondja, hogy minden 80 év fölötti pásztói polgárnak 3000 Ft értékű
ajándékcsomagot ad az önkormányzat. Az eddigi gyakorlattal szemben a csomagokat nem
csak a szociális osztály, illetve a Gondozási Központ munkatársai fogják eljuttatni, hanem
önkéntes alapon a képviselők, valamint a bizottsági tagok is besegítenek.
A bizottsági ülésen volt egy kisebb vita, hogy a Forte Hungary vagy a Coop által összeállított
csomag tartalmasabb, így a két bizottság eltérő javaslatot fogadott el. A legkedvezőbb
ajánlatot a Forte Hungary Kft. adta.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Káposzta Csaba: A tavalyi évben is meg voltak elégedve a csomagok tartalmával és nagyon
örültek az idős emberek.
A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a Forte Hungary Kft. ajánlatát
javasolja elfogadásra.
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Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság ülésén valóban volt vita, végül a
COOP ajánlatát javasolták elfogadásra, de módosító javaslata nincs.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot azzal, hogy a Forte Hungary Kft.
ajánlatát fogadja el a képviselő-testület.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
319/2018. (XI. 21.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 80 éven felüliek
támogatásáról szóló javaslatot és az alábbiak szerint dönt.
1. 2018. évben a karácsonyi ünnepeket megelőzően alanyi jogon, bruttó 3000 ft. értékű
karácsonyi élelmiszercsomag formájában támogatást biztosít a 80 éven felüli pásztói
polgárok számára.
2. A Képviselő-testület a beérkezett ajánlatok alapján a legjobb ajánlatot adó Forte
Hungary Kft-től rendeli meg a 80 éven felüli polgároknak juttatandó, egyenként 3000
ft értékű karácsonyi élelmiszercsomagokat. Az összesen bruttó 1.500.000.- Ft vételárat
a szociális keret terhére biztosítja. A csomagok megvásárlását és érintetteknek történő
átadását 2018. december 22-ig kell elvégezni.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: polgármester
XI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a 2877/25 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: A tegnapi bizottsági ülésen jelen volt a területet megvásárolni szándékozó is.
Jelezte, hogy az előzetesen benyújtott igényéhez képest nagyobb területrészt is hajlandó lenne
megvásárolni, ha lehetséges.
Jegyző úr viszont tájékoztatta, hogy mégsem lehet nagyobb területet megvásárolni, mint amit
előzetesen igényelt. A bizottságnak lehetősége van az értékbecsléstől maximum 20 %-kal
eltérni és mivel a kérelmező több éven át rendben tartja a területet, 10 %-kal csökkentett áron
javasolják az értékesítést.
Kéri Jegyző urat, a további tájékoztatást adja meg a képviselő-testületnek.
Dr.Sándor Balázs: A tegnapi bizottsági ülésen a kérelmező és a bizottság megállapodtak és a
bizottság úgy fogalmazta meg határozatát, hogy amennyiben lehetőség van a kérelmező által
megjelölt 598 m2-en túl további terület megvásárlására, úgy a vevő a nagyobb méretű
területet vásárolná meg. A területet megnézték a Városüzemeltetési Osztály vezetőjével és
megállapították, hogy sajnos nincs lehetőség nagyobb területrész értékesítésére. A rendezési
terv módosítása folytán zöldövezeti besorolást kapott, így forgalomképtelenné vált és üzleti
vagyoni körbe nem lehet áthelyezni.
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Egyébként még az 598 m2 sem biztos, mivel azt a vevő mérte ki. Az, hogy pontosan hány m2
lesz az értékesíthető terület, a földhivatali kimérés után derül ki. Éppen ezért a határozati
javaslat 1. pontjának szövege a következők szerint módosulna:
„A Képviselő-testület a Pásztó, 2877/25 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanból a
telekmegosztást követően visszamaradó, az ingatlan-nyilvántartásba új helyrajzi számon
bejegyzésre kerülő területet értékesíteni kívánja 3161 Ft/m2 áron Huczekné Rétvári Mónika
(született: Monor, 1958.11.24. an.: Kárpáti Emma) részére azzal, hogy az értékesítést
megelőzően a terület megosztását kezdeményezi az illetékes Fölhivatalnál, melynek költségeit
Huczekné Rétvári Mónika vállalja.”
Farkas Attila: Egyetért a Jegyző Úr által javasolt módosítással, azt befogadja.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Káposzta Csaba: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a módosított
határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
320/2018. (XI. 21.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó Városi
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Pásztó 2877/25 hrsz kb. 598 m2-es területének
értékesítésére tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a Pásztó, 2877/25 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú
ingatlanból a telekmegosztást követően visszamaradó, az ingatlan-nyilvántartásba
új helyrajzi számon bejegyzésre kerülő területet értékesíteni kívánja 3161 Ft/m2
áron Huczekné Rétvári Mónika (született: Monor, 1958.11.24. an.: Kárpáti Emma)
részére azzal, hogy az értékesítést megelőzően a terület megosztását kezdeményezi
az illetékes Fölhivatalnál, melynek költségeit Huczekné Rétvári Mónika vállalja.
2. Az ingatlan adásvételével kapcsolatos ügyvédi és földhivatali költségeket a vevő
viseli.
3. A Képviselő-testület a 299/2018 (X.18) számú határozata alapján a 2877/25 hrsz-ú
ingatlanból a telekmegosztást követően visszamaradó, az ingatlan-nyilvántartásba
új helyrajzi számon bejegyzett, az adásvétel tárgyát képező földrészletet a
forgalomképtelen vagyoni körből üzleti (forgalomképes) vagyoni körbe helyezi.
Felhatalmazza a jegyzőt Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint a vagyonkezelői jog
gyakorlásának szabályairól szóló 10/2013.(V.2.) önkormányzati rendelet
függelékének megfelelő módosítására.
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4. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint Pásztó Városi
Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati vagyontárgyak köréről,
valamint a vagyonkezelői jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2013.(V.2.)
önkormányzati rendeletének vonatkozó rendelkezése alapján, a nettó 2 millió
forintot meghaladó önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése esetén az
államot elővásárlási jog illeti meg, ezért az aláírt, de még hatályba nem lépett
adásvételi szerződést meg kell küldeni A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
részére.
5. Az adásvételi szerződés akkor léphet hatályba, ha az MNV Zrt. az állam nevében
nyilatkozik arról, hogy nem kíván élni elővásárlási jogával, vagy az elővásárlási
jog gyakorlására vonatkozó 35 napos nyilatkozattételi határidő lejár.
6. Az 5. pontban szereplő nyilatkozatról, vagy ennek hiányában a határidő jogvesztő
lejártáról a vevőt azonnal értesíteni kell.
7. Vevőnek a teljes vételárat meg kell fizetni az MNV Zrt. nyilatkozatának
kézhezvételétől számított 8 napon belül. Eladó akkor járul hozzá a tulajdonjog
bejegyzéséhez, ha a teljes vételárat a vevő megfizette.
A döntésről a vételi szándékot bejelentőt értesíteni kell. Elfogadott vételár esetén a
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az adásvételi szerződést aláírja.
Határidő: 2018. november 22-től folyamatosan
Felelős: polgármester, városüzemeltetési osztály, jegyző
XII.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat önkormányzati lakás szakember elhelyezés címén történő bérbeadására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: Mint ismeretes, a Kövesi házaspár fogorvosi praxisát megvásárolta két iráni
származású, a debreceni egyetemen végzett fogorvos. Az eddig eltelt idő alatt nagy
közmegelégedéssel végzik munkájukat. Eddig albérletben laktak, a tulajdonos viszont nem
hosszabbítja meg részükre a bérleti szerződést. Hamarosan ki kell költözniük. Az
önkormányzat segítségét kérték lakhatásuk megoldására. Mivel nagyon fontos, hogy Pásztón
maradjanak, minden szempontból támogatja, hogy önkormányzati bérlakásban helyezzük el
őket. A közelmúltban lett üres a Kölcsey utca 16. szám alatt egy önkormányzati lakás, ide
javasolja az elhelyezésüket.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Káposzta Csaba: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a határozati
javaslatot elfogadásra javasolja.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
321/2018. (XI. 21.) számú határozata
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta a 3060 Pásztó, Kölcsey u. 18. II/6. szám alatti
önkormányzati tulajdonú lakás bérletére vonatkozó- kérelmét és az alábbi határozatot hozza:
1. Karimi Mohammad (szül: Irán-Lamerd 1990.09.23.) és Rastgoo Parsa (sz.1993.07.11.)
Pásztón és a körzethez tartozó falvakban fogorvosi ellátást nyújtó szolgáltatók részére
szakember ellátás címén történő önkormányzati lakás bérbeadása iránt benyújtott
kérelemnek helyt ad és a 3060 Pásztó, Kölcsey u. 18. II/6. szám alatt található lakást
2018. december 1. napjától 2019. december 31. napjáig bérbe adja és a fogorvosokat
szakember ellátás címén bérlőként kijelöli.
Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
igazgatója
Határidő: értelemszerűen
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
XIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat pályázat megvalósításához szükséges döntés meghozatalára (ingatlanszerzés)
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: A Pásztó északi iparterület TOP-os pályázathoz két kis alapterületű ingatlant
meg kell vásárolnia az önkormányzatnak buszmegálló kialakítása céljából. Az egyik 15 m2, a
másik 2 m2. Mivel nagyon kis területről van szó és a pályázat megvalósításához szükséges,
javasolja, hogy 3000 Ft/m2 áron vásárolják meg. Az önkormányzat korábban 1000 Ft/m2 árat
ajánlott a tulajdonosnak, de azt nem fogadta el, a kisajátítási eljárás viszont időigényes és
költséges lett volna.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Káposzta Csaba: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a határozati
javaslatot elfogadásra javasolja.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
322/2018. (XI. 21.) számú határozata
1. Pásztó Városi Önkormányzat a „Pásztó északi iparterület” megnevezésű TOP-1.1.115-NG1-2016-00010 számú projekt megvalósítása érdekében, járda és autóbuszváró
kialakítása céljából a 2950/50 és 2950/51 hrsz-ú ingatlanok 2,5 illetve 15 m2 nagyságú
részét 3000 Ft/m2 áron meg kívánja vásárolni.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a területszerzés ügyében
eljárjon, a szükséges lépéseket (területvásárlás) megtegye, a „Pásztó északi
iparterület”
megnevezésű
TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00010
számú
projekt
megvalósítása érdekében.
Határidő: szöveg szerint, haladéktalanul
Felelős: polgármester
XIV. NAPIRENDI PONT:
Közérdekű bejelentések
Farkas Attila: A mai napon érkezett egy e-mail, melyben dr. Zombori István arról
tájékoztatja az önkormányzatot, hogy dr. Valter Ilona Pásztó történetéről szóló kötetének
országos bemutatója 2018. november 30-án, pénteken 15.00 órakor lesz Budapesten a
Magyar Nemzeti Múzeumban, melyre szeretettel várják az önkormányzat képviselőit.
Személyesen sajnos nem tud részt venni, viszont jó lenne, ha valaki képviselné az
önkormányzatot. A részvételt írásban kell jelezni. Bartus László osztályvezetőre gondolt,
de el is kísérheti bármelyik képviselő is.
Ismertet egy felhívást, mely az adventi időszakra vonatkozik. Bronz, ezüst és
aranyvasárnapokon Pásztó város önkormányzata cipősdoboz ajándékakciót szervez rászoruló
gyermekek és családok részére. Az ajándékkal megtöltött dobozokat a Polgármesteri Hivatal
portáján lehet leadni december 7-ig. A dobozokon szükséges feltüntetni, hogy kisfiúnak vagy
kislánynak szánják, esetleg családnak.
Barna Tiborné: A katolikus iskola is szervez cipősdoboz akciót Angyalposta néven. A
katolikus iskola nevében felajánlja, hogy a hozzájuk bevitt ajándékokat leadják az
önkormányzat portájára.
Megköszöni a Kossuth utcában elvégzett ároktakarítást, valamint a Béke utcai játszótér
rendbetételét. Elvégezték az Ady Endre utcában a kátyúzást, de ettől függetlenül a jövő évben
szükséges lenne az utca felújítása és járdaépítés.
Felhívja a figyelmet arra, hogy a városban nagyon sok a kóbor kutya. Kéri az illetékesek
intézkedését a befogásukra.
A templom és az iskola közötti területen rendszeresen áthajtanak az autók, függetlenül attól,
hogy ki vannak helyezve a virágládák. Fokozottabb rendőri intézkedésre volna szükség.
Farkas Attila: A kátyúzással kapcsolatban elmondja, hogy a meleg aszfalttal történő
munkálatokat már befejezték, ahová nem jutott, ott hideg aszfalttal pótolják.
Felmérték az utak állapotát a városban, és nagyon sok, legalább 25-30 utcát kellene felújítani.
Ennek a költsége kb. 8-900 millió Ft lenne. A Patak utcát sikerült felújítani és
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megnyugtatásként elmondja, hogy a mart aszfalt nem rákkeltő, Magyarországon mindenhol
használják utak építéséhez.
A kóbor kutyákkal kapcsolatban Jegyző Úr fog válaszolni.
Dr. Sándor Balázs: A Polgármesteri Hivatal egyik ügyintézője heti két napot foglalkozik
azzal, hogy a kóbor kutyák befogását intézi. Jelenleg egy salgótarjáni kutyabefogó
alapítvánnyal áll szerződésben az önkormányzat. Már nem a Városgazdálkodási Kft. feladata,
mert meghatározott feltételekkel és képesítéssel kell rendelkezni a tevékenység végzéséhez.
A kolléganő által feltárt gócpontokon próbálják a kutyákat befogni. Az utóbbi néhány napban
merült fel, hogy kevés az egy vállalkozó, ezért árajánlatot kértek egy másik vállalkozótól is.
Növelni kell a kapacitást, mert valóban tarthatatlan az állapot.
A kutyák gazdái ellen egyébként számtalan eljárás van folyamatban és határozat ment ki. A
kolléganő azt vizsgálja, hogy a kutyák el vannak-e látva chippel, illetve be vannak-e oltva.
Ehhez megkérik az adatszolgáltatást, illetve a hatósági állatorvossal megvizsgáltatják a
kutyát. Ha ezeknek a feltételeknek nem felel meg az állat, a kutya gazdája felszólítást kap,
szankciót helyezve kilátásba.
Vizsgálják továbbá, hogy az állattartás körülményei
megfelelnek-e a jogszabályban előírtaknak. Az is előfordul, hogy olyan kutyák is kóborolnak,
amelyeknek gazdája van. Amennyiben beazonosítható, a gazda felszólítást kap, hogy tegyen
eleget a jogszabályoknak, illetve tartsa be azokat. Több olyan ügy van, ahol már nem a
felszólítás fázisában tartanak, hanem a bírságolásnál.
Káposzta Csaba: Ismét felhívja a figyelmet arra, hogy a téli időszakban, amikor esik a hó, a
lakóknak a saját tulajdonú ingatlanuk előtt kötelességük a havat eltakarítani. Az
önkormányzat, illetve a Városgazdálkodási Kft. feladata a közterületek tisztántartása. Ahol
viszont idősek laknak és nem tudják ezt a munkát elvégezni, vagy üresen álló ingatlanok előtt
a Kft. takarítsa el a havat.
Másik vesszőparipája a közvilágítás. Reggel már 7 óra előtt lekapcsolt a közvilágítás, pedig
még majdnem sötét volt. Nem érti, hogy miért nem lehet az áramszolgáltatóval megegyezni
arról, hogy reggel később kapcsolják ki, este pedig hamarabb kapcsolják be.
Kéri Polgármester urat, hogy mondjon néhány szót az adventi gyertyagyújtásról és a
karácsonyi vásárról.
Farkas Attila: A csúszásmentesítéssel kapcsolatban az az információja, hogy a
Városgazdálkodási Kft. teljes mértékben felkészült. A közvilágítással kapcsolatban az
ÉMÁSZ-tól kértek állásfoglalást, azt írták vissza, hogy nem tudnak mit kezdeni a jelzett
problémával. Amennyiben jövőre megtörténik a közvilágítás korszerűsítése, a LED-es
rendszer teljesen másképp fog működni.
A Pásztói Karácsonyról ad tájékoztatást, miszerint az adventi első gyertyagyújtás december
2-án, 17.00 órakor lesz a francia gimnázium előtti téren, majd ezt követően karácsonyig
mindhárom vasárnapon. A gyertyagyújtások alkalmával is lesznek fellépő vendégek, így az
első vasárnapon egy Gospel kórus, majd Auth Csilla és Kocsis Tibor.
Az Alpolgármester úr ötletét elfogadva, bronz, ezüst és aranyvasárnapokon a francia
gimnázium előtti területen a képviselők közreműködésével ingyenes meleg ételt fognak
osztani a rászorulóknak 13.00 órától.
Elmondja továbbá, hogy Hasznos és Mátrakeresztes városrészeben december 18-án tartják a
karácsonyi ünnepséget, 15.00, illetve 17.30 órától.
A Pásztói Karácsonyi rendezvénysorozat december 19-én kezdődik. Szóba került, hogy az
idén a Romkertben lesz megrendezve, viszont több érv szól amellett, hogy a szokásos
helyszínen, a Polgármesteri Hivatal melletti utcában legyen. Jelentős változás, hogy az idén
nem lesz a nézők számára nagy sátor. Több oka is van, elsősorban az, hogy nagyon sokba
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kerülne. Tavaly minden járulékos költséggel 7 millió Ft volt a sátor bérlése. A másik ok, hogy
akik nem férnek be a sátorba, nem látják a fellépőket. Több városban volt már ilyen utcai
karácsonyi rendezvényen, sehol sem volt sátor a nézők számára. Természetesen melegedők
lesznek felállítva. A vendég fellépők névsora: Wolf Kati, Erox együttes, Szandi, Nagy Feró,
a Balassi Bálint színház színészei operett és sanzon számokkal, a Művelődési Házban lesz a
Diótörő, december 22-én pedig a Matyi és a Hegedűs, majd a Margaret Island együttes,
december 23-án pedig a Republic együttes koncertje zárja a programsorozatot.
Természetesen a helyszíneken étel-ital választék, valamint karácsonyi ajándékvásár várja a
látogatókat. Hagyományosan megrendezik az óvodai csoportok közötti karácsonyfa díszítő
versenyt, valamint a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében december 19-től
délutánonként a gyermekek részére játszóház is lesz.
Mindenki szeretettel várnak a programokra.
Zeke Tamás: Megköszöni a Jegyző úrnak, hogy a Galamb utcában elvégezték a szükséges
munkákat.
Kerekes Lóránt: A Mikszáth utca-Szentlélek utca sarkán van egy hatalmas kátyú, be kellene
foltozni.
Farkas Attila: A kátyúzással kapcsolatban a Műszaki Osztály intézkedni fog.
Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

k.m.f.

Farkas Attila
polgármester

dr. Sándor Balázs
jegyző

