JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. január 31-i üléséről.
Jelen vannak: Farkas Attila polgármester, Bodrogi István alpolgármester, Káposzta Csaba, dr.
Kanyó Roland, dr. Halász István, Kerekes Lóránt, Veres Róbert, Zeke Tamás képviselők.
Dr. Sándor Balázs jegyző, Szűcs Viktor VG. Kft. vezetője, Szőke Ferenc közmunka program
vezető, dr. Hír János, Borbélyné Válóczi Marianna, Nagy Józsefné, Oláhné Csákvári
Gabriella intézményvezetők, Bartus László, Juhászné Mustó Mária, Dénes Anita
osztályvezetők, Berzák Gyuláné, Tari Mihály Szervezési Osztály munkatársai.
Farkas Attila: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet, mivel a
megválasztott 9 képviselőből 7 fő jelen van. Barna Tiborné jelezte távolmaradását, Kerekes
Lóránt hamarosan érkezik.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a következő módosításokkal:
Két új napirendi pont felvételét javasolja, melyeket tegnap már megtárgyaltak a bizottságok.
Ezek az alábbiak:
- Javaslat nyomdaipari szolgáltatási szerződés módosítására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
- Javaslat BMW márkatalálkozó támogatására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
A két új napirendi pontot 15. és 16.-ként tárgyalják.
Szükséges a napirendek sorrendjének megváltoztatása is, mert egy közbeszerzési eljárás
megindítása miatt az erről szóló határozatot még a mai napon föl kell tölteni. Ezért a 9.
napirendi pontot 4. napirendi pontként tárgyalják. Az utána következő sorrend már nem
változik.
Megkérdezi van-e más javaslat?
Egyéb javaslat nem hangzott el.
Szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2019. (I. 31.) számú határozata
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt
fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
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2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet megalkotására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
3. Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes
kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Sándor Balázs jegyző
4. Javaslat a TOP- 1.2.1.-15-NG1-2016-00018 azonosító számú, Varázsvölgy Pásztón –
turizmusfejlesztés c. projekt megvalósításához közbeszerzési eljárás megindítására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
5. Javaslat közterület-használat szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Sándor Balázs jegyző
6. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2013. (VI. 24.) önkormányzati
rendelet módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
7. Javaslat a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak
megállapításáról szóló 29/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
8. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évben végzett munkájáról
Előterjesztő: Dr. Sándor Balázs jegyző
9. Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
10. Javaslat címzetes főorvosi cím használatára jogosult háziorvosok és fogorvosok
részére díszoklevél adományozására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
11. Javaslat iskolai körzethatár megállapításának véleményezésére
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
12. Tájékoztató a 2019. évi közmunkaprogramokról
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
13. Beszámoló az alpolgármesterek 2018. augusztusig végzett munkájáról
Előterjesztő: érintettek
14. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat és Roma Nemzetiségi Önkormányzat között
hatályban lévő megállapodás felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
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15. Javaslat nyomdaipari szolgáltatási szerződés módosítására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
16. Javaslat BMW márkatalálkozó támogatására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
17. Javaslat a Polgármester szabadságolási ütemtervére.
Előterjesztő: Dr. Kanyó Roland Ügyrendi Bizottság Elnöke
18. Javaslat a 165/2016. (VI. 26.) számú határozat végrehajtásához kapcsolódó
intézkedések megtételére
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
19. Közérdekű bejelentések
20. Javaslat önkormányzati lakásbérleti szerződés hosszabbítására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Kerekes Lóránt érkezik, 8 képviselő van jelen.
I. NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt
fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila szavazásra bocsátja a 339/2018. (XII. 13.) számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
11/2019. (I. 31.) számú határozata
A képviselő-testület a 339/2018. (XII. 13.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a 340/2018. (XII. 13.) számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
12/2019. (I. 31.) számú határozata
A képviselő-testület a 340/2018. (XII. 13.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
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Farkas Attila szavazásra bocsátja a 342/2018. (XII. 13.) számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
13/2019. (I. 31.) számú határozata
A képviselő-testület a 342/2018. (XII. 13.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a 349/2018. (XII. 13.) számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
14/2019. (I. 31.) számú határozata
A képviselő-testület a 349/2018. (XII. 13.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a 350/2018. (XII. 13.) számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
15/2019. (I. 31.) számú határozata
A képviselő-testület a 350/2018. (XII. 13.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a 351/2018. (XII. 13.) számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
16/2019. (I. 31.) számú határozata
A képviselő-testület a 351/2018. (XII. 13.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
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Farkas Attila szavazásra bocsátja a 352/2018. (XII. 13.) számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
17/2019. (I. 31.) számú határozata
A képviselő-testület a 352/2018. (XII. 13.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a 354/2018. (XII. 13.) számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
18/2019. (I. 31.) számú határozata
A képviselő-testület a 354/2018. (XII. 13.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a 355/2018. (XII. 13.) számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
19/2019. (I. 31.) számú határozata
A képviselő-testület a 355/2018. (XII. 13.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a 357/2018. (XII. 13.) számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
20/2019. (I. 31.) számú határozata
A képviselő-testület a 357/2018. (XII. 13.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
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Farkas Attila szavazásra bocsátja a 358/2018. (XII. 13.) számú határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
21/2019. (I. 31.) számú határozata
A képviselő-testület a 358/2018. (XII. 13.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a 2/2019. (I. 3.) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
22/2019. (I. 31.) számú határozata
A képviselő-testület a 2/2019. (I. 3.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a 6/2019. (I. 17.) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
23/2019. (I. 31.) számú határozata
A képviselő-testület a 6/2019. (I. 17.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a 7/2019. (I. 17.) számú határozat végrehajtásáról adott
tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
24/2019. (I. 31.) számú határozata
A képviselő-testület a 7/2019. (I. 17.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást
elfogadta.

7
Farkas Attila: A két ülés között történt fontosabb eseményekről ad tájékoztatást.
Legutóbb 2018, december 13-án volt ülésterv szerinti testületi ülés. December 14-én volt a
Hivatalban egy nyugdíjas karácsonyi köszöntő a volt hivatali és önkormányzati
nyugdíjasoknak.
Részt vett a mátrakeresztesi ifjúsági táborban a Városgadálkodási Kft. évzáró rendezvényén.
December 15-én volt a Muzsla néptáncegyüttes gálaműsora fennállásuk 35. évfordulója
alkalmából.
December 17-én volt a Bölcsőde megnyitója. A tényleges megnyitás kicsit még húzódik, mert
teljesíteni kell kell néhány feltételt , melyet a katasztrófavédelem szabott.
December 18-án a városi főépítész felmondta a szerződést, ezért majd keresni kell helyette
másik főépítészt.
Részt vettek az Őszirózsa Nyugdíjas Klub karácsonyi rendezvényén, valamint Hasznoson és
Mátrakeresztesen is. A város oktatási intézményeiben is képviseltették magukat a karácsonyi
rendezvényeken.
Ezúton köszöni meg mindenki munkáját, akik a Pásztói Karácsony rendezvénysorozatban
részt vettek és segítették a programok lebonyolítását.
December 27-én Béren voltak egy évzáró egyeztetésen Alpolgármester úrral és a Jegyző úrral.
December 29-én a Pásztói Patriótáknál volt egy évzáró rendezvényen.
Január 22-én itt volt az ebrendész egy bemutatkozó látogatáson, akit egyéként kb. hét éve
ismer. Mikor Jobbágyiban volt polgármester, akkor adott neki megbízást és kb. fél év alatt
rendbe tette a kóbor ebekkel kapcsolatos problémát.
Január 25-én volt egy nagyon sikeres rendezvény, melyen a pásztói vállalkozókat látták
vendégül a Művelődési Házban. Törekedtek arra, hogy ne csak a legkiemelkedőbb 25-30
vállalkozót hívják meg, hanem a sikeresebb kis- és középvállalkozókat is. Így kb. 150 fő volt
a résztvevők száma.
Január 26-án részt vett a hagyományos sport bálon, mely ismét nagyon színvonalas volt.
Január 29-én megkereste az MLSZ megyei vezetője és a sportpályás pályázattal kapcsolatban
történt még egyeztetés.
Ugyanezen a napon közmeghallgatást is tartott a képviselő-testület, tegnap pedig bizottsági
ülések voltak.
Január 26-án, amikor a sportbál bolt, a Pásztói Patriótáknak volt egy kiállítás megnyitója.
Olyan kiállítást hoztak el Pásztóra, mely példaértékű az egész Kárpát-medencében.
Bemutatja, hogy a magyarság mennyit tett az egyetemes kultúráért és mennyi híres embert
adott a világnak. Bátran kijelenthetjük, hogy az egyik legtehetségesebb nép vagyunk a
világon. A Fejér Szövetség is szorosan kapcsolódik a Pásztói Patriótákhoz és felolvassa annak
a tanúsítványnak a szövegét, melyet Illés Rudolf adott át részére a közmeghallgatáson.
További két dologról ad még tájékoztatást. Az egyik a téli rezsicsökkentéshez kapcsolódik. A
parlament döntése alapján azok is kapnak 12 eFt értékű kompenzációt akik nem gázzal,
hanem más fűtőanyaggal fűtenek. Ezt a pénz megkapta az önkormányzat és tüzifa formájában
juttattja el az arra rászorulóknak. A kiszállítást már megkezdték és a vállalkozó ígérete szerint
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legkésőbb március 15-ig minden érintett család meg fogja kapni. Az önkormányzat további
hozzájárulása, hogy a fuvar költségét is állja, így ez a teher nem hárul az érintett lakosságra. A
jogosultak levélben fognak tájékoztatást kapni a szállítás időpontjáról.
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy elkészült az a jelentés, mely a Polgármesteri Hivatal és
a Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor felújításának átvilágításáról szól. Még nem volt ideje
végigolvasni, mert most nyomtatta ki, de azért egy mondatot felolvas.
A városházán két éve volt a felújítás, összesen 11 millió Ft értékben. Ami megdöbbentette,
hogy 3,5 millió Ft értékű elvégzett munkáról semmiféle papír nincs. Sem teljesítési
igazolások, sem szerződés, tehát semmi. Amint teljes terjedelmében megérkezik a jelentés, azt
ismertetni fogja a képviselőkkel, valamint jogászokkal is megvizsgáltatja. Ezután majd
eldönti a képviselő-testület, hogy tesznek-e jogi lépéseket.
Szavazásra bocsátja a két ülés közti tájékoztatót.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
25/2019. (I. 31.) számú határozata
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatást
elfogadta.
II. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet megalkotására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: 2019. évben a költségvetés egyik meghatározó összege a pályázatokhoz kapott
több, mint 2 milliárd Ft. Ha hozzászámítjuk még azokat a pályázatokat, melyekben
konzorciumi partnerek vagyunk, az összeg közelít az 5 milliárd Ft-hoz.
Komplikálja a helyzetet, hogy a pályázatoknál 2018 őszén szinte semmi nem volt rendben.
Fennállt a veszélye annak is, hogy ezeket a pályázatokat bebukjuk. Jelentős részt vissza
kellett volna fizetni, ha augusztusban nem történik meg a váltás. Minden téren brutális
lemaradások voltak. Van olyan pályázat, melynek szinte már meg kellett volna valósulnia és
még nem történt semmi.
Szerencsére 2018. őszén sikerült 2 olyan embert idehívni, akik sok éves tapasztalattal
rendelkeznek ezen a téren és ők emberfeletti munkával és az itt dolgozók segítségével helyre
rakták a pályázatokat és mostmár jó úton haladunk. 2019-ben már a pályázatok tényleges
megvalósítására is sor kerül.
Negatív értelemben is érinti a költségvetést a pályázatok kapcsán, hogy egy ellenőrzés során
kiderült, az óvoda közbeszerzésénél nem volt minden szabályos, ezért a támogatási összegből
vissza kell fizetni 2,5 millió Ft-ot.
Bízik abban, hogy az összes pályázat közbeszereztetése elindul az idén és a nyár folyamán
már a tényleges munkát is el lehet kezdeni.
A költségvetés főösszege több, mint 3,5 milliárd Ft, ebből az elnyert pályázatok értéke 1
milliárd 860 millió Ft. A központi bérintézkedések is jelentős hatással lesznek a
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költségvetésre, mert emelkedett a garantált bérminimum és a minimálbér összege is.
Az intézményeknél dolgozók bérét ennek megfelelően kell rendezni, központi támogatást
viszont ehhez nem kapunk. Ezen kívül, mivel a köztisztviselőknek 2007. óta nem volt
központi bérrendezés még inflációt követő sem, az önkormányzat 50.000 Ft-ra emelte az
illetményalapot 2019. január 1-től. Erre viszont kapunk központi támogatást, mely kb. 80 %ban fedezi a béremelést. Az állami támogatás összege egyébként is emelkedik, mert a
bölcsődei ellátásra is kapunk, valamint az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységre is.
Az adóerő képesség folyamatosan növekszik, mely azt bizonyítja hogy jól működnek a
vállalkozások és be is fizetik az iparűzési adót.
A város adóerő képessége 2017-ben 25 eFt/fő volt, míg 2018-ban már 30 eFt/fő-re
emelkedett. Ez nagyon jó, viszont az a vonzata, hogyha emelkedik az adóerő képesség,
bizonyos feladatokra kevesebb normatívát ad az állam. Így pl. a közvilágítást az
önkormányzatnak teljesen saját erejéből kell megoldania.
A költségvetés készítésekor szinte minden adónemnél a tavalyihoz képest magasabb bevételt
terveztek. Az iparűzési adót az idén 460 millió Ft-ra tervezték, volt olyan vélemény, hogy ez
túl lett tervezve. Szerinte nem és ez teljesíthető lesz.
Ingatlanértékesítésből 60 millió Ft bevételre számítanak, illetve egy 10 millió Ft-os tartalék
keretet is beterveztek. Felújítási feladatokra 91 millió Ft-ot különítettek el, mely igen jelentős
összeg. Vannak halasztást nem tűrő feladatok és a teljesség igénye nélkül felsorol néhányat,
pl. buszmegálló építése Hasznoson, Vörösmarty úton a vízelvezetés megoldása, Hasznoson az
Alkotmány úton szintén vízelvezetés, parkolók kialakítása a Gárdonyi utcában,
ingatlanvásárlás Mátrakeresztesen fakanál múzeum létrehozására, valamint utak és járdák
felújítása. A Belügyminisztérium várhatóan tavasszal fog pályázatot kiírni belterületi utak
felújítására, viszont van két olyan utca, a Tücsök és a Munkácsy, melyek felújítását még a
pályázat kiírása előtt meg kellene kezdeni. Ezzel kapcsolatban előterjeszti a februári testületi
ülésen egy hitelfelvétel lehetőségét. A két utcára kb. 70 millió Ft kellene. Ez még vállalható
teher lenne az önkormányzat számára. Amennyiben a testület ezt támogatná és a
hitelkérelmünket is elfogadnák, már a nyáron megkezdhetnék a munkálatokat. Ha pedig
nyernénk a pályázaton, akkor nem vennénk igénybe a hitelösszeget. Szintén sürgősen
elvégzendő feladat az illegális hulladékok eltakarítása, erre éppen tegnap nyújtottunk be
pályázatot. Meg kell oldani a vízelvezetők és csatornák tisztítását, valamint a Kövicses patak
medrének kitisztítását is. Természetesen 2019-ben is támogatnák a civil és sport
szervezeteket. Az erre szánt összeget 20 %-kal megemelték, így összességében 18 milliót Ft
fog rendelkezésre állni.
Pályázni fog az önkormányzat idén is rendkívüli támogatásra, valamint igénybe veszünk 130
millió Ft folyószámla hitelt. Erre a likviditás biztosítása miatt van szükség.
2019. a pályázatok megvalósulásának éve is lesz. Reményei szerint minden TOP-os
pályázatot el tudunk kezdeni. Folyamatosan indulnak a közbeszerzési eljárások és ezen kívül
még van benyújtva két pályázatunk, melyek elbírálás alatt vannak. Az egyik a hasznosi és
mátrakeresztesi sportpályák környékének rendbetételét célozza, a másik pedig a déli
iparterületen egy kisebb fejlesztést tenne lehetővé.
A kormány 200 millió Ft rendkívüli támogatásban részesítette Pásztót, mely lobbitevékenység
eredménye. Régi álma válható valóra a városnak, mert egy melegvízű strand megvalósítását
célozzák meg, amennyiben a próbafúrások eredményesek lesznek.
Az intézményekről röviden a következőket mondja. Az óvodában terveznek egy kisebb
fejlesztést 2,5 millió Ft értékben. Az óvoda esetében is nőtt az állami támogatás 156 millióról
164 millióra. Az önkormányzati támogatás pedig 36 millióról 41 milllióra emelkedik. A
Teleki László Művelődési Központ és Könyvtár esetében nem emelkedik az állami támogatás,
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viszont az önkormányzatnak 51 millió Ft helyett 60 millió Ft-tal kell hozzájárulni a
működésükhöz. A Múzeumnál sincs változás az állami támogatás tekintetében, Ott lesz egy
fűtéskorszerűsítés 4,5 millió Ft értékben. A Gondozási Központnál szintén nő az állami
támogatás, csakúgy, mint az önkormányzat hozzájárulása.
Az előző testület 2018. júliusában nem zárkózott el egy újabb hitelfelvételtől, melyhez
kormányzati engedély kell. Akkor az előző polgármester 300 millió Ft-ot javasolt. A
képviselő-testület ugyan nem zárkózott el, viszont nem tudják támogatni, mert úgy gondolják,
hogy az teljesen eladósítaná a várost. Viszont a következő testületi ülésen javaslatot fog tenni
nem 300 millió Ft-os hitelre, hanem annak töredékére, kb. negyedére a már említett Tücsök és
Munkácsy utcákra.
Összességében a 2019. év tekintetében elmondható, hogy feszített év lesz, fegyelmezett
gazdálkodásra lesz szükség csakúgy, mint az előző években. Izgalmas év lesz, sok remek
pályázat megvalósulása várható, viszont a felelősség is nagy. Megköszöni mindenki
munkáját, akik a költségvetés készítésében részt vettek és a továbbiakban is számít a
segítségükre.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Kanyó Roland: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az
önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet
Zeke Tamás: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra
javasolja.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a 2019. évi költségvetés tervezetét. Fontosnak tartja, hogy az
ingatlanértékesítésből betervezett bevétel realizálódjon, mert ez az összeg lenne a tervezett
felújítások alapja. A bizottsági ülésen kisebb vita tárgyát képezte az adóbevétel tervezett
összege. Véleménye szerint nem túlzó, az előző évek számainak ismeretében.
A bizottság véleménye, hogy a költségvetés megalapozott és teljesíthető.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
Név szerinti szavazás: Farkas Attila igen, Bodrogi István igen, Káposzta Csaba igen, dr.
Kanyó Roland igen, dr. Halász István igen, Kerekes Lóránt igen, Veres Róbert igen, Zeke
Tamás igen.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, minősített többséggel elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2/2019. (II. 1. ) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
(A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve).
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III.NAPIRENDI PONT:
Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről
szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dr. Sándor Balázs jegyző
Dr. Sándor Balázs: Az előterjesztésnek két sarkalatos pontja van. Az egyik, melyre a
bizottsági ülésen külön felhívta a figyelmet, hogy az SZMSZ módosítás kapcsán megváltozna
a hivatal munkarendje és ügyfélfogadási rendje.
Ez azt jelenti, amennyiben a képviselő-testület elfogadja, hétfőn 8.00-tól 17.00 óráig lenne
ügyfélfogadás, pénteken pedig fél 2 helyett fél 1-ig tartana a munkaidő, figyelemmel a 40 órás
munkahét betartására. A pénteki napot ügyfélfogadás szempontjából nem érinti a változás,
mert pénteken 12.00 óráig volt ügyfélfogadás és ez nem változik.
Ennek a módosításnak a motivációja az volt, hogy a tapasztalat szerint pénteken fél 1 és fél 2
között kevésbé hatékony a munkavégzés, mint hétfőn 16.00 és 17.00 óra között, másrészt
pedig ügyfélbarátabb.
A másik pedig, ami véleménykülönbséget generált tegnap, az egy ülésvezetési kérdés. Ez a
módosítási javaslat az előterjesztésben nem szerepelt, utána lett kidolgozva.
Ez arra irányulna, hogy miután az ülést a polgármester vezeti és minden ülésvezetési kérdés
az ő hatáskörébe tartozik, a nem tanácskozási joggal résztvevők számára a polgármester
adhassa meg a szót, illetve dönthessen arról, hogy megadja-e a szót, vagy sem a
jelentkezőnek. Erről eddig minden esetben a képviselő-testület szavazott. Erről a bizottságok
külön szavaztak és most is így kellene szavazni, mivel nem volt teljes egyetértés.
Az SZMSZ módosítás a kihirdetését követő napon lép hatályba, azaz február 2-án, viszont az
ügyfélfogadásra vonatkozó módosítás február 11-től, hogy a lakossághoz is eljusson az új
információ.
Farkas Attila: A munkarend változást ő is támogatja, mert ugyanaz a véleménye, mint a
Jegyző úrnak. Szerinte is a hétfőn 17.00 óráig tartó munkavégzés hatékonyabb, mint a péntek
fél 2-ig tartó.
A másik módosítás, mely szerint tartozzon a polgármester hatáskörébe a hozzászólási jog
biztosítása, a bizottsági üléseket nem érinti, mert ott továbbra is a bizottság adja meg, vagy
vonja meg a szót. Egyszerűsítené a testületi ülés menetét.
Kéri a bizottsági elnököket, ismertessék döntésüket erre vonatkozóan.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság elfogadásra javasolja a munkarend
változással kapcsolatos módosítást, valamint az ülés vezetésével kapcsolatos módosítást is,
továbbá teljes egészében az SZMSZ módosítását.
Dr. Kanyó Roland: Az Ügyrendi Bizottság a munkarend változással kapcsolatos módosítást
elfogadásra javasolja viszont az ülés vezetésével kapcsolatos módosítást nem támogatta. Az
SZMSZ módosítását egyéb tekintetben elfogadásra javasolja.
Zeke Tamás: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság a munkarend változással
kapcsolatos módosítást elfogadásra javasolja. Az ülés vezetésével kapcsolatos módosítást
nem támogatta. Az SZMSZ módosítását egyéb tekintetben elfogadásra javasolja.
Farkas Attila: Elsőként szavazásra bocsátja azt a módosító javaslatot, mely szerint a
képviselő-testületi ülésen a polgármester dönthessen a hozzászólási lehetőség megadásáról.
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A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett minősített többséggel
elfogadta a módosító javaslatot.
Farkas Attila: Szavazásra bocsátja az SZMSZ módosítására vonatkozó javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, minősített többséggel elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló
27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve)
IV.NAPIRENDI PONT:

Javaslat a TOP- 1.2.1.-15-NG1-2016-00018 azonosító számú, Varázsvölgy Pásztón –
turizmusfejlesztés c. projekt megvalósításához közbeszerzési eljárás megindítására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: A közbeszerzési eljárás megindításával a Márkus és Társa Kft-t bíztuk meg.
Amennyiben a képviselő-testület elfogadja, bízhatunk benne, hogy a sikeres pályáztatás után
a kivitelezés is elindulhat.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, minősített többséggel elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
26/2019. (I. 31.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Varázsvölgy” Pásztón – építési
beruházás” tárgyú, a közbeszerzési törvény 115.§. szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
megindítását a határozat 1. mellékletét képező Ajánlattételi felhívás alapján jóváhagyja.
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kbt. 115.§. (2) bekezdésében
foglaltak alapján a tárgyi építési beruházás megvalósítására alkalmas, a piackutatás
eredményeként az alábbi – referenciával rendelkező, ajánlattételi szándékát jelző –
gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre mind három részre vonatkozóan (1.rész:
Szent I. téri Malom és Fogadó épület kivitelezése, 2. rész: Rajeczky ház felújítása és
kávézó építése, 3. rész Sétány és parkoló építése).
1.) Név:
Dibor Épületszigetelő Bt
Székhely: 3060 Pásztó, Árpád út 17-19.
Adószám: 20267997-2-12
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2.) Név:
Bentateam Kft
Székhely: 1171 Budapest, Kőhúr u. 47.
Adószám: 14876943-2-42
3.) Név:
TANKINA- BAU Kft
Székhely: 3142 Mátraszele, Szabadság út 114.
Adószám: 14765018-2-12
4.) Név:
Nógrád ’kas’ Kft.
Székhely: 3100 Salgótarján, Nagymező út 11. A.ép.
Adószám: 10218679-2-12
5.) Név:
Silver 2009 Kft.
Székhely: 3182 Karancslapujtő, Orgona út 10
Adószám: 14850664-2-12
Határidő: azonnal
Felelős: Dénes Anita, Bírálóbizottság elnöke
Márkus Pál, Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó
V. NAPIRENDI PONT:
Javaslat közterület-használat szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadására.
Előterjesztő: Dr. Sándor Balázs jegyző
Dr. Sándor Balázs: Annyiban pontosít, hogy nem rendelet módosítás történik, hanem egy új
rendelet elfogadásáról kell dönteni. A rendelet szövegét aktualizálták és a jelenlegi társadalmi
viszonyokhoz igazították. A mellékletben megtalálható, hogy a közterület használat díjai
némileg emelkedtek.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, minősített többséggel elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelete
a közterület használatának szabályairól
(A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve)
VI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a
fizetendő térítési díjakról szóló 14/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
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Bartus László: Ez a rendelet módosítás és a következő is a Bölcsődei ellátással kapcsolatos. A
bölcsődei szolgáltatásnál kétféle térítési díjat kell megállapítani. Az egyik a gondozásért
fizetendő térítési díj, elválik az élelmezési térítési díjtól. Ezt a következő napirendi pontnál
tárgyalják. Önköltség számítást kellett végezni, mely szerint a napi gondozási költség,
csökkentve az állami támogatás összegével, napi 637 Ft. Tehát ennél többet nem állapíthat
meg a testület. Országszerte nagyon eltérő a bölcsődei gondozási díjak megállapítása.
Tájékoztatja a testületet, hogy a törvényben foglaltak szerint milyen szempontok alapján lehet
a bölcsődébe fölvenni a gyermekeket. A törvény pontosan szabályozza azt is, hogy milyen
alapvető kedvezmények illetik meg az ellátottakat. Aki pl. gyermekvédelmi ellátásban
részesül, az mentesül a fizetési kötelezettség alól. Feltételezhető, hogy több gyermek lesz, aki
ebbe a kategóriába tartozik. Lehetőség van arra is, hogy differenciáljon a fenntartó pl.
jövedelmi viszonyok alapján. Ennek azonban nem látják szükségét az előbb elmondottak
miatt. Most arra tesznek javaslatot, hogy egy minimális térítési díjat állapítson meg a testület,
mely a majdani igénybe vevők számára igen barátságos összeg, viszont az önkormányzat
költségvetését semmiképpen nem terheli meg annyira, hogy ez nem lenne vállalható. Így
javasolják a 200 Ft-os napi térítési összeg megállapítását.
Veres Róbert távozik, 7 képviselő van jelen.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet módosítást.
Zeke Tamás: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra
javasolja.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a rendelet módosítást.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, minősített többséggel elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő
térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013(VI.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve)

Veres Róbert érkezik, 8 képviselő van jelen.
VII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak
megállapításáról szóló 29/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
Bartus László: Úgy gondolja, a javasolt 400 Ft étkezési térítési díj kezelhető költség és az
önkormányzatnak sem fog gondot okozni.
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Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet módosítást.
Zeke Tamás: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra
javasolja.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a rendelet módosítást.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, minősített többséggel elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2019. /II. 1./ önkormányzati rendelete
a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő
élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló 29/2014.(XI.28.) számú rendelet
módosításáról
VIII. NAPIRENDI PONT:
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évben végzett munkájáról
Előterjesztő: Dr. Sándor Balázs jegyző
Dr. Sándor Balázs: A beszámolóhoz különösebbet nem fűz, az elmúlt évben végzett munkát
mutatja be részletesen. Látható, hogy az évek múltával a feladatok nem csökkentek.
Igyekszünk a szakmai színvonalat megtartani. Megköszöni mindenkinek a munkáját és bízik
abban, hogy a szakmai színvonal még tovább javul.
Farkas Attila: Ő is megköszöni a hivatal dolgozóinak az elmúlt évben végzett munkáját.
Megköszöni a Jegyző úr munkáját is, mely nagyon színvonalas és sok segítséget kap tőle.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Káposzta Csaba: Gyakran bejön a Polgármesteri Hivatalba és ő is megköszöni az itt dolgozók
munkáját. Amikor segítséget kér, mindig azonnal meg is kapja.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta a beszámoló és elfogadásra
javasolja.
Zeke Tamás: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra
javasolja.
Dr. Kanyó Roland: Az Ügyrendi Bizottság szintén megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
beszámolót.
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
27/2019. (I. 31.) számú határozata
A képviselő-testület megismerte és megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal 2018. évi
munkájáról szóló beszámolót és azt elfogadja.
IX. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: A Helyi Esélyegyenlőségi Programot a képviselő-testület 2013-ban fogadta el,
melyet 2015-ben és 2017-ben felülvizsgáltak. Most el kellett készíteni egy újat, mely a 20182023 közötti időszakra vonatkozik. Ez nagyon fontos, mert a legtöbb pályázatnak feltétele,
hogy legyen egy ilyen program. Megköszöni Mészáros Sándornak, hogy elkészítette a
programot, nagyon igényes munka, sok érdekes adattal. Javasolja, hogy olvassák el. Örömteli
tendenciát mutat, hogy az utóbbi években többen költöztek ide, mint amennyien elmentek. Ez
valószínűleg köszönhető a kormány kedvező családpolitikájának is. Soha ennyi támogatást
nem kaptak a családok, mint az utóbbi években. Friss hír az is, hogyha valaki házasodik, az
plusz adókedvezményre jogosult. Ezek mind pozitív hatással lehetnek a családalapításra.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Zeke Tamás: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra
javasolja.
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
28/2019. (I. 31.) számú határozata
A Képviselő-testület megismerte és megtárgyalta Pásztó Városi Önkormányzat 2018-2023
időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program javaslatát és az alábbi határozatot
hozza:
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1. Pásztó Városi Önkormányzat elfogadja a 2018-2023 időszakra vonatkozó Helyi
Esélyegyenlőségi Programját.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert és a jegyzőt, hogy a programba tervezett feladatellátáshoz szükséges intézkedéseket tegye meg. Az elvégzett feladatokról
a Képviselő - testületet évente tájékoztassa.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelemszerűen
SZÜNET
SZÜNET UTÁN
Farkas Attila megállapítja a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 fő képviselőből 8
fő jelen van.
X. NAPIRENDI PONT:
Javaslat címzetes főorvosi cím használatára jogosult háziorvosok és fogorvosok
részére díszoklevél adományozására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000.(II.25.) EüM rendelet 11/A. §-a rendelkezik arról, miszerint „Az a háziorvos, aki 20
éven keresztül folyamatosan körzeti, illetve háziorvosi feladatokat, körzeti gyermekorvosi,
illetve házi gyermekorvosi feladatokat látott el, valamint az az alapellátást végző fogorvos,
aki 20 éven keresztül folyamatosan fogorvosi alapellátási feladatokat látott el, címzetes
főorvosi cím használatára jogosult.”
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy élve a jogszabály adta lehetőséggel, erkölcsi
megbecsülésként címzetes főorvosi cím használatát tanúsító díszoklevelek kerüljenek átadásra
az annak használatára jogot szerzett orvosok részére városunkban.
Pásztón a címzetes főorvosi cím használatára 9 fő, közöttük 4 fő nyugalmazott orvos jogosult.
Javasolja, hogy ezen oklevelek átadására a 2019. áprilisi ülésen kerüljön sor.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Zeke Tamás: Az Intézményirányítási és Szociális 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
29/2019. (I. 31.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a címzetes főorvosi cím használatára
jogosult háziorvosok és fogorvosok részére díszoklevél adományozásáról szóló előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000.(II.25.) EüM rendelet 11/A. §-a alapján a címzetes főorvosi cím használatára jogosult
háziorvosok:
Dr. Győri József,
Dr. Fölker Tibor,
Dr. Szalkai Éva,
Dr. Harris Tamás,
házi gyermekorvos:
Dr. Győriné dr. Gömöri Katalin,
Dr. Szabó Erzsébet,
fogorvosok:
Dr. Kövesi László,
Dr. Bolyky Melinda,
Dr. Füzér Csaba István
részére e címet tanúsító díszoklevelet adományoz.
2. A díszoklevél átadására 2019. évben az április hónapban megtartásra kerülő Képviselőtestületi ülésen kerül sor.
Felelős: polgármester
Határidő: szöveg szerint
XI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat iskolai körzethatár megállapításának véleményezésére
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Zeke Tamás: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
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
30/2019. (I. 31.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) számú
EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdésében meghatározott kötelezettséget teljesítve a
Salgótarjáni Járási Hivatal kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteit
megállapító tájékoztatójában a pásztói tanulókat érintő felvételi körzet meghatározásával
egyetért.
Határidő: 2019. február 15.
Felelős: dr. Sándor Balázs jegyző
Dr. Kanyó Roland távozik, 7 képviselő van jelen.
XII. NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a 2019. évi közmunkaprogramokról
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: A hosszabb távú közfoglalkoztatásnál annyi változás lesz, hogy nem fogja az
állam 100 %-ban támogatni, mert növekedett az adóerő képessége a városnak. A támogatás
kb. 70-90 % között lesz. A Start közmunka program viszont továbbra is 100 %-ban
támogatott.
Kérdés
Káposzta Csaba: Milyen növényeket fognak termeszteni a mezőgazdasági program
keretében? Mik a közbolt működésének tapasztalatai? Hallani szeretne a létszámról, illetve,
hogy milyen képzések lesznek?
Szőke Ferenc közmunka program vezető: A mezőgazdasági programot 15 fővel tervezték. A
tervezés során meg kell határozni, hogy milyen termékeket termelnek, mennyi árbevételre
számítanak.
Legfőképpen a hagyományos zöldségeket termelik, mint pl. paradicsom paprika, uborka,
borsó, bab, burgonya, hagymafélék, sárgadinnye, görögdinnye. Többségüket fóliasátorban és
szabadföldön is. Miután ezt a tevékenységet közmunkások végzik, akik ezen a területen nem
képzettek, nem tudnak olyan mennyiséget elérni, mint pl. egy kertészetben.
Tegnap a bizottsági ülésen felmerült, hogy virágtermesztéssel foglalkoznak-e. Igen, már
megrendelték a palántákat. Ezek márciusban fognak megérkezni, mintegy 1600 db palánta.
Az árbevétel terhére vásárolni fognak virágmagokat, melyekből palánta lesz.
A termékeiket eddig a közboltban értékesítették. Felmerült, hogy miért nem adják át az óvoda
konyhájának. Amíg a közmunka a Városgazdálkodási Kft-hez tartozott, nem tudták átadni,
most viszont amit szezonálisan termelnek, egy részét a konyha át fogja venni. Kb. 4 millió
587 eFt árbevétellel terveztek, ebből kb. 1 millió 600 eFt értékben tud majd terméket átvenni
a konyha. Tudomása szerint egyébként a közbolt népszerű volt, sokan keresték a termékeiket.
Árképzésnél a mindenkori nagybani piac árait veszik figyelembe.
Jelenleg négyféle program fut. A képzés a hosszabb távú programban jelenik meg. A hosszabb
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távú programban 75 fővel terveztek. Ha az új programban, ami március 1-jével indul,
vállaljuk azt, hogy a létszám felét valamilyen képzésre beiskolázzuk, akkor 100 %-os
maradhat a támogatás. A képzési programban leginkább az jöhet szóba, ahová nem kell a 8
általános iskolai végzettség sem, vagy csak alapfokú végzettség szükséges. Számukra is első
alkalommal egy kompetencia mérés történik és annak eredménye függvényében folytathatják
tovább a képzést. Vannak kizáró feltételek is, pl. olyan képzést lehet csak indítani, amilyen
még nem volt Pásztón. Ezért esett a választás a motorfűrész tanfolyamra és a konyhai kisegítő
tanfolyamra. Ezen kívül lehetőség van még száraztészta készítő, keksz és ostyakészítő,
valamint savanyító képzésre is. A helyzetet nehezíti, hogy egy-egy tanfolyamra legalább 12
főt kell beiskolázni. Ha a 12 főből valaki kiesik, azonnal keresni kell helyette mást, mert
egyébként elvesztik a támogatást. A tanfolyamokon egyébként nem csak a
közfoglalkoztatottak vehetnek részt, hanem akik jelenleg Pásztón regisztrált munkanélküliek.
A motorfűrész tanfolyam már indul 16 fővel. A képzések időtartama általában 180-200 óra,
mely így kb. két hónap alatt lezajlik.
Farkas Attila: Sajnos a képzéseket nagyon nehéz megszervezni, mert vagy legalább alapfokú,
de sok esetben középfokú végzettséget igényelnek. Sajnos ez az emberek zömének nincs meg.
Káposzta Csaba: A regisztrált munkanélkülieknek hol lehet érdeklődni?
Szőke Ferenc: Elment a Munkaügyi Központba és megkereste az illetékes ügyintézőt, aki
rendelkezésükre bocsátott egy listát. Abból tudták kiválasztani azokat, akik valamilyen
képzésen részt vehetnek. Ezen kívül még ők is javasoltak további személyeket. A kiválasztott
személyeket a Munkaügyi Központ kiértesíti egy csoport tájékoztatóra, ahol ismertetik velük
a képzési lehetőségeket.
Dr. Halász István: 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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
31/2019. (I. 31.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 2019/2020
évi pásztói közmunkaprogramok pályázatairól szóló tájékoztatót és azt tudomásul vette.
XIII. NAPIRENDI PONT:
Beszámoló az alpolgármesterek 2018. augusztusig végzett munkájáról
Előterjesztő: érintettek
Farka Attila: Az előterjesztésnek két érintettje van, Volek György és jómaga. Volek György
írásban elkészítette a beszámolóját, mely a testület rendelkezésére áll, ezen kívül a tegnapi
bizottsági ülésen szóban kiegészítette. A saját beszámolóját szintén tegnap szóban megtette a
bizottsági ülésen, mivel csupán 2018. január 1-től 2018. február 2-ig terjedő időszakról kellett
számot adnia. Ezután lemondott és egy ideig nem volt alpolgármester. Végül Volek György
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elvállalta, amit ezúton is megköszön neki.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottsági is
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Zeke Tamás: 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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
32/2019. (I. 31.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármesterek – Farkas Attila és
Volek György - 2018. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
XIV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat és Roma Nemzetiségi Önkormányzat között hatályban
lévő megállapodás felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottsági is
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
33/2019. (I. 31.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pásztó Városi
Önkormányzat és a Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló megállapodás
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést. A megállapodás módosítására nem tesz javaslatot, azt a
továbbiakban ugyanazon tartalommal hatályban tartja.
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XV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat nyomdaipari szolgáltatási szerződés módosítására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: A Visual Print Kft. jelezte, hogy szeretné megemelni a Pásztói Hírlap nyomdai
előállítási költségét.
A hatályos szerződésben 41,60 Ft/pld + Áfa ár szerepel, a vállalkozó mostani javaslata pedig
45 Ft/pld + Áfa árat tartalmaz, mely nem haladja meg a 10 %-os emelést.
A vállalkozó az alábbi indokokra hivatkozott:
Egy éve jelentősen megemelkedett az EUR árfolyam, továbbá a papírgyártási költségek 10 %ot jelentősen meghaladóan emelkedtek.
Az indokok valósak, álláspontom szerint a vállalkozó javaslata méltányolható.
A szerződés módosítása ugyanakkor más szempontból is indokolt.
A szerződés hatályának meghatározásakor a Képviselő-testület arra törekedett, hogy a
szerződéses viszony ne nyúljon túl az önkormányzati választási cikluson. A szerződésben
jelenleg 2019. július 31-i határnap szerepel.
Ma viszont tudjuk, hogy a következő önkormányzati választás 2019. októberében várható.
Ennek ismeretében azt javaslom, hogy a szerződés hatályát 2019. szeptember 30-ig
hosszabbítsuk meg, arra is tekintettel, hogy a választást megelőzően, - hasonlóan a legutóbbi
választáshoz – szeptember hónapban a jelöltek bemutatkozhassanak az újság hasábjain.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Zeke Tamás: 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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
34/2019. (I. 31.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete, illetve az alábbiak
szerint szerint módosítja a Visual Print Kft.-vel kötött nyomdaipari szolgáltatási szerződést:
1. az önkormányzat képviseletében beállt személyi változás,
2. az előállítási ár 45 Ft/pld + ÁFA árra módosul,
3. a szerződéses jogviszony érvényessége 2019. 09. 30-ra módosul.
Felhatalmazza polgármesterét a szerződés módosításának aláírására.
Határidő: 2019. február 15.
Felelős: polgármester
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XVI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat BMW márkatalálkozó támogatására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: A szervező kérelmet nyújtott be a BMW márkatalálkozó megrendezéséhez a
terület biztosítására. Az elmúlt három évben nagyon sikeres volt ez a rendezvény és
támogatja. A találkozóra július 28-án kerülne sor.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: 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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
35/2019. (I. 31.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az E39 Klub Magyarország
kérelmét a 2019. 07. 27-ére tervezett BMW találkozó megszervezéséről.
1. Az Önkormányzat a rendezvényhez a pásztói strand területét és a bitumenes pályát
ingyenesen biztosítja. Egyben kiköti, hogy a területen a gépkocsik maximális
sebessége 5 km/h lehet.
2. Az Önkormányzat a rendezvény területén a rendezvény időtartama alatt 2 db
szeméttároló elhelyezését és ürítését, valamint a rendezvényre érkező – külön
karszalaggal rendelkező – résztvevők szabad bejárását biztosítja a Pásztói Strandfürdő
területére.
3. Felhívja a rendező figyelmét, hogy a rendezvény időpontja előtt két héttel vegye fel a
kapcsolatot a strand üzemeltetőjével.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak
mentén megállapodást kössön Kanyó Bence (E39 Klub Magyarország ) kérelmezővel.
5. A biztonságos lebonyolításért és a rendezvényen történő bárminemű balesetekért,
károkért a rendező felel.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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XVII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Polgármester szabadságolási ütemtervére.
Előterjesztő: Dr. Kanyó Roland Ügyrendi Bizottság Elnöke
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
36/2019. (I. 31.) számú határozata

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester szabadságolási
ütemtervéről szóló javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2019. évi
szabadságolási ütemtervét a melléklet szerint jóváhagyja.
XVIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a 165/2016. (VI. 26.) számú határozat végrehajtásához kapcsolódó intézkedések
megtételére
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: Az elején szükséges tisztázni egy félreértést. A közmeghallgatáson szóba került,
hogy ezt a napirendi pontot zárt ülésen akarják tárgyalni. Ez így nem igaz. A Jegyző úr
javasolta az anyag kiküldésekor, hogy ne ők döntsék el, hogy nyílt vagy zárt ülés lesz-e,
hanem majd a bizottság és a testület. A bizottság nyilvános ülésen tárgyalta, így a képviselőtestület is nyilvános ülésen fogja tárgyalni.
Beszél először az előzményekről. Az előző képviselő-testület tagja, dr. Becsó Károly Csaba
kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy szeretne a strandnál megvásárolni 11.000 m2
területet. Ezt azért is kérte, mert volt egy ingatlana a Széchenyi úton, ahol házat szeretett
volna építeni. A katolikus iskola benyújtott egy pályázatot tornaterem építésére, viszont nem
volt hozzá elegendő területük és a dr. Becsó Károly tulajdonában lévő telek éppen megfelelő
lett volna a pályázathoz. Dr. Becsó Károly beleegyezett abba, hogy a telkéért cserébe az
önkormányzat biztosít csereingatlant és ekkor kérte, hogy a strandnál vásárolhasson még
további területet. Be is nyújtotta igényét az önkormányzathoz, mely kérelem a testület elé
került. Az előterjesztő Dömsödi Gábor polgármester volt és akkor ő is megszavazta, hogy az
önkormányzat képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vertical Art. Kft.
megvásárolhassa az értékbecslő által megállapított ártól 20 %-kal olcsóbban. 2016-ban
megtörtént az értékbecslés, viszont 2017-ben már elkezdődtek a viharos események, melyek
folytán bizonyos emberek között megromlottak a kapcsolatok. 2017-ben dr. Becsó Károly
ismételten jelezte, hogy fenntartja vételi szándékát, melyre van is egy érvényes testületi
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döntés, sőt, azóta már értékbecslés is készült. Fel is került a testületi ülés napirendjére, majd a
Polgármester úr levetette napirendről mondván, hogy várják meg,
mi lesz a
településrendezési tervben, melynek akkor folyt a felülvizsgálata. Majd ezután ismét bekerül a
testület elé. Közben az előző polgármester önhatalmúlag arra utasította az ügyintézőt, hogy a
településrendezési terv módosításának utolsó pillanataiban rajzolja át a térképen a strandnál
lévő területet, mivel abból le kellene csípni egy közel 2000 m2-t, mert ha egyszer lesz az
önkormányzatnak sok pénze, ott utat építhetnének. Erről a képviselő-testület nem döntött. Így
a 11.000 m2-es terület 9000 m2-essé vált. 2018. augusztusában megtörtént az időközi
önkormányzati választás és az idő közben országgyűlési képviselővé választott dr. Becsó
Károly ismét jelezte, hogy fenntartja a strandnál lévő területre vételi szándékát. Ekkor még
fogalmuk sem volt arról, hogy kap az önkormányzat 200 millió Ft-os fejlesztési támogatást a
strandhoz. 2018. novemberében a Jegyző úr kérte az ügyintézőt, hogy minden iratot az üggyel
kapcsolatban bocsásson rendelkezésére. Azokat megismerve megállapította, hogy a képviselőtestület 2016-ban hozott határozata érvényben van, viszont jelezte, hogy az értékbecslés óta
eltelt két év és új értékbecslést kell készíteni. Elkészült az új értékbecslés, mely ugyanazt az
árat állapította meg, mint két évvel ezelőtt. Ezek után az ügyintéző szóban, telefonon
megkérte az ügyvédet, hogy készítse elő az adás-vételi szerződést. Fura módon valamiért
nagyon elhúzódott az adás-vételi szerződés elkészítése és még januárra sem volt kész. Közben
ebből politikai felhang lett. 2018. december végén értesült arról, hogy a miniszterelnök
támogatta az egyik javaslatot, melyet több más javaslattal együtt még korábban felvetett
Pásztó tekintetében. Viszont még ekkor sem tudta, hogy melyikhez kapott támogatást az
önkormányzat. Sokan voltak, akik örültek a 200 millió Ft-os támogatásnak és voltak olyanok
is, akik negatív irányba fordították le ezt. Az irigységet erősítve azt kezdték el terjeszteni
különböző fórumokon, hogy minek Pásztóra melegvizű strand, az senkit nem érdekel. Mert
hogy ez csak a Becsó testvérpárnak lesz jó, mert nekik van ott már ingatlanuk. Ezt a
legmesszebbmenőkig visszautasítja.
Káposzta Csaba: A Vertical Art. Kft. már több éve működik Pásztón. Fizet iparűzési adót és
építmény adót is. Ez régen egy lápos terület volt, melyről most szó van. Tavaly több területet
is eladott az önkormányzat ettől kevesebb áron. Az önkormányzat vállalkozó barát,
mindenkinek érdeke, hogy épüljön a város, legyen bevétele az önkormányzatnak.
Zeke Tamás: A tegnapi bizottsági ülésen igyekezett a témával kapcsolatban kellemetlen
kérdéseket föltenni. Tette ezt azért, hogy minél jobban megismerje a részleteket, mivel ő
teljesen új a képviselő-testületben. Nagyon rosszul érezné magát, ha úgy szavazna, hogy nem
rendelkezik kellő információval. Rákérdezett, hogy mi a véleménye a bizottságnak az
értékbecslésről, a területről, annak frekventáltságáról. Ez mennyire tűnik úgy, hogy valóban
átjátszás történik. Ez a történet 2016-ban indult és éppen amiatt az ember miatt nem valósult
meg, aki most ezt számon kéri a testülettől.
Áttekintették az önkormányzat eddigi értékesítéseit és a jelenlegi tervezett értékesítés teljesen
belefér a korábbi árakba. Ismeri a területet, az egy mocsaras, lápos terület. Ezt csak olyan
személynek lehet értékesíteni, akinek valóban fontos. Az önkormányzatnak nincs pénze arra,
hogy vonzóbbá tegye a minél kedvezőbb értékesítés reményében. Ezért inkább köszönet jár,
hogy egyáltalán rendbe fogják tenni. Kényes téma ez azért is, mert egy volt önkormányzati
képviselőről – aki közben országgyűlési képviselő lett – van szó. A katolikus iskola
tornatermének építése annak köszönhető, hogy dr. Becsó Károly elfogadta az önkormányzat
csere ajánlatát. Sajnos, hogy vannak olyanok, akik ebben nem a pozitívumot látják, hanem
politikai kérdést csinálnak belőle.
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Farkas Attila: Szintén úgy gondolja, hogy ezt politikai haszonszerzésre próbálják felhasználni.
Egyébként pedig már rég feljelenthették volna az önkormányzatot, hogy nincs végrehajtva
egy érvényes képviselő-testületi döntés.
Dr. Halász István: Az önkormányzatnak van egy rendelete, mely a vagyonról és a
vagyonértékesítésről szól. Világosan rendelkezik az értékbecslésről is. A jelenleg
rendelkezésre álló értékbecslés teljesen megfelel a szabályoknak. Ez a része nem támadható.
Mivel az ingatlan értéke nem éri el a 10 millió Ft-ot, ezért az önkormányzatnak nincs
kötelezettsége arra, hogy nyilvános hirdetés útján értékesítse. Meg tudja erősíteni, hogy az
ingatlan vételára egyáltalán nem „lóg ki a sorból”, a korábban értékesített ingatlanok
vételáraihoz képest. A napelem parkot pl. 462 Ft plusz ÁFÁ-ért értékesítették, viszont az
azonnal beruházás-kész, tehát nem kell hozzá külön munkálatokat végezni. A strandi
ingatlannál az értékbecslő 514 Ft/m2 árat állapított meg. Az ingatlannak két része van, az
egyik a mocsaras. lápos terület, ahová jelenleg a strand vize kifolyik. Személy szerint neki
ingyen sem kellene. Ahhoz, hogy ott bármit lehessen kezdeni, igen komoly befektetést
igényel még a vételáron felül. A terület másik része a strandnál lévő domb. Az jelen
állapotában minden másra alkalmas, vállalkozáson kívül. Eddig az önkormányzatnak kellett
karbantartani, kaszálni, parlagfű mentesíteni. Úgy gondolja, hogy ezen az áron értékesíteni
nem ütközik sem jogszabályba, sem helyi rendeletbe. A kérelem teljesítésének nincs jogi
akadálya. A változási vázrajz is rendelkezésre áll. A költségvetésbe 60 millió Ft bevételt
terveztek ingatlan értékesítésből. Ebből most közel 5 millió Ft realizálódhat.
A Pénzügyi és TEF Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot az ingatlan
értékesítéséről.
Kerekes Lóránt: Ezután hová fog folyni a strand vize?
Farkas Attila: Az adás-vétel megtörténte után egyeztetni fognak az új tulajdonossal. Próbálnak
olyan megoldást találni, ami mindkét félnek megfelelő.
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
37/2019. (I. 31.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 165/2016.
(VI. 29.) számú határozat végrehajtásához szükséges döntés meghozataláról szóló
előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A képviselő-testület a Vertical Art. Kft. – 3060 Pásztó, Árpád u. 17-19. – részére
értékesíti a 2801/6 hrsz-ú ingatlanból a Mátra KNT Bt. – Pásztó – 202-13/2018. számú
változási vázrajz szerint 9255 m2 nagyságú területet bruttó 4.741.650 Ft vételáron.
2.) A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a szükséges intézkedés megtételére.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester, Városüzemeltetési Osztály
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XIX.NAPIRENDI PONT:
Közérdekű bejelentések
Farkas Attila: Megköszöni az óvodavezető eddigi munkáját, nagyon sok feladata volt a
megbízása óta, valamint köszöni a meghívást az óvoda farsangi báljára.
Volek Györgynek megköszöni, hogy részt vett a Csohány Kálmán emlékére történt
koszorúzáson és kiállításon.
Káposzta Csaba: Február 1-jén, pénteken 18.00 órától egy fórum lesz a pásztói labdarúgás
jövőjéről. Az egyesületeken kívül is mindenkit szeretettel várnak.
Elég gyakran jár a Fürdő utcába és példaértékű, ahogyan minden ingatlan előtt el van
takarítva a hó, pedig idősek is laknak az utcában.
Megköszöni a Pásztói Kézilabda Klubnak, hogy immár 16. alkalommal nagyon színvonalasan
megrendezték a sport bált.
Farkas Attila: Szintén gratulál a szervezőknek és rendezőknek. Mészáros Sándornak pedig
külön gratulál az életmű kitüntetéséhez.
Kerekes Lóránt: A Szentlélek és Mikszáth utca sarkán van egy óriási kátyú. Hónapok óta
semmi nem történt ezzel. Kéri az illetékesek intézkedését.
Farkas Attila: Jelezni fogja a Műszaki Osztály felé.
A képviselő-testület zárt üléssel folytatja a munkát.
A zárt ülésről külön jkv. készül.
k.m.f.

Farkas Attila
polgármester

dr. Sándor Balázs
jegyző

