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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 29-i üléséről.
Jelen vannak: Farkas Attila polgármester, Bodrogi István alpolgármester, Káposzta Csaba,
Kerekes Lóránt, Veres Róbert, Barna Tiborné, dr. Halász István képviselők.
Dr. Sándor Balázs jegyző, Juhászné Mustó Mária, Dénes Anita, Genyéné Batta Nikoletta,
Bartus László osztályvezetők, Szűcs Viktor VG. Kft. ügyvezetője, Szénási Sándor FEB elnök,
Oláhné Csákvári Gabriella, Borbélyné Válóczi Marianna, Nagy Józsefné intézményvezetők,
Berzák Gyuláné, Tari Mihály, Berzák Gyuláné Szervezési Osztály munkatársai.
Farkas Attila: Köszönti a megjelenteket.
A napirend elfogadása előtt felkéri Sipos József ebrendészt, tartsa meg tájékoztatóját a Pásztó
város területén végzett ebrendészeti tevékenységéről. Mióta ő végzi ezt a munkát, látványos
javulás tapasztalható a városban. Korábban az önkormányzat próbálkozott más céggel és
vállalkozóval, de sajnos nem hozta meg a kívánt eredményt. Mostanra elmondható, hogy
pozitív irányba változott a helyzet.
Sipos József: Beszámolója a február 1-jétől április 30-ig terjedő időszakról szól. Miután
megkötötték a szerződést, hirdették, hogy van a városban ebrendészeti szolgáltatás. Ennek
köszönhetően 116 alkalommal történt lakossági bejelentés. Óvodák és iskolák 8 alkalommal,
a rendőrség 1 alkalommal kért segítséget. A közintézményeknél olyan szolgáltatást
alkalmaztak, hogy reggel 7 óra és 9 óra között ott voltak a helyszínen és a kóbor kutyákat
megpróbálták befogni. Összességében a három hónap alatt Pásztó közigazgatási területén 63
ebet fogtak be. Ebből 34 olyan kutya volt, amiben semmiféle azonosító nem volt és a gazdája
sem jelentkezett érte. 29 kutyában volt chip és annak alapján be tudták azonosítani a
gazdáikat, akiket értesítettek arról, hogy a kutyákat hol vehetik át. Meg kell tanulnia a
lakosságnak, hogy felelősséggel tartoznak a kutyáikért. Ez a 29 nagyon magas szám.
Egyébként mind a 29 tulajdonos kiváltotta a kutyáit a felszólítást követően. Ha nem váltották
volna ki, akár 90 eFt-os bírság is kiszabható lenne, melyet viszont nem az önkormányzat szab
ki. 11 esetben tapasztalták, hogy lejárt az oltás, rossz volt a cím vagy a telefonszám, illetve a
chip nem volt beregisztrálva. Ezzel összefüggésben az állatorvosokkal is felvette a
kapcsolatot. A honlapjukon hirdetik az ivartalanítási akciót. Amennyiben a tulajdonos kéri,
helyszínre érkeznek a kutyáért és az ivartalanítás után vissza is viszik. A tulajdonosnak csak
az állatorvosi költséget kell megfizetni. Ezzel a lehetőséggel eddig 6-an éltek. Az eltelt három
hónapban hatóság által lefoglalt eb nem volt. Közterületről 14 tetemet szállítottak be, főleg
macska, róka és borz tetemeket.
A költségekről elmondja, hogy a 34 kutya mondható kórbor kutyának, amelyekért nem
jelentkeztek. Ezeket a kutyákat 14 napig tartani kell, utána oltják és chipelik. Ez kutyánként a
14 napot figyelembe véve 21 eFt, plusz az állatorvosi költség, tehát a 34 kutyával számolva
214 eFt volt a költség. Februárban 11, márciusban 10, áprilisban 12 alkalommal voltak
Pásztón, ezen felül 30 olyan megkeresése volt, melyet kimondottan a lakosok kértek. Az
önkormányzat felé a 33 alkalom lett elszámolva, mely 264 eFt volt.
A Mária tanyán fölvett egy jegyzőkönyvet nem megfelelő állattartás miatt. Amennyiben a
tulajdonos nem biztosítja a megfelelő körülményeket, meg kell beszélni a további teendőket.
Felhívja a figyelmet arra, hogy a Mátra utca hátsó része nagyon veszélyes, rengeteg a
hulladék, ott a kutyákat is nehezen tudták befogni, vagy be sem tudták. Hasznoson a Vár
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utcában is sok kutya volt szabadon, azóta a helyzet javult, mert a tulajdonosok azóta
megfelelően tartják a kutyáikat. A tetemek begyűjtése 70 eFt volt, melyeknek
megsemmisítése darabonként 5000 Ft.
Összességében a három hónap alatt 1.080.000 Ft volt a költség, ebből az önkormányzattól 780
eFt-ot kapott.
Tudja, hogy ezelőtt más vállalkozó is végezte ezt a tevékenységet és ezért meglepődött azon,
hogy többnyire 5-7 éves kutyákat fogtak be. 2016-ban egész évben összesen 4 kutyabefogás
történt. Azért volt annyira sok a kóbor eb, mert szaporodtak az évek alatt. A kutyák
befogásában a lakosság nagyon együttműködő volt és ezt megköszöni. Egyébként a 34 kóbor
kutyából már csak 9 van a telepen, a többi már családokhoz került. Pásztón még több hónapra
van szükség ahhoz, hogy a helyzet teljesen rendeződjön. Az új állatvédelmi törvény további
szigorításokat tartalmaz az állattartók felé. Megköszöni, ha a továbbiakban is megmarad
feléjük a bizalom és igyekeznek minél hatékonyabban dolgozni. Az már világos számára,
hogy kell Pásztóra egy ebrendész. Cégvezetőként a távolság miatt el kell gondolkodnia azon,
hogy valahol külterületen kellene egy ebrendészeti telepet létesítenie, mert Vácszentlászlóról
nem kevés idő alatt lehet ideérni. Több környékbeli önkormányzat is megkereste ezzel
kapcsolatban.
Farkas Attila: Megköszöni Sipos Józsefnek a tájékoztatót és további jó munkát kíván.
A képviselő-testület megkezdi a napirendek tárgyalását.
Farkas Attila: Megállapítja a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből 7 fő
jelen van.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a következő módosításokkal:
Negyedik napirendi pontként javasolja az off-road verseny
megrendezéséhez való
hozzájárulás megadására vonatkozó javaslatot, ötödikként pedig az MLSZ országos
pályaépítési programjához kapcsolódó együttműködési megállapodás aláírására vonatkozó
javaslatot.
A tegnapi bizottsági ülésen visszavonta a Cserhát ln. 18. I. em. 2. számú ingatlan
megvásárlására vonatkozó előterjesztést, ezért azt a mai napon a képviselő-testület sem
tárgyalja.
Megkérdezi van-e más javaslat.
Egyéb javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátja a módosított napirendi javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
132/2019. (V.29.) számú határozata
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének 2. sz.
módosítására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
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3. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
rendelet jóváhagyására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
4. Javaslat off-road verseny megrendezéséhez való hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
5. Javaslat az MLSZ országos pályaépítés programjához kapcsolódó együttműködési
megállapodás aláírására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
6. Javaslat a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámoló
jóváhagyására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
7. Javaslat fogorvosi ügyelet tárgyában kötött feladat-ellátási szerződés módosítására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
8. Javaslat civil szervezetek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok
9. Javaslat múzeum igazgató (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat
kiírására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
10. Javaslat a 2018. évi belső kontroll rendszer működtetéséről szóló vezetői nyilatkozat
elfogadására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
11. Javaslat Pásztó területén lévő járdák felújítására beérkezett ajánlatok elbírálására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
12. Javaslat Pásztó Vezér út felújítására beérkezett ajánlatok elbírálására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
13. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató
14. Javaslat Pásztó területén lévő kátyúzási munkálatokra beérkezett ajánlatok elbírálására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
15. Javaslat a Pásztó északi iparterülethez járda és buszváró kialakításához ingatlanrész megvásárlására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
16. Közérdekű bejelentések
17. Beszámoló a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi
tevékenységéről
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Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató
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I.

NAPIRENDI PONT:

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: Április 27-én rendezték meg a Zsigmond Napot, mely egyben városnap is.
Megköszöni minden résztvevőnek a szervezésben és megrendezésben nyújtott segítséget.
Másnap lebonyolították az Alpok-Adria szépségverseny megyei döntőjét, melynek az
önkormányzat védnöke volt.
Látogatást tett Pásztón az ÉRV Zrt. vezérigazgatója, akivel a Vízmű helyzetéről is tárgyalt.
Május 4-én részt vett a gimnáziumi ballagáson.
Fontosnak tartja megemlíteni, hogy megkereste a közútkezelő igazgatója és egyeztettek
azokról az utakról melyek a közútkezelő tulajdonában vannak. Itt is vannak prioritások a
felújítás tekintetében. Ezzel kapcsolatban éppen a mai napon írt mindhárom országgyűlési
képviselőnek, a segítségüket kérte.
A stranddal kapcsolatban is vannak fejlemények. Itt voltak a szakemberek és beszámoltak
arról, hogy van Pásztón termálvíznek minősülő víz, mely kb. 30 fokos. Egy hónapon belül itt
lesz a tanulmány, hogy mi fog megvalósulni. Ami valószínű, hogy a kutat ki kell tisztítani. A
vízhozam nagy és kiderült az is, hogy jóval magasabb az ásványi anyag tartalma, mint amiről
eddig tudtak. Az elnyert támogatásból futja egy új medence megépítése és a víz téli fűtése is
megoldható lesz. Nyáron pedig napkollektor fogja melegíteni.
Az uszoda is meg fog épülni, de azt nem az önkormányzat építteti, hanem az állam. A terület
rendelkezésre áll és már az építési engedély is megvan. Reméli, hogy egy éven belül
megkezdődik az építése.
Május 9-én aláírták a szerződést a külterületi utak felújítására, mely három szakaszt érint.
Május 11-én volt az Őszirózsa Nyugdíjas Klub 40 éves évfordulója, melyen Alpolgármester
úr vett részt, valamint ekkor volt a Katolikus Iskolában a jótékonysági bál.
Május 12-én rendezték meg a roma családi napot a Művelődési Házban, mely szintén egy
sikeres rendezvény volt. Május 14-én volt egy rendkívül testületi és bizottsági ülés. Május 22én volt egy gazdaságfejlesztési fórum Pásztón, melyen szintén sokan vettek részt.
Május 23-án volt egy állásbörze a Művelődési Házban a Munkaügyi Központ szervezésében.
Felkereste a SIC Hungary Kft. ügyvezetője és arról tárgyaltak, hogyan vehetné vissza az
önkormányzat a Kft. felé vezető utat, mely jelenleg magánút.
Május 25-én volt egy nagyon színvonalas gyermeknapi rendezvény. Május 27-én tárgyaltak
az MLSZ Nógrád megyei elnökével, mely eredményes volt.
Tegnap volt a Vízmű Kft-nek az ülésén, melyen szó volt a cég további sorsáról. Ezzel
kapcsolatban lesz is egy rendkívüli ülés június 13-án. Tegnap megkereste a Centrál
Takarékszövetkezet vezetője és ismertette működésüket, további terveiket.
Ennyiben foglalta össze a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeit.
Szavazásra bocsátja.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
133/2019. (V.29.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közti fontosabb eseményekről
adott tájékoztatást elfogadta.
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II.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének 2. sz.
módosítására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: A tegnapi bizottsági ülésen elmondta, hogy miért szükséges a költségvetési
rendelet módosítása mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. Elsősorban központi
pótelőirányzatokat takar a módosítás. Tartalmaz egy 161 eFt-os bérkompenzációt,
megérkezett a számlára 33 millió Ft, mely a külterületi utak fejlesztésére lesz felhasználva.
Az EP választásra is kapott a Hivatal 2 millió Ft-ot, valamint a Zsigmond Nap
megrendezésére pályázaton nyert összeg is megérkezett.
A kiadási oldalon van egy nagy átcsoportosítás, amely pozitívum. Ez pedig az, hogy
eredetileg az Arany János utcát önerőből újította volna fel az önkormányzat, viszont
időközben nyújtottunk be hitelfelvételi kérelmet, melyet kedvezően bíráltak el. Így ez az
összeg felszabadult, melyet a Madách utca felújítására fordítanak.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság és az Ügyrendi Bizottság elfogadásra
javasolja a rendelet-módosítást.
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a rendelet-módosítást.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a költségvetési rendelet módosítását.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 8/2019.(III.21.) számú rendelettel módosított 2/2019.(II. 1.) számú költségvetési
rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve)
III.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
rendelet jóváhagyására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: Az önkormányzat törvényi kötelezettségének tesz eleget a beszámoló
elkészítésével. A 2018. év sem volt könnyű gazdálkodás szempontjából. Az állami
támogatások folyamatosan csökkentek, illetve nőtt a város adóerő képessége, ezért vannak
olyan feladatok, melyeket teljes egészében saját erőből kell megoldani.
Pozitívumként említi, hogy sok pályázati forrás érkezett a városba és már az új testület is
több sikeres pályázatot tudhat magáénak. A pályázatok zöme azonban még nem valósult meg,
jelentős lemaradások voltak. A Városfejlesztési Osztály jelenlegi munkatársai megfelelő
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szakmai tapasztalattal rendelkeznek és a pályázatok a megvalósulás fázisába léptek. A
közbeszerzési eljárások részben folyamatban vannak és olyan is van, amely már lezárult.
2018-ban is kapott az önkormányzat ÖNHIKI támogatást, valamint a lakossági víz és csatorna
díj kompenzációt is megkaptuk. Az adóbevételek tekintetében 2018-ban rekord évet zártak,
ebből is kiemelkedő volt az iparűzési adó bevétele. A tervezett 410 millió Ft helyett év végére
440 millió Ft adó folyt be. A gépjármű adó 98 %-ban teljesült, az idegenforgalmi adó pedig
igen csekély mértékű. A folyószámla hitelt év végén visszafizettük. Közparkok, zöldterületek
fenntartásához 24 millió Ft-ot használt fel az önkormányzat. A szünidei gyermekétkeztetést is
biztosítania kellett az önkormányzatnak közel 200 gyermek részére. A kiadási oldalon nagy
terhet jelentett, hogy központilag emelték a minimálbér és a garantált bérminimum összegét.
Ezt az intézményekben is végre kellett hajtani.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság és az Ügyrendi Bizottság elfogadásra
javasolja a zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet.
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság szintén megtárgyalta és
elfogadásra javasolja.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi zárszámadásáról
(A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve)
IV.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat off-road verseny megrendezéséhez való hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: A tegnapi bizottsági ülésen két dolog merült fel ezzel kapcsolatban. Az egyik
az, hogy az off-road pálya egy része érinti a külterületi utas pályázatot. Beszéltek a
tervezővel, aki azt mondta, hogy ez nem probléma, tehát használhatják a versenyhez. A
bizottság részéről felmerült továbbá, hogy kössenek együttműködési megállapodást.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja. Az együttműködési megállapodásban mindkét fél jogai és
kötelezettségei rögzítésre kerültek.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
134/2019. (V. 29.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta OFF-ROAD
rendezvény megrendezésével kapcsolatos javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy
az off-road verseny megrendezéséhez szükséges együttműködési megállapodást aláírja.
2. A Képviselő-testület a rendezvény időtartama alatt Hasznos futballpályához 2 db
szeméttároló elhelyezését vállalja. Felkéri a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a szeméttároló elhelyezéséről és a terület
fűnyírásáról gondoskodjon.
Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatója
Határidő: értelemszerűen
V.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat az MLSZ országos pályaépítés programjához kapcsolódó együttműködési
megállapodás aláírására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: Röviden összefoglalja az előzményeket. Korábban volt egy nyertes
pályázat, melybe az önkormányzat is vállalt önrészt. Sajnos a kivitelező olyan munkát
végzett, hogy a pénz elfogyott, csak éppen pálya nincs. Jelenlegi állapotában alkalmatlan
mindenre. Adódott egy újabb lehetőség pályázat benyújtására, viszont a PSK már nem
pályázhatott, ezért azt az önkormányzat nyújtotta be. A pálya megvalósítása kb. 100 millió
Ft, melynek még a 30 %-os önrésze is jelentős összeg. Az MLSZ küldött egy szerződést
melynek három szereplője van, a PSK, a kivitelező és az önkormányzat. Ezzel több
pontban nem értettek egyet. Többszöri egyeztetés után sikerült minden vitás kérdésben
megegyezni és ha a képviselő-testület is egyetért a 25 millió Ft-os önrésszel, a kivitelezés
hamarosan megkezdődhet. Ilyen lehetősége nem lesz még egyszer a városnak.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Káposzta Csaba: A PSK egy százéves múlttal rendelkező klub, megérdemli, hogy méltó
körülményeket kapjon. Megköszöni Pisák Józsefnek és Szarvas Imrének, a PSK jelenlegi
vezetésének, amit eddig tettek a pályázatért. Szintén köszönetet mond a Műszaki Osztály
vezetőjének, az MLSZ Nógrád megyei elnökének, valamint a Polgármester úrnak. Reméli,
hogy sikerül a pályázatot megvalósítani.
Szarvas Imre: Mielőtt dönt a képviselő-testület, figyelembe kell venni azt, amit a
Polgármester Úr mondott. Valószínűleg nem lesz még egy ilyen lehetősége a városnak. A
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pályát az MLSZ építteti, az önkormányzatnak önrészt kell vállalnia hozzá. UEFA
licenszes pálya lesz, mely a jövőt is meghatározza. Utánanézett a kivitelező cégnek is. Az
MLSZ 7 éve dolgozik a céggel, ezen idő alatt semmiféle műszaki kifogás nem merült föl.
A Kft-nek 19 hazai és 4 eu-s pályázata van. Az ügyvezető a testület döntése után várja a
hívását, hogy megkezdhessék a kivitelezéssel kapcsolatos konkrét egyeztetéseket.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
támogatja a pálya megépítését. Megkapták a szerződés-tervezetet is, melyet szintén
megfelelőnek tart. Javasolja elfogadásra 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
135/2019. (V.29.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a MLSZ
Országos Pályaépítési Programjához kapcsolódó együttműködési megállapodás aláírására tett
javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, akadályoztatása esetén alpolgármesterét, hogy a Pásztó 356 Hrsz. számú ingatlanon – Hajós Alfréd út 1. – a sportpálya megépítéséhez szükséges együttműködési megállapodást aláírja.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Polgármester
VI.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámoló
jóváhagyására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja.
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság is megtárgyalta és
elfogadásra javasolja.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
136/2019. (V.29.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenység
végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta és jóváhagyja.
VII.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat fogorvosi ügyelet tárgyában kötött feladat-ellátási szerződés módosítására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: A szolgáltató minimális mértékű emelést kért, melyet az önkormányzatnak
indokolt elfogadni. Erről szól a szerződés módosítás.
Kérdés nem volt
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra
javasolja.
Barna Tiborné: 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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
137/2019. (V.29.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a fogorvosi ügyeleti ellátás
tárgyában kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról szóló javaslatot és az alábbiak
szerint dönt.
Jóváhagyja a határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződés II. számú módosítását.
Felhatalmazza a polgármestert a dokumentum aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
VIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat civil szervezetek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok
Káposzta Csaba: Két kérelem érkezett. Az egyiket a pásztói Mikszáth Kálmán Gimnázium
nyújtotta be. Testvériskolai megállapodást szeretnének kötni egy lengyel iskolával. Ebből az
alkalomból fogadást adnának részükre.
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A másik kérelemben a Pásztói Szabadidő Sportegyesület kér Pásztó Kishegy városrészben a
Help Mentőkutyás Egyesülettel közösen használt terület körbekerítésére támogatást. A kérelemben 100 eFt szerepel, a bizottság viszont 200 eFt támogatás odaítélését javasolja.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta a kérelmeket és mindkét
határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra
javasolja mindkét határozati javaslatot.
Farkas Attila szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
138/2019. (V.29.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Életesély Alapítvány
kérelmét, a Seweryna Goszczynskiego Líceuma és a pásztói Mikszáth Kálmán Líceum
együttműködési megállapodás aláírása alkalmából szervezett rendezvény költségeihez
40.000- Ft támogatást biztosít .
Az egyesület a támogatási összeggel 2020. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben a
megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el, a 2020. évben nem jogosult
támogatásra.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
139/2019. (V.29.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Pásztói Szabadidő
Sportegyesület kérelmét és a Pásztó Kishegy városrészben a Help Mentőkutyás Egyesülettel
közösen használt terület körbekerítésére 200.000 Ft támogatást biztosít .
Az egyesület a támogatási összeggel 2020. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben a
megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el, a 2020. évben nem jogosult
támogatásra.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: polgármester
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IX.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat múzeum igazgató (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat
kiírására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: Az intézményvezető megbízása 2019. december 31-én lejárt, ezért szükséges a
pályázat kiírása.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Farkas Attila szavazásra bocsátja határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
140/2019. (V.29.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján:
1. Pásztói Múzeum magasabb vezetői álláshely betöltésére pályázatot ír ki a határozat
melléklete szerint.
2. Felhatalmazza a város jegyzőjét, hogy gondoskodjon a Pásztói Múzeum magasabb vezetői beosztás álláshely betöltésére kiírt, e határozat mellékletét képező pályázati felhívás megjelentetéséről.
3. A Pásztói Múzeum magasabb vezetői beosztásának betöltésére benyújtott pályázatok
véleményezésére az alábbi személyekből álló bizottságot kéri fel:
- Dr. Korsós Zoltán – Magyar Természettudományi Múzeum Főigazgatója,
- Barna Tiborné – Intézményirányítási és Szociális Bizottság Elnöke
- Reprezentatív szakszervezet által delegált egy tag.
Határidő: 2019. július 15.
Felelős: szöveg szerint
X.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat a 2018. évi belső kontroll rendszer működtetéséről szóló vezetői nyilatkozat
elfogadására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
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Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Farkas Attila szavazásra bocsátja határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
141/2019. (V.29.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja az Önkormányzat
költségvetési szerveit érintően a vezetői nyilatkozatokat a belső kontrollrendszer 2018. évi
működtetéséről.

XI.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat Pásztó területén lévő járdák felújítására beérkezett ajánlatok elbírálására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: Végre elkezdődhet a járda felújítás több utcában is, mivel nyertes lett a
pályázat. A kivitelezéssel kapcsolatban négy helyre küldtük el az árajánlat kérést. Ebből
kettő érkezett vissza. A bizottság a kedvezőbb ajánlatot adó céggel javasolja a szerződést
megkötni.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Farkas Attila szavazásra bocsátja határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
142/2019. (V.29.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 2019 évben
tervezett járdafelújításokat és az alábbi döntést hozza:
1. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, akadályoztatása esetén
alpolgármesterét, hogy Pásztó Városi Önkormányzat által megvalósítani kívánt járda
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felújítási munkálatokra szerződést kössön a legjobb ajánlattevővel – a TOMAX-BAU
Bt.-vel – 10.117.328,- Ft értékben.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: polgármester
XII.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat Pásztó Vezér út felújítására beérkezett ajánlatok elbírálására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: Három helyről kértek be árajánlatot, kettő érkezett vissza és itt is a
Tomax-Bau Bt. ajánlata volt a legkedvezőbb.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Farkas Attila szavazásra bocsátja határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
143/2019. (V.29.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó, Vezér
út felújításáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
akadályoztatása esetén az alpolgármestert, hogy a Vezér utca felújításának munkálatai
elvégeztesse.
Az útfelújításra benyújtott árajánlatok közül a legjobb ajánlatot adó TOMAX-BAU
Bt.-vel a melléklet szerinti vállalkozói szerződést megkösse bruttó 19.032.456,- Ft
értékben.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: polgármester
XIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató
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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
144/2019. (V.29.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadásról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1./ A Képviselő –testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti
és Működési Szabályzatának elfogadásról szóló javaslatot elfogadja és 2019. június 01.
napjától hatályba helyezi.
A 2016. szeptember 29-től érvényes Szervezeti és Működési Szabályzat 2019. május 31.
napján hatályát veszti.
Felelős: Farkas Attila polgármester
Szűcs Viktor ügyvezető igazgató
Határidő: értelem szerint
XIV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó területén lévő kátyúzási munkálatokra beérkezett ajánlatok elbírálására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Kérdés
Kerekes Lóránt: Megnézte az árajánlatokat és igen nagy különbségeket látott. Azt tartja
furcsának, hogy az a vállalkozó, - a Tomax-Bau – ezzel kapcsolatban nem lett megkeresve.
Farkas Attila: Törekszenek arra, hogy ne mindig ugyanazokat a vállalkozásokat keressék meg,
biztosítva ezzel is, hogy más is kapjon lehetőséget. Számára is meglepő volt az árajánlatok
közti különbség.
Kerekes Lóránt: Meg van szabva, hogy hány vállalkozót keressenek meg? Tudja. hogy
alapból hármat kell, de akár 10-től is lehetne kérni ajánlatot.
Farkas Attila: Lehetne, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy nem érkezik vissza annyi ajánlat,
mint amennyit bekértek. Gond van a kivitelezők számával is, valamint a többségüknek sok
munkája van. A kátyúzásnál különösen gondban voltak, mert nagyon magas összegű
árajánlatok érkeztek be.
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Káposzta Csaba: Vállalkozóként tudja, hogy mennyire időigényes egy árajánlat elkészítése és
sokat éppen ezért nem is adják be. Nincs rá kapacitás, hogy azt valaki összeállítsa.
Farkas Attila: Mátrakeresztesen éppen azért kell megismételni az árajánlat kérést, mert 5
vállalkozóból 1 küldte vissza.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Farkas Attila szavazásra bocsátja határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
145/2019. (V.29.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 2019 évben
tervezett kátyúzási munkálatokra beérkező árajánlatok elbírálásáról szóló javaslatot és az
alábbi határozatot hozta:
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
akadályoztatása esetén az alpolgármestert, hogy város területein lévő útburkolat
javítási munkálatokat elvégeztesse.
2. Az Önkormányzat által megvalósítani kívánt 400-450 m2-nyi felületű útburkolat
javítási munkálatokra szerződést kössön a legjobb ajánlattevővel – Pusztai Gábor e.
v.-val – bruttó 9. 525 Ft/m2 fajlagos áron.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: polgármester
XV.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat a Pásztó északi iparterülethez járda és buszváró kialakításához ingatlanrész
megvásárlására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: Mindenképpen szükséges megvásárolni egy 14 m2-es területet. A tulajdonos hajlandó eladni. A határozati javaslat erről szól.
Kérdés nem volt
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Farkas Attila szavazásra bocsátja határozati javaslatot.
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A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
146/2019. (V.29.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 322/2018.
(XI.21.) számú határozat módosítására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
Pásztó Városi Önkormányzat a „Pásztó északi iparterület” megnevezésű TOP-1.1.1-15-NG12016-00010 számú projekt megvalósítása érdekében, járda és autóbuszváró kialakítása
céljából a 2950/50 és 2950/51 hrsz-ú ingatlanok 19 illetve 14 m2 nagyságú részét 3000 Ft/m2
áron meg kívánja vásárolni.
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.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő testülete a 322/2018. (XI.21.) számú határozatát
hatályon kívül helyezi.
Határidő: szöveg szerint, haladéktalanul
Felelős: polgármester
XVI. Közérdekű bejelentések
Káposzta Csaba: Májusban nagyon sok rendezvény volt, megköszöni mindenkinek a
munkáját, akik ezekben részt vettek.
A Napsugár és a Hősök utcában több gödör is van, azok balesetveszélyesek. A Fürdő úton
néhány közvilágítási lámpa hetek óta nem világít. A Hajós Alfréd úti sporttelepen jó lenne
dohányzó helyet kialakítani, mert mindenki mindenfelé dohányzik. Sokan szóvá teszik, hogy
a városban nagy a fű. Valóban igaz, de türelmet kér, mert a sok eső miatt nem tudták vágni a
közterületeken.
Farkas Attila: Szintén megköszöni a rendezvényeket szervezők munkáját.
A kátyúkkal kapcsolatban elmondja, hogy minden utcában felmérték azokat. Miután
megkötötték a szerződést, elkezdhetik a munkát. A közvilágítás problémáját a Műszaki
Osztály vizsgálja meg. Javasolja, hogy az ilyen jellegű lakossági bejelentést azonnal jelezzék
az hivatal illetékesei felé.
A dohányzó hely kialakítása nem biztos, hogy lehetséges. Nem ismeri a jogszabályt, hogy egy
sporttelepen belül van-e erre lehetőség.
A fűvágás valóban kissé elmaradt a sok eső miatt. Sajnos kevés az ember is erre a feladatra.
Türelmet kér a lakosságtól.
Tájékoztatást ad arról, hogy elkezdődött a Madách utca felújítása és hamarosan be is
fejeződik. Azoknak a civil szervezeteknek, akik már aláírták a támogatási szerződést, a mai
napon átutalták a pénzt.
Bodrogi István: A piac bejárása során észlelte, hogy a Csohány-ház rendkívül rossz állaotban
van. A piac gondnoka elmondta, hogy nemrég a faltól kb. 4 m-re egy gödör keletkezett,
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melyet földdel feltöltöttek, nehogy beleessen valaki. Az épület tetőszerkezete megrongálódott,
több helyen beázik. A pincebejárat előtt is nőtt három fa, mely rongálja a tetőt. A
közeljövőben célszerű lenne alaposan megvizsgálni és megmenteni, ami menthető.
A másik téma szintén a piaccal kapcsolatos. Célszerű lenne szerdai napokon egy
gombaszakértőt alkalmazni. A nehezebb sorsú embereknek a tavaszi-nyári időszakban a
gomba eladása jövedelem kiegészítésként szolgál, viszont ha nincs bevizsgálva, nem árulhat a
piacon. Nagyon nagy költséget nem jelenthet, hogy heti két alkalommal 2-3 órára egy
gombaszakértőt alkalmazzanak.
Elmondja, hogy június 29-én Béren palócfesztivál lesz. Nagyon szeretnék, ha Pásztó is ott
lenne és képviselnék a várost. Eddig még soha nem voltak. Minden környező kistelepülésről
mentek csapatok, csak Pásztóról nem, mivel nem is kaptak meghívást. Most viszont
meghívták a várost és mindenképpen szeretné, ha lenne egy csapat, aki méltón fogja Pásztót
képviselni.
Farkas Attila: A Csohány-házat mindenképpen meg kell menteni és legalább állagmegóvást
kell rajta elvégezni. Meg kellene vizsgáltatni egy statikussal.
Egyetért azzal a gondolattal, hogy hasznos lenne egy gombaszakértő, mivel lakossági igény is
van rá. Majd megkérdezi a Városgazdálkodási Kft-t, régebben volt-e és mennyibe került az
alkalmazása.
A Palóc Fesztivállal kapcsolatban annyit módosít, hogy eleinte volt Pásztónak meghívása,
csak különböző okok miatt nem vettek részt. Személyi ellentétek miatt utána már meghívás
sem volt. Magánemberként minden alkalommal elment és fájó szívvel vette tudomásul, hogy
a Pásztói járás minden kis települése ott volt, csak Pásztó nem.
Felolvassa Illés Rudolf levelét, mely egy Szentlélek utcai régi tipusú parasztházzal
kapcsolatos.
Nagyon jó lenne és nagyon szeretné, ha meg lehetne menteni, de jelenleg nem lát rá anyagi
lehetőséget. A levélben az is szerepel, hogy a régi műemlékház is tönkrement, illetve a
Csohány-házzal is vannak gondok. Amennyiben esetleg a civilek összefognak és elkezdik a
ház megóvását, az önkormányzat is megpróbál hozzájárulni. A tulajdonossal is föl kellene
venni a kapcsolatot.
Kerekes Lóránt: A folyamatos esőzések ismét felszínre hozták a városban a patakmeder
témáját. Egyre több víz folyik rajta, mivel most a tározóból is engedik le a vizet. A ki nem
takarított szakaszok nagyon rosszul néznek ki. Vannak-e tervek a folytatásra?
Farkas Attila: A nyáron mindenképpen folytatják a meder takarítást, viszont a már kitakarított
szakaszon is meg kellene ismételni. Sajnos azonban jelenleg nincs rá kapacitás. Lehetséges,
hogy külső segítséget kell kérni.
Kerekes Lóránt: A mai napon a Muzslai úton komoly problémák jelentkeztek a sok eső miatt.
Azt is rendezni kellene.
Farkas Attila: Valóban elég súlyos a probléma. Az út egy részét sajnos el is mosta a csapadék.
Már elkészítették a vis maior pályázatot a helyreállítás érdekében. Sajnos fel kell készülni a
szélsőséges időjárási viszonyokra is.
Dr. Halász István: A városi temető kerítése a Madách utca felől meg van bontva. Úgy tűnik,
mintha szándékos lenne a rongálás. Mindenképpen helyre kell állítani.
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Illés Rudolf levelére reagálva elmondja, szomorúsággal tölti el, hogy ilyenhez adta a nevét.
Szóba került az is, hogy a műemlék ház el lett herdálva. Amióta az a ház nem lakott, többször
is fel lett ajánlva megvételre Pásztó önkormányzatának. Az önkormányzatnak nem kellett,
egyébként pedig elővásárlási joga is van. Sajnos több alkalommal is följelentették a
tulajdonosokat. Járt kint a műemlékvédelmi hatóság és az építéshatóság is. Ezeknek a
magukat civileknek nevezőknek úgy látszik sikerült Illés Rudolfot is megvezetni. A ház még
most is megmenthető lenne, ha valaki úgy érzi, hogy céljai lennének vele, nyugodtan
megveheti. Soha nem támogatta és nem is fogja, hogy az önkormányzat úgy vegyen meg
ingatlant, hogy felújítja és utána magukat civileknek tartóknak ingyen és bérmentve odaadja
használatba. Az önkormányzati vagyonnal felelősen kell gazdálkodni. Ha a civileknek vannak
ilyen szándékaik, akkor vegyék meg és újítsák föl. Ne az önkormányzaton és főleg ne
másokon keresztül próbálják meg céljukat elérni.
Több szó esett a mai napon út- és járdafelújításról, pályázatokról. Úgy gondolja, Pásztó
elindult egy olyan úton, melyen hamarabb el kellett volna indulni. Ezt mindenkinek meg kell
becsülnie.
Farkas Attila: Reagál a műemlékházzal kapcsolatos hozzászólásra. A levélben rosszul
fogalmaztak, viszont személyesen is elmondta Illés Rudolf, hogy egyértelműen a várost
hibáztatják azért, hogy nem vette meg az önkormányzat a házat addig, amíg jó állapotban
volt. Tehát nem arra gondolt, hogy a tulajdonosokat terheli bármiféle felelősség.
A temető kerítését megnézik a munkatársak. Elég szomorú, ha azt valaki szándékosan
megrongálta.
Barna Tiborné: Örül annak, hogy a városban most már valóban elindult az út és járda felújítás
és nem csak beszélnek róla.
Szóba került a Napsugár út, megerősíti, hogy ott nem kátyúk, hanem inkább már kátyú árkok
vannak. Minél előbb ki kellene javítani.
A Táncsics úton problémát okoz, hogy az eső a szőlőből hozza le az iszapot, az pedig
megtelepszik az aszfalton. A Margit út és a Gárdonyi út kereszteződésénél is van egy nagy
kátyú. A kórháznál kitették a megállni tilos táblát, amit a kereszteződés felold és a Gárdonyi
utcában továbbra is parkolnak autók.
Bodrogi István: Amikor a parkoló elkészült, szóltak a rendőségnek, segítsenek eligazodni,
hová, milyen tábla kerüljön kihelyezésre. A lakókra is gondolva nem tettek a kereszteződés
után táblát.
Farkas Attila: Előreláthatólag a kátyúzás június-július hónapokban elkészül. A Vörösmarty
útnál is problémát okoz az aszfaltra kerülő iszap, folyamatosan keresik a megoldást a
szakemberek. Jelenleg 28 olyan út van, melyet azonnal fel kellene újítani. Ennek a költsége
kb. 3 milliárd Ft lenne, amely az éves költségvetés 2,5-szerese.
Megköszöni az észrevételeket, a testület zárt ülésen folytatja a munkát.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.
Farkas Attila: A zárt ülésen a képviselő-testület elfogadta a Városgazdálkodási Kft. 2018. évi
beszámolóját.
Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
k.m.f.
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