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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 21-i üléséről.
Jelen vannak: Farkas Attila polgármester, Bodrogi István alpolgármester, dr. Kanyó Roland,
Takácsné Salamon Katalin, dr. Halász István, Káposzta Csaba, Szabó Ádám, Veres Róbert,
Zeke Tamás képviselők.
Dr. Sándor Balázs jegyző, Czabafy László HVB elnök, Dénes Anita, Juhászné Mustó Mária,
Bartus László, Genyéné Batta Nikoletta osztályvezetők, Borbélyné Válóczi Mariann, Oláhné
Csákvári Gabriella, dr. Hír János intézményvezetők, Szűcs Viktor Városgazdálkodási Kft
vezetője., Berzák Gyuláné, Tari Mihály Szervezési Osztály munkatársai.
Farkas Attila: Köszönti a megjelenteket. A napirendi pontok tárgyalása előtt felkéri Czabafy
Lászlót, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy dr. Kanyó Roland megválasztott
önkormányzati képviselőtől vegye ki az esküt, mivel az alakuló ülésen nem tudott jelen lenni.
Eskütétel után Czabafy László HVB elnök átadja a megbízólevelet dr. Kanyó Roland részére
és sok sikert kíván képviselői munkájához.
Farkas Attila: Megállapítja a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből 8 fő
jelen van. Dr. Halász István később érkezik.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére az alábbi kiegészítésekkel. Több új napirendi pontot is
meg kell tárgyalni, ezek nem szerepeltek a meghívón. Javasolja, hogy a 19. napirendi pont
után kerüljön sor az újakra a következő sorrendben.
20. Javaslat a Teleki László Városi Könyvtár (Pásztó, Nagymező út 3.) épületének cseréjére
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
21. Javaslat a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás üléseire delegált tagok
kijelöléséről
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
22. Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás üléseire delegált tagok
kijelöléséről
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
23. Javaslat az Apraja Néptánccsoport jubileumi rendezvény helyszínének biztosítására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
24. Javaslat óvodai pályaépítés önerejét kiegészítő támogatás igénybevételéről
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
25. Javaslat Farkas Attila polgármester jutalmazására
Előterjesztő: Dr. Halász István, Ügyrendi Biz. elnöke
26. Javaslat Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Szavazásra bocsátja a módosított napirendi javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
266/2019. (XI. 21.) számú határozata
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről (szóbeli)
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének 4. számú
módosításáraElőterjesztő: Farkas Attila polgármester
3. Javaslat az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályairól szóló
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Ügyrendi Bizottság elnöke
4. Évközi tájékoztató a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
gazdálkodásáról
Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató
5. Tájékoztató a Pásztó városi strandfürdő 2019. évi működéséről
Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató
6. Pásztói Múzeum igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
7. Javaslat a Pásztó Városi Önkormányzat és a Pásztói Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között hatályban lévő megállapodás felülvizsgálatára
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
8. Javaslat 80 éven felüliek támogatására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
9. Javaslat külterületi rekreációs célú, valamint a beépítetlen belterületi, kert művelési
ágú földterületek kijelöléséről
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
10. Javaslat a „Pásztó, Cserhát lakónegyed út felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapítására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
11. Javaslat „Piac felújítása Pásztón” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
12. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági
társaságokba Felügyelő Bizottsági tagok megbízására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
13. Javaslat adventi koncert helyszínének biztosítására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
14. Javaslat év végi záróünnepség helyszínének biztosítására
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Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
15. Javaslat rendezvény helyszínének biztosítására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
16. Javaslat önkormányzati érdekvédelmi szövetségi tagság megszüntetésére
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
17. Javaslat Pásztó településnév használatra vonatkozó kérelem elbírálására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
18. Javaslat MátRun és Bringa csapat sportszervezet egyedi támogatási kérelmének
elbírálására
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok
19. Javaslat önkormányzati bérlakás kiutalására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
20. Javaslat a Teleki László Városi Könyvtár (Pásztó, Nagymező út 3.) épületének
cseréjére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
21. Javaslat Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás ülésére delegált tagok
kijelöléséről
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
22. Javaslat Kelet-Nógrádi Hulladékgazdálkodási Társulás ülésére delegált tagok
kijelöléséről
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
23. Javaslat Apraja Néptánc csoport jubileumi rendezvény helyszínének biztosítására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
24. Javaslat óvodai pályaépítés önerejét kiegészítő támogatás igénybevételére
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
25. Javaslat Farkas Attila polgármester jutalmára
Előterjesztő: Dr. Halász István Ügyrendi Bizottság elnöke
26. Javaslat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság összetételének megváltoztatására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
27. Egyebek
28. Javaslat önkormányzati lakásbérleti szerződések hosszabbítására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
I.

NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
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Farkas Attila: A két ülés közti tájékoztató egy része még a korábbi képviselő-testületet is
érinti, bár nem sok változás történt a testület összetételében.
Október elején megemlékeztek az Aradi Vértanúk Napjáról koszorúzással és ünnepi
műsorral. Október 5-én volt egy utcai koncert budapesti rézfúvósok közreműködésével. Ebből
hagyomány is lesz, jövő év februártól kb. kéthetente más-más előadók fognak jönni és
ingyenes koncertet adnak.
Október 9-én Kriston Péter pásztói hősökről írt könyvének bemutatója volt a könyvtárban.
Október 10-én részt vett a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. taggyűlésén, illetve ugyanezen a napon
Csohány Kálmán emlékére koszorúzáson volt.
Október 19-én Príma Primissima gálán vett részt Szécsényben, ahol a Muzsla
Néptáncegyüttes kapta meg a megyei rangos elismerést. Díszvendégként jelen volt Demján
Sándor özvegye is.
Október 23-án volt a képviselő-testület alakuló ülése, majd megemlékezés és fáklyás
felvonulás is volt. Este a Művelődési Házban pedig rockopera zárta a nemzeti ünnepet.
November 12-én Budapesten voltak a Nemzeti Sportközpontban, ahol az uszoda
megvalósulása érdekében aláírták a szerződést a terület átadásáról. Az építés elkezdéséről
nem tudtak felvilágosítást adni, mert nem ők építik. A Nemzeti Sportközpont majd
üzemeltetni fogja az uszodát, miután az felépült.
November 14-én Salgótarjánban a honvédelmi miniszter adott egy tájékoztatást a haderő
jövőbeni fejlesztéséről.
November 16-án részt vettek a Zsigmond Király általános iskola jótékonysági bálján.
November 18-án Rajeczky Benjamin emlékére koszorúzás volt, majd a Zeneiskolában
koncerten vett részt.
Tárgyaltak az E-On-nal is a villamoshálózat korszerűsítésével kapcsolatban. Erről
valószínűleg lesz testületi előterjesztés is jövő év elején.
November 20-án megtörtént a Katolikus Iskola tornatermének átadása is, melyen több
képviselővel együtt részt vett.
Kéri a tájékoztatás elfogadását.
Szavazásra bocsátja.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
267/2019. (XI. 21.) számú határozata
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatást
elfogadta.
II.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének 4. számú
módosítására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

5

Farkas Attila: Mind a bevételi, mind a kiadási oldalon történt változás, ezek átvezetése
szükséges. Tegnap a bizottsági ülésen elmondta, hogy nem áll rosszul az önkormányzat. A
Dél-Nógrádi Vízmű Kft-nél tőkekivonás történt, ezért Pásztó önkormányzatának 48 millió Ftot utaltak a tulajdonosi részesedés arányában. Ezen kívül több pályázati forrás is érkezett a
számlára, mely mind a bevételi oldalon jelenik meg. Az előterjesztés részleteiben tartalmazza
a módosításokat, azok a honlapon is megtekinthetők.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Zeke Tamás: Az Ügyrendi Bizottság és az Intézményirányítási és Szociális Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a költségvetési rendelet módosítását.
Káposzta Csaba: A Pénzügyi és TEF bizottság szintén megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a rendelet módosítást.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
14/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelete a 2/2019.(II.1.)
költségvetési rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve).
III.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályairól szóló
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Ügyrendi Bizottság elnöke

Dr. Sándor Balázs: Törvényi kötelezettségnek tesznek eleget azzal, hogy az alakuló ülést
követően az SZMSZ-t felül kell vizsgálni. Komolyabb felülvizsgálatot nem igényelt, hiszen
idén januárban alapos felülvizsgálat történt a kormányhivatallal együttműködve és
véleményüket kikérve.
Említést érdemel viszont, hogy nagyon terjedelmes volt az SZMSZ, ezért a Polgármesteri
Hivatal SZMSZ-e kikerült belőle és önállóan fog a továbbiakban hatályosulni.
Módosító javaslata továbbá, a képviselő-testületi ülések kezdő időpontja. Az SZMSZ-ben
még 14.00 óra van meghatározva, viszont már régóta 15.00 órakor kezdődnek az ülések.
Javasolja, hogy ez szerepeljen a módosított SZMSZ-ben is.
Farkas Attila: Az egyik fontos módosulás, hogy eddig az Ügyrendi Bizottság három taggal
működött, az SZMSZ módosítást követően pedig 5 tagból fog állni, három képviselő és két
nem képviselő tagja lesz. Öt fővel hatékonyabban és biztonságosabban tud majd működni a
bizottság. A testület decemberi ülésén fogják megválasztani az Ügyrendi Bizottság második
külsős tagját.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Zeke Tamás: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az SZMSZ
módosítását.
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Farkas Attila szavazásra bocsátja a rendelet módosítást.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
15/2019. (XI. 22.) 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:
Évközi tájékoztató a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
gazdálkodásáról
Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató

Farkas Attila: Ma délelőtt volt egy egyeztetés a Kft. helyzetéről. Nagyon hasznos volt, mert
több mindenben tisztábban látnak. Felmerült, hogy a Kft. kiadásait csökkenteni kellene, de
már nem nagyon lehet. Inkább a bevétel növelésére kellene koncentrálni. December 11-én a
Kft-nél lesz egy újabb egyeztetés, melyre a képviselőket is várják.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Káposzta Csaba: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Kft.
évközi beszámolóját.
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
268/2019. (XI. 21.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. gazdálkodásáról szóló évközi tájékoztatót és az
alábbi határozatot hozza:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú
Nonprofit Kft. gazdálkodásáról szóló évközi tájékoztatót elfogadja.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú
Nonprofit Kft. 2019. évi működési célú támogatásunk keretét 7.000.000 Ft. összeggel
megnöveli.
Felelős: Farkas Attila polgármester
Juhászné Mustó Mária pénzügyi osztályvezető
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V.

NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a Pásztó városi strandfürdő 2019. évi működéséről
Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató

Farkas Attila: Tegnap a bizottsági ülésen a határidő vonatkozásában elhangzott egy módosító
javaslat, mégpedig november 30. helyett december 20. legyen a határidő. Azért szükséges a
határidő meghosszabbítása, mert a költségvetésben akkorra fog rendelkezésre állni a
szükséges pénzösszeg.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Káposzta Csaba: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
269/2019. (XI. 21.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Pásztó Városi Strandfürdő 2019. évi
működéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú
Nonprofit Kft. Pásztó Városi Strandfürdő 2019. évi működéséről szóló előterjesztést
elfogadja.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 372/2015. (XI.26.) számú határozat
értelmében, a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére Pásztó Városi
Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a Városi Strandfürdő veszteségére biztosított
támogatásból nettó 8.642.087 Ft-ot (bruttó 10.975.450 Ft) számla ellenében átutal OTP Bank
Nyrt.-nél vezetett 11741024-20024073 számú bankszámlájára.
Felelős: Farkas Attila polgármester
Juhászné Mustó Mária pénzügyi osztályvezető
Határidő: 2019. december 20.
VI.

NAPIRENDI PONT:
Pásztói Múzeum igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Farkas Attila: A pályázati kiírásra egyetlen pályázat érkezett, dr. Hír Jánosé, aki jelenleg is a
Múzeum igazgatója. A pályázat nagyon részletes és szakmailag megfelelő, profi munka.
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Bartus László: A testületi anyag kiküldésének időpontjában még nem állt rendelkezésre az
EMMI Kulturális Államtitkárságának véleménye, ezt ismerteti. A pályázót minden
szempontból alkalmasnak tartják az intézmény vezetésére.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Káposzta Csaba: Elmondja, hogy dr. Hír János a városban közmegbecsülésnek örvend,
munkáját elismerik és a képviselő-testülettel is jól tud együttműködni. A rendezvényekhez is
sok segítséget nyújtott.
Dr. Halász István érkezik, 9 képviselő van jelen.
Zeke Tamás: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolj a határozati javaslatot.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
270/2019. (XI. 21.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Múzeum igazgatói
munkaköre betöltésére benyújtott pályázatot, valamint a véleményezési jogkörrel felruházott
szervek véleményét.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a pályázó, Dr. Hír János pályázata megfelel a
pályázati feltételeknek.
A Képviselő-testület 2020. január 01-i hatállyal 2024. december 31-ig a Pásztói Múzeum
igazgatói munkakörének ellátásával Dr. Hír Jánost bízza meg.
A Képviselő-testület a múzeumigazgató fizetési fokozathoz tartozó garantált illetményét havi
bruttó 289.301,- Ft-ban, további szakképesítéssel összefüggő illetménynövekményét 20.251,Ft-ban, munkáltatói döntésen alapuló illetmény-növekményét 107.048,- Ft-ban, magasabb
vezetői pótlékát havi bruttó 30.000,- Ft-ban, tudományos kutatói, oktatói pótlékát havi bruttó
10.000,- Ft-ban, kulturális illetménypótlékát 43.400,- Ft-ban állapítja meg.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: szöveg szerint
VII.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztó Városi Önkormányzat és a Pásztói Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között hatályban lévő megállapodás felülvizsgálatára
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
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Zeke Tamás: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolj a határozati javaslatot.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság szintén megtárgyalta és elfogadásra javasolja
a határozati
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
271/2019. (XI. 21.) 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.
VIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat 80 éven felüliek támogatására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
Farkas Attila: Minden évben karácsony előtt a 80 éven felüli pásztói időseknek
ajándékcsomagot ad az önkormányzat. Ez az idén sem lesz másként, ez több, mint 500 embert
érint. Több helyről kértünk árajánlatot, a legkedvezőbbet az Unicoop Zrt. adta. Így a
csomagokat ők fogják összeállítani.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Zeke Tamás: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolj a határozati javaslatot.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság szintén megtárgyalta és elfogadásra javasolja
a határozati javaslatot.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
272/2019. (XI. 21.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 80 éven felüliek
támogatásáról szóló javaslatot és az alábbiak szerint dönt.
2019. évben a karácsonyi ünnepeket megelőzően alanyi jogon, bruttó 3000 ft. értékű
karácsonyi élelmiszercsomag formájában támogatást biztosít a 80 éven felüli pásztói polgárok
számára.
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A Képviselő-testület a beérkezett ajánlatok alapján a legjobb ajánlatot adó UNIO COOP Zrt.től rendeli meg a 80 éven felüli polgároknak juttatandó, egyenként 3000 ft értékű karácsonyi
élelmiszercsomagokat. Az összesen bruttó 1 500 000 ft. vételárat a szociális keret terhére
biztosítja. A csomagok megvásárlását és érintetteknek történő átadását 2019. december 20-ig
kell elvégezni.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: polgármester
IX.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat külterületi rekreációs célú, valamint a beépítetlen belterületi, kert művelési
ágú földterületek kijelöléséről
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: Jövőre át kellene gondolni, hogy a sok kicsi területet esetleg össze lehetne
vonni és fel lehetne ajánlani mezőgazdasági vállalkozónak hasznosításra.
A Pénzügyi és TEF Bizottság szintén megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
273/2019. (XI. 21.) számú határozata
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a rekreációs célú földterületek kijelölésére
vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. A képviselő-testület rekreációs célú földterületté nyilvánítja az önkormányzat
tulajdonában álló 1. számú melléklet szerinti zártkerti szántó, szőlő, gyümölcsös, kert,
rét, legelő (gyep) művelési ágú, legfeljebb 1 hektár területnagyságú külterületi
ingatlanokat.
2. Földhasználati szerződés határozott időre, minimum 1 gazdasági évre és legfeljebb 5
évre köthető.
3. Egy helyrajzi számon felvett ingatlan több földhasználónak – földrészletenként – is
használatba adható. A földhasználati szerződésben rögzíteni kell, hogy a használatba
adó jogosult a szerződést 3 hónapi felmondási idővel megszüntetni
településfejlesztési, illetve településszabályozási célok megvalósítása érdekében,
kártérítési felelősség nélkül.
4. A földhasználati jogviszony létesítéséhez – amennyiben a Képviselő-testület
határozatával másként nem rendelkezik – pályázati eljárás nem szükséges. A
földhasználatot a Pásztói Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál be kell jelenteni.
5. A fölhasználati díj mértéke 2Ft/m2/év.
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6. A földhasználati díjat évente egy összegben kell megfizetni. A földhasználati díj első
éves díja a földhasználati jogviszony létesítésével, a szerződés megkötésével
egyidejűleg esedékes. A további évekre a földhasználati díjat minden tárgyév február
hónapjának utolsó napjáig kell teljesíteni.
7. Részletfizetésről írásbeli kérelem alapján a polgármester dönt, legfeljebb egy éves
időtartamra.
8. A földhasználati díj megfizetése mellett a földhasználót terheli a földhasználattal
kapcsolatos valamennyi költség.
9. A földhasználó a dolgot rendeltetésének és a szerződésnek megfelelően a jó gazda
gondosságával használhatja. Felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes
vagy szerződésellenes használat következménye.
10. Ha a földhasználó a dolgon jogosulatlanul olyan átalakítási munkálatokat végzett,
amelyekhez a használatba adó vagy a hatóság engedélye lett volna szükséges, a
használatba adó felszólítására köteles az eredeti állapotot helyreállítani. Amennyiben
az eredeti állapotot a földhasználó nem állítja helyre a használatba adó jogosult
elvégeztetni földhasználó terhére az eredeti állapot helyreállítását.
11. A használatba adó
a) a földhasználó szükségtelen háborítása nélkül ellenőrizheti a használatot;
b) követelheti a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat megszüntetését, továbbá az ilyen használatból eredő kárának megtérítését;
c) abban az esetben, ha a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat tovább folyik, a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, és kártérítést követelhet.
12. A földhasználati szerződés megkötéséről a polgármester dönt.
13. Szerződésben megállapított idő elteltével vagy a szerződésben meghatározott
körülmények bekövetkeztével a földhasználat megszűnik.
14. A használatba adó a földhasználati szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, –
feltéve, hogy a földhasználót 30 napos határidő tűzésével és a következményekre való
figyelmeztetéssel írásban felszólította, és a földhasználó a határidő elteltéig a
szükséges intézkedéseket nem tette meg – amennyiben a földhasználó a földhasználati
díj megfizetését elmulasztotta, illetve az engedélyezett részletfizetést nem tartotta be,
figyelmeztetés ellenére sem gondozza a használt területet, vagy általában olyan
tevékenységet folytat, amely súlyosan veszélyezteti a terület épségét.
15. A felmondás csak írásban érvényes. A szerződés közös megegyezéssel bármikor
megszüntethető.
16. A földhasználat megszűntével a földhasználó köteles a területet a használatba adónak
tisztán, rendezetten, olyan állapotban visszaadni, hogy a föld művelését folytatni
lehessen.
17. Jelen határozat 6-17 pontjait a belterületi 2. számú melléklet szerinti földrészletekre végleges hasznosításukig - is alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy rekreációs célú
földhasználati szerződés helyett, telekbérleti szerződést kell kötni. A telekbérleti
szerződés időtartamában felek közös megegyezéssel állapodnak meg.
18. Felkéri a polgármestert, hogy mezőgazdasági földterületek adásvétele és bérbeadása
esetén jelen határozat figyelembevételével járjon el.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, érintett ügyintéző
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X.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat a „Pásztó, Cserhát lakónegyed út felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapítására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Dénes Anita: A bizottsági tagoknak és a képviselőknek is alá kell írni egy összeférhetetlenségi
nyilatkozatot, melyet kér vissza az ülés végén.
A bizottság megtárgyalta a közbeszerzési eljárást és megállapították, hogy az eljárás érvényes
és eredményes volt. A határozati javaslatot két részre bontották, Az 1. határozati javaslat a
közbeszerzési eljárás eredményességét állapítja meg. A 2. határozati javaslat pedig a
közbeszerzési eljárás nyertesét nevezi meg.
Kéri a képviselő-testületet, hogy e szerint fogadják el.
Kérdés
Káposzta Csaba: A lakótelepen mindenki örül az út felújításának. Érdeklődik, hogy az oda
tervezett bicikliúttal mi lesz?
Farkas Attila: A kerékpárúttal kapcsolatban nincs információja, ugyanis nem mi vagyunk a
gesztorok. Annyit tud, hogy a pályázatnál jelentős csúszás van, illetve nagy valószínűséggel a
bicikliút a meglévő útfelületre lesz felfestve.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Egyetért
azzal, hogy két határozati javaslatot fogadjanak el.
Farkas Attila szavazásra bocsátja az 1. határozati javaslatot. Név szerinti szavazást kér.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Név szerinti szavazás: Farkas Attila igen, Bodrogi István igen, dr. Kanyó Roland igen,
Takácsné Alapi Katalin igen, dr. Halász István igen, Káposzta Csaba igen, Szabó Ádám igen,
Veres Róbert igen, Zeke Tamás igen.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
274/2019. (XI. 21.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Döntéshozó testület megállapítja,
hogy a „Pásztó Cserhát lakónegyed út felújítása” tárgyú – a Kbt. 115. § szerinti – hirdetmény
közzététele nélküli eljárás eredményes.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a 2. határozati javaslatot. Név szerinti szavazás.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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Név szerinti szavazás: Farkas Attila igen, Bodrogi István igen, dr. Kanyó Roland igen,
Takácsné Alapi Katalin igen, dr. Halász István igen, Káposzta Csaba igen, Szabó Ádám igen,
Veres Róbert igen, Zeke Tamás igen.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
275/2019. (XI. 21.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta a „Pásztó,
Cserhát lakónegyed út felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Döntéshozó testület megállapítja, hogy KELI-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft. (3135 Szécsényfelfalu, Hrsz.
350/4.) és a Szomor és Társa Építő Kft. (1098 Budapest, Epreserdő utca 12. I/8)
ajánlata érvényes, a benyújtott igazolások alapján nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá, az ajánlattételi feltételeknek megfelelnek, szerződéskötésre alkalmasak.
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Döntéshozó testület megállapítja, hogy a „Pásztó Cserhát lakónegyed út felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás
nyertes ajánlattevője az ajánlattételi felhívásban meghatározott értékelési szempont
alapján a KELI-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft. (3135 Szécsényfelfalu
HRSZ:350/4). A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy nettó
49.057.490,- Ft, azaz bruttó 62.303.012,- Ft értékben - a közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízott cég által előkészített - szerződést kössön a KELI-BAU
Építőipari és Szolgáltató Kft-vel.
3. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Döntéshozó testület megállapítja, hogy a „Pásztó Cserhát lakónegyed út felújításának” kivitelezési költsége
bruttó 62.303.012,- Ft, melyből bruttó 62.165.149,- Ft kormányzati támogatás,
137.863,- Ft saját forrás, melyet a 2020 költségvetésből biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, alpolgármester
XI.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat „Piac felújítása Pásztón” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Farkas Attila: Pásztó Városi Önkormányzatot az egyes kisvárosi települések fejlesztési
feladatainak támogatásáról szóló 1480/2019.(VII.1) Kormány határozat alapján városi piac és
belterületi utak fejlesztésére 169.143.497,-Ft vissza nem térítendő támogatás illeti meg.
Ebből a támogatásból kívánjuk megvalósítani a Piac területének rendezését is.
Az Önkormányzat elkészítette a kivitelezéshez szükséges műszaki dokumentációkat, terveket,
melyek alapján lehetőség nyílik az építési beruházás kivitelezőjének közbeszerzési eljárás
keretében történő kiválasztására.
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Elkészült az ajánlattételi felhívás, a határozati javaslatban megjelölik azokat a cégeket,
akiknek megküldik azt.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a határozati
javaslatot elfogadásra javasolják.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
276/2019. (XI. 21.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Döntéshozó testület a „Pásztó piac
belső terület rendezése” tárgyú – a Kbt. 115 § szerinti – hirdetmény közzététele nélküli eljárás
ajánlattételi felhívását - a határozat 1. melléklete szerint - elfogadja.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, az ajánlattételi felhívást az alábbi cégeknek
küldi meg:
FORT-BAU Therm Kft. 3100 Salgótarján, Állomás út 5.
Green-Goes kft. 2660 Balassagyarmat Pf. 25.
Master Universitas Kft. 6065 Lakitelek, Csokonai u. 6.
Keli-Bau Kft.3135 Szécsényfelfalu, Hrsz. 350/4
Diagonál Épker Kft. 3177 Rimóc, Balassi Bálint út 10.
A Képviselő-testület felkéri a bírálóbizottság elnökét, hogy gondoskodjon az ajánlattételi
felhívás ajánlattevők részére történő megküldéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Dénes Anita, Bírálóbizottság elnöke
Laczkóné Dénes Orsolya, Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó
XII.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági
társaságokba Felügyelő Bizottsági tagok megbízására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Farkas Attila: Az előterjesztés két részből áll. Az egyik a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. Felügyelő
Bizottságába történő delegálásról, a másik a Városgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottsági
tagjainak megválasztásáról szól.
A Dél-Nógrádi Vízmű Kft-ben a FEB tagsági megbízatás 2019. május 31-én lejárt. A Kft.
taggyűlése úgy döntött, hogy a FEB tagságért külön tiszteletdíj nem jár, tehát társadalmi
megbízatásban látják el ezt a feladatot a FEB tagok.
Régebben mindig vitát generált, hogy a polgármester, vagy az alpolgármester képviselje az
önkormányzatot a FEB-ben.
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AVárosgazdálkodási Kft. FEB tagjainak megbízatása 2019. október 31-én járt le.
Dr. Sándor Balázs: Mivel a Polgármester Úr érintett a témában, először arról kell szavaznia a
testületnek, hogy kizárja-e a szavazásból, vagy sem.
Elmondja, hogy a polgármester FEB tagsága nem összeférhetetlen és idézi az Mötv. ide
vonatkozó szakaszát.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a határozati
javaslatokat elfogadásra javasolják.
Farkas Attila először szavazásra bocsátja, hogy a képviselő-testület egyetért-e azzal, hogy
részt vegyen a szavazásban.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
277/2019. (XI. 21.) számú határozata
A képviselő-testület Farkas Attila polgármestert nem zárja ki a szavazásból a 12. napirend
vonatkozásában.
Farkas Attila szavazásra bocsátja az 1. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
278/2019. (XI. 21.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Dél-Nógrádi
Vízmű Kft. Felügyelő Bizottsági tagságával kapcsolatos ügyet és az alábbi határozatot hozza:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Dél-Nógrádi Vízmű Kft.
résztulajdonosa a Kft. taggyűlése részére, a Kft. Felügyelő Bizottsági tagságára javasolja:
Név: Farkas Attila
Születési helye, ideje: Pásztó, 1967. 07. 11.
Anyja neve: Erdélyi Mária
Lakcíme: 3060 Pásztó, Nagymező u. 16., 2/3.
A megbízatás kezdő időpontja: a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. taggyűlés döntése
hatályosulásának időpontjától
A megbízatás lejárta: 2024. október 31.
A Képviselő- testület felkéri polgármesterét, hogy e határozatot soron kívül küldje meg a DélNógrádi Vízmű Kft. igazgatójának további intézkedés céljából.
A Képviselő-testület felkéri a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. igazgatóját, hogy a cégbíróság felé a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
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Határidő: szöveg szerint
Felelős: szöveg szerint
Farkas Attila szavazásra bocsátja a 2. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
279/2019. (XI. 21.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói
Városgazdálkodási Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottság tagjaira
tett javaslatot, és tekintettel arra, hogy a jelenlegi Felügyelő Bizottsági tagok megbízatása
lejár, az alábbi személyeket jelöli meg a Felügyelő Bizottság tagjának:
Név: Szénási Sándor
Születési helye, ideje: Hatvan. 1972. 07. 11.
Anyja neve: Püspöki Eszter
Lakcíme: 3060 Pásztó, Hunyadi út 6/B.
A megbízatás kezdő időpontja: 2019. november 22
A megbízatás lejárta: 2024. október 31.
Név: Kárpáti Mónika
Születési helye, ideje: Pásztó, 1967. 04. 06.
Anyja neve: Fazekas Erzsébet
Lakcíme:
Pásztó, Cserhát ln. 3/A. 3/1.
A megbízatás kezdő időpontja: 2019. november 22.
A megbízatás lejárta: 2024. október 31.
Név: Robotka Róbert
Születési helye, ideje: Pásztó, 1955. 03. 17.
Anyja neve: Tóth Mária
Lakcíme: 3060 Pásztó, Hunyadi utca 14. 3/2.
A megbízatás kezdő időpontja: 2019. november 22.
A megbízatás lejárta: 2024 . október 31.
A Képviselő- testület felkéri polgármesterét, hogy e határozatot soron kívül küldje meg a
Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatójának további intézkedés
céljából.
A Képviselő-testület felkéri a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
igazgatóját, hogy a cégbíróságon a változást soron kívül vezettesse át.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója
XIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat adventi koncert helyszínének biztosítására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
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Farkas Attila: A koncertet jótékonysági céllal rendezik, adományt is gyűjtenek.
Térítésmentesen kérik a terem biztosítását.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a határozati
javaslatot elfogadásra javasolják.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
280/2019. (XI. 21.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pásztói Evangélikus Gyülekezet elnöksége
(3060 Pásztó, Madách utca 17.) által benyújtott, 2019. december 15. (vasárnap) 15.00-16:45
óra között tartandó adventi koncert helyszínének biztosításáról szóló javaslatot megismerte,
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
Képviselő-testület hozzájárul, hogy Pásztói Evangélikus Gyülekezet elnöksége (3060 Pásztó,
Madách utca 17.) adventi koncert elnevezésű rendezvény lebonyolítására 2019. december 15.
(vasárnap) 15.00-16:45 óra között a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődés Központ
helyiségeit (Pásztó 65/1 hrsz. 3060 Pásztó, Deák Ferenc út 14.) egyszeri alkalommal adventi
koncert és vendégség helyszínéül térítésmentesen használja.
A Szervező teljes körű, feltétlen vagyoni felelősséggel tartozik minden olyan kárért
(balesetért), azaz teljes mértékben köteles megtéríteni mindazt a kárt, mely a rendezvény ideje
alatt akár a résztvevők, akár a rendezvényre látogatók, akár a rendezvényt segítők, akár más
személyek kárt okozó magatartása, tevékenysége folytán következik be.
Szervező kötelessége a rendezvény Teleki László Városi Könyvtár és Művelődés
Központban történő megszervezéséhez szükséges feltételek biztosítása, különös tekintettel
arra, hogy az ingatlanban egyidejűleg 300 főnél több személy nem tartózkodhat.
A Képviselő-testület felkéri Farkas Attila polgármestert a hasznosítási szerződés aláírására.
Határidő: eljárási rend szerint
Felelős: szöveg szerint
XIV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat év végi záróünnepség helyszínének biztosítására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
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Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a határozati
javaslatot elfogadásra javasolják.

Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
281/2019. (XI. 21.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. (1147
Budapest, Csömöri út 50-60.) pásztói telephelyének szakszervezeti képviselője Nagy Imréné
és üzemvezetője Zohó Szilveszterné által benyújtott, 2019. december 06. napján délután
12:00 és 17:00 óra között tartandó év végi záró ünnepségük helyszínének biztosításáról szóló
javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
Képviselő-testület hozzájárul, hogy Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. (Székhely: 1147
Budapest, Csömöri út 50-60.) pásztói telephelye az év végi záró ünnepség elnevezésű
rendezvény lebonyolítására 2019. december 06. (péntek) 12.00-17:00 óra között a Teleki
László Városi Könyvtár és Művelődés Központ helyiségeit (Pásztó 65/1 hrsz. 3060 Pásztó,
Deák Ferenc út 14.) egyszeri alkalommal év végi záróünnepség rendezésére térítésmentesen
használja.
A Szervező teljes körű, feltétlen vagyoni felelősséggel tartozik minden olyan kárért
(balesetért), azaz teljes mértékben köteles megtéríteni mindazt a kárt, mely a rendezvény ideje
alatt akár a résztvevők, akár a rendezvényre látogatók, akár a rendezvényt segítők, akár más
személyek kárt okozó magatartása, tevékenysége folytán következik be.
Szervező kötelessége a rendezvény Teleki László Városi Könyvtár és Művelődés
Központban történő megszervezéséhez szükséges feltételek biztosítása, különös tekintettel
arra, hogy az ingatlanban egyidejűleg 300 főnél több személy nem tartózkodhat.
A Képviselő-testület felkéri Farkas Attila polgármestert a hasznosítási szerződés aláírására.
Határidő: eljárási rend szerint
Felelős: szöveg szerint
XV.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat rendezvény helyszínének biztosítására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: A tegnapi bizottsági ülésen nem volt teljes egyetértés a bizottsági tagok között.
A kérelemben az szerepel, hogy a bevétel 10 %-át a költségek fedezésére megtartanák, a 90
%-ot pedig felajánlják a Százszorszép Óvoda számára.
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Valóban felvethet némi aggályt, mivel a bevétel pontos összegét nem fogják tudni, viszont a
résztvevők számából nagyjából ki lehet következtetni. Nem gondolja, hogy visszaélnének a
helyzettel. A maga részéről támogatja a rendezvény helyszínének biztosítását.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a határozati
javaslatot elfogadásra javasolják. Valóban volt némi vita, úgy gondolja. hogy nem feltétlenül
gyermekeknek való az a küzdősport, amiről a bemutató szól. Az azonban már a szülők
felelőssége, hogy engedik-e majd a gyermeküknek ezt a sportot.
Káposzta Csaba: Mindig támogatja a civil kezdeményezéseket, viszont neki is vannak
aggályai. Most azt mondja, adjanak egy esélyt a vállalkozónak.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 nem szavazat mellett elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
282/2019. (XI. 21.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Csépe Claudia (3060 Pásztó, Ady E. u. 16.)
által benyújtott, 2019. november 30. (vasárnap) 14.00-21.00 óra között tartandó jótékonysági
családi sportrendezvény helyszínének biztosításáról szóló javaslatot megismerte, megtárgyalta
és az alábbi határozatot hozza:
1. Képviselő-testület hozzájárul, hogy Csépe Claudia (3060 Pásztó, Ady E. u. 16.)
jótékonysági családi sportrendezvény elnevezésű rendezvény lebonyolítására 2019.
november 30. napján 14.00-21.00 óra között a Teleki László Városi Könyvtár és
Művelődés Központ helyiségeit (Pásztó 65/1 hrsz. 3060 Pásztó, Deák Ferenc út 14.)
egyszeri
alkalommal
jótékonysági
családi
sportrendezvény
helyszínéül
térítésmentesen használja.
2. A Szervező teljes körű, feltétlen vagyoni felelősséggel tartozik minden olyan kárért
(balesetért), azaz teljes mértékben köteles megtéríteni mindazt a kárt, mely a
rendezvény ideje alatt akár a résztvevők, akár a rendezvényre látogatók, akár a
rendezvényt segítők, akár más személyek kárt okozó magatartása, tevékenysége
folytán következik be.
3. Szervező kötelessége a rendezvény Teleki László Városi Könyvtár és Művelődés
Központban történő megszervezéséhez szükséges feltételek biztosítása, különös
tekintettel arra, hogy az ingatlanban egyidejűleg 300 főnél több személy nem
tartózkodhat.
4. A Képviselő-testület felkéri Farkas Attila polgármestert a hasznosítási szerződés
aláírására.
Határidő: eljárási rend szerint
Felelős: szöveg szerint
XVI. NAPIRENDI PONT:
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Javaslat önkormányzati érdekvédelmi szövetségi tagság megszüntetésére
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: Úgy érzi, hogy a szövetség már régen nem független, egyébként pedig mióta
tagjai vagyunk semmiféle előnye nem származott ebből az önkormányzatnak. Ezért is
javasolja a kilépést.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a határozati
javaslatot elfogadásra javasolják.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
283/2019. (XI. 21.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyar
Önkormányzatok Szövetségéből 2019. december 31. napjával kilép, ezzel 2012. óta fennálló
tagsági jogviszonyát megszünteti.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a képviselő-testület döntéséről a
MÖSZ Elnökségét írásban értesítse, illetve a kilépési nyilatkozatot az Elnökséghez juttassa el.
Határidő: 8 napon belül
Felelős: polgármester
XVII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó településnév használatra vonatkozó kérelem elbírálására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: Pásztón Fiatal Családosok Klubja alakulna és egy alapítványt szeretnének
létrehozni FICSAK Pásztó Alapítvány néven. A Pásztó név használatához kérik a testület
hozzájárulását.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a határozati
javaslatot elfogadásra javasolják.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta.
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
284/2019. (XI. 21.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Pásztó” név használatára
vonatkozó kérelmet és hozzájárul, a FICSAK Pásztó Alapítvány nevében a „Pásztó” név
használatához, határozatlan időre.
Felkéri polgármesterét, hogy a kérelmezőknek a képviselő-testület határozatát 8 napon belül
küldje meg.
Határidő: 8 nap
Felelős: szöveg szerint.
XVIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat MátRun és Bringa csapat sportszervezet egyedi támogatási kérelmének
elbírálására
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok
Farkas Attila: A civil és sport szervezetek támogatására minden évben pályázatot ír ki az
önkormányzat, mégis vannak soron kívüli kérelmek. Ez nagyon nem szerencsés, mert akik
dolgoznak a pályázattal, azok is megkapják a támogatást, viszont a rendkívüli kérelmeket is
támogatják a keret erejéig.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Káposzta Csaba: Ez a rendezvény már 6. alkalommal kerülne megrendezésre. Azért nem
pályáztak, mert úgy volt, hogy az idén nem fogják megrendezni. Mégis úgy alakult, hogy
sikerül a mikulásfutást megrendezni és ez csak nem rég derült ki. Ezért most nyújtották be a
kérelmüket. Egyébként egyfajta jótékonysági gyűjtés is lesz az állatok megsegítésére.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság
határozati javaslatot elfogadásra javasolják.

megtárgyalta az előterjesztést és a

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 9 igen szavazattal elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
285/2019. (XI. 21.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a MátRun Futó és Bringás
Csapat kérelmét, a Városi Karácsonyi Mikulásfutás és bringázás sportrendezvény
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költségeihez 150.000- Ft támogatást biztosít, melyet a költségvetés következő módosításával
a 2019.évi sport keret megemelésével biztosít.
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
XIX. NAPIRENDI PONT:
Javaslat önkormányzati bérlakás kiutalására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: A határozati javaslatban van egy kipontozott rész a bérlakás kiutalásának
határidejére. Ide javasolja, hogy 2022. december 31. legyen meghatározva. A bizottsági
ülésen ezt hagyták jóvá.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság
határozati javaslatot elfogadásra javasolják.

megtárgyalta az előterjesztést és a

Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
286/2019. (XI. 21.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta Szigyártó
Mariann Éva c. r. alezredes kérelmét és a 3060 Pásztó Múzeum tér 3. fszt. 2. ingatlan
kiutalására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
Szigyártó Mariann Éva c. r. alezredes önkormányzati lakás bérbeadása iránt benyújtott
kérelemét támogatja és a 3060 Pásztó Múzeum tér 3. fszt. 2. szám alatt található,
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra bérlőként kijelöli 2020. január 1. napjától 2022.
december 31. napjáig.
A Képviselő-testület felkéri a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
igazgatóját, hogy a határozatban foglaltaknak megfelelően kösse meg a szerződést Szigyártó
Mariann Éva c. r. alezredes, határozott időre 2020. január 01. napjától 2022. december 31.
napjáig.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója
SZÜNET
SZÜNET UTÁN

23

XX.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat a Teleki László Városi Könyvtár (Pásztó, Nagymező út 3.) épületének cseréjére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: Korábban már történtek tárgyalások a Kormányhivatallal arról, hogy a Városi
Könyvtár épületét kérnék, cserébe megkapnánk a Földhivatal épületét, a volt Munkásőrség
épületét, valamint a Polgármesteri Hivatal földszinti részét.
Ezeket az épületeket a Kormányhivatal felújította és ezért bizonyos időn belül nem adható
tovább. Erre jogászokkal próbálnak megoldást találni. A könyvtár épületének felújítása
idejére viszont a könyvtárat el kell költöztetni valahová.
A könyvtár épületével óriási bajok vannak. Az ablakok sok helyen be vannak szögelve,
beázások is történtek. Az épület felújítása több száz millió Ft-ba kerülne. Az önkormányzat
saját erőből nem tudná felújítani.
Amennyiben a testület fenntartja azt a szándékát, hogy a feltételek teljesülése esetén
beleegyezik a cserébe, tovább folytatják a tárgyalásokat. Erről szólna az előterjesztést.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság, valamint az Ügyrendi 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 minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
287/2019. (XI. 21.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Teleki László
Városi Könyvtár (Pásztó, Nagymező út 3.) épületének cseréjére tett javaslatot és az alábbi
határozatot hozza:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Teleki László Városi Könyvtár Pásztó,
Nagymező út 3. szám alatti épület cseréjének kezdeményezését támogatja, a csere iránti
szándékát továbbra is fenntartja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal
tulajdonában lévő Fő út 102. valamint a Vasút út 21. szám alatti épületek cseréjével
kapcsolatosan tárgyalásokat folytasson az alábbi feltételek figyelembe vétele mellett:
Az önkormányzat az 1. pontban nevesített ingatlan tulajdonjogát mindaddig fenntartja
magának, míg a Kormányhivatal 2. pontban megjelölt ingatlanainak tulajdonjogát meg nem
szerzi.
Ha a jelenlegi könyvtár épületének felújítása megtörténik, de a tulajdonjog kölcsönös
átruházására még nem került sor, a szerződő felek az 1. és 2. pontban hivatkozott épületek
vonatkozásában a kölcsönös birtokbaadást a felújítás időpontjából engedik.
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Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
XXI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás ülésére delegált tagok kijelöléséről
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Farkas Attila: Miután Bodrogi István alpolgármester út és személye is érintett a szavazásban,
kéri a testületet, először arról szavazzanak, részt vehetnek-e a döntéshozatalban.
Szavazásra bocsátja. A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal nem zárja ki az érintetteket a döntéshozatalból.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
288/2019. (XI. 21.) számú határozata
A képviselő-testület hozzájárul Farkas Attila és Bodrogi István szavazásban történő
részvételéhez a 21. napirend vonatkozásában.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
289/2019. (XI. 21.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a KeletNógrádi Hulladékrekultivációs Társulási Üléseken résztvevő és szavazati joggal bíró delegált
tag kiválasztásával kapcsolatos javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
Pásztó
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testülete,
mint
a
Kelet-Nógrádi
Hulladékrekultivációs Társulás tagja, a Társulási Üléseken részvételi és szavazati joggal bíró
delegált tagokként Farkas Attila – polgármestert és Bodrogi István – alpolgármestert jelöli ki
az önkormányzati képviselők és a polgármesterek 2024. évi általános választása napjáig
Pásztó Városi Önkormányzat képviseletére.
A Képviselő- testület felkéri polgármesterét, hogy e határozatot küldje meg a Kelet-Nógrádi
Hulladékrekultivációs Társulásnak.
Határidő: 2019. november 30.
Felelős: polgármester, érintett ügyintéző
XXII. NAPIRENDI PONT:
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Javaslat Kelet-Nógrádi Hulladékgazdálkodási Társulás ülésére delegált tagok kijelöléséről
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel

Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Farkas Attila: Ismét kér a testületet, először arról szavazzanak, részt vehetnek-e a
döntéshozatalban.
Szavazásra bocsátja. A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
290/2019. (XI. 21.) számú határozata
A képviselő-testület hozzájárul Farkas Attila és Bodrogi István szavazásban történő
részvételéhez a 22. napirend vonatkozásában.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
291/2019. (XI. 21.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Kelet-Nógrád
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulási Ülésekre delegált tag kiválasztásával kapcsolatos
javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Kelet-Nógrád Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás tagja, a Társulási Üléseken részvételi és szavazati joggal bíró
delegált tagokként Farkas Attila – polgármestert és Bodrogi István – alpolgármestert jelöli ki
az önkormányzati képviselők és a polgármesterek 2024. évi általános választása napjáig
Pásztó Városi Önkormányzat képviseletére.
A Képviselő- testület felkéri polgármesterét, hogy e határozatot küldje meg a Kelet-Nógrád
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásnak.
Határidő: 2019. november 30.
Felelős: polgármester, érintett ügyintéző
XXIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Apraja Néptánc csoport jubileumi rendezvény helyszínének biztosítására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
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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 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
292/2019. (XI. 21.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Apraja Néptánccsoport csoportvezetői
Prezenszky Elvira és Ágoston Attila által benyújtott, 2019. december 07. 16:00 órától 2019.
december 08. 03:00 óráig. között tartandó jubileumi gálaműsor helyszínének biztosításáról
szóló javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1. Képviselő-testület hozzájárul, hogy Pásztói Muzsla Néptánc és Hagyományőrző
Egyesület utánpótlás csoportja az Apraja Néptánccsoport jubileumi gálaműsor
elnevezésű rendezvény lebonyolítására 2019. december 07. 16:00 és 2019. december
08. 03:00 óra között a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődés Központ
helyiségeit (Pásztó 65/1 hrsz. 3060 Pásztó, Deák Ferenc út 14.) egyszeri alkalommal
térítésmentesen használja.
2. A Szervező teljes körű, feltétlen vagyoni felelősséggel tartozik minden olyan kárért
(balesetért), azaz teljes mértékben köteles megtéríteni mindazt a kárt, mely a
rendezvény ideje alatt akár a résztvevők, akár a rendezvényre látogatók, akár a
rendezvényt segítők, akár más személyek kárt okozó magatartása, tevékenysége
folytán következik be.
3. Szervező kötelessége a rendezvény Teleki László Városi Könyvtár és Művelődés
Központban történő megszervezéséhez szükséges feltételek biztosítása, különös
tekintettel arra, hogy az ingatlanban egyidejűleg 300 főnél több személy nem
tartózkodhat.
A Képviselő-testület felkéri Farkas Attila polgármestert a hasznosítási szerződés aláírására.
Határidő: eljárási rend szerint
Felelős: szöveg szerint
XXIV.NAPIRENDI PONT:
Javaslat óvodai pályaépítés önerejét kiegészítő támogatás igénybevételére
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: A határozati javaslatban az önerő összegszerűen nem lett feltüntetve, csak %-os
formában. Javasolja, hogy önerőként 3.000.000 Ft-ot határozzanak meg.
Megkérdezi Jegyző Urat, ez így megfelelő-e.
Dr. Sándor Balázs: A „hozzávetlőlegesen” és „nagyságrendileg” megnevezésre nem lehet
költségvetést tervezni. A kísérőlevélben 2 millió 290.136 Ft-os összeget említenek. Azt kérik
továbbá, hogy a határozati javaslatban ne szerepeltessék az összeget. Anélkül viszont
költségvetést nem lehet tervezni.
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Farkas Attila: Javasolja, hogy a határozati javaslatban úgy szerepeljen, hogy az önerőt a 2020.
évi költségvetés terhére, maximum 3.000.000 Ft összegben biztosítják.

Kérdés nem volt
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot az elhangzott módosítással.
Farkas Attila: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
293/2019. (XI. 21.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a pályaépítés
önerejét kiegészítő támogatás igénybevételéről szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1. A képviselő-testület a grundméretű műfüves pálya építését határozza el a pásztó
1973/14 HRSZ számú ingatlanon – Madách utca 15 -, melyhez igénybe kívánja venni
az MLSZ által biztosított pályaépítés önerejét kiegészítő támogatást. A pályázat opcionális tételeként megjelöli a pálya led világítását. A képviselő-testület a beruházás
megvalósításához – a pályázati előírásoknak megfelelően – a teljes bruttó bekerülési
költség 10 %-át, maximum 3.000.000 Ft-ot - biztosítja, melyet saját forrásként a
2020. évi költségvetésből finanszíroz.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról a megadott
határidőig gondoskodjon, egyben felhatalmazza arra, hogy a pályázattal kapcsolatos
megállapodásokat aláírja és a szükséges nyilatkozatokat megtegye.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
XXV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Farkas Attila polgármester jutalmára
Előterjesztő: Dr. Halász István Ügyrendi Bizottság elnöke
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a
Polgármester részére másfél havi jutalom megállapítását.
Káposzta Csaba: Javasolja, hogy a Polgármester Úr munkája elismeréseként ne másfél, hanem
kéthavi jutalmat állapítsanak meg.
Az utóbbi egy évben olyan eredményeket ért el, hogy véleménye szerint méltó erre a
jutalomra.
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Dr. Halász István: Mint előterjesztő, a módosító javaslatot befogadja.
Farkas Attila megköszöni képviselőtársainak ezt a gesztust.
Mielőtt szavazásra kerül sor, először arról kell szavazni, hogy a képviselő-testület kizárja-e
vagy sem a döntéshozatalból.
Szavazásra bocsátja. A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal nem zárja ki a polgármestert a döntéshozatalból.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
294/2019. (XI. 21.) számú határozata
A képviselő-testület hozzájárul Farkas Attila polgármester szavazásban történő részvételéhez
a 25. napirend vonatkozásában.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
295/2019. (XI. 21.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2015. (II. 27.) számú önkormányzati
rendelet 12.§. (1) bekezdése alapján Pásztó Város Polgármestere részére bruttó
1.254.600.- Ft
jutalmat állapít meg.
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a jutalom kifizetéséről.
Határidő: 2019. november 30.
Felelős: Dr. Sándor Balázs jegyző
XXVI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság összetételének megváltoztatására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: Mivel dr. Kanyó Roland az alakuló ülésen nem volt jelen és csak a mai napon
tett esküt, a bizottságok összetétele ideiglenesen került meghatározásra.
A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint eredetileg az Ügyrendi Bizottság három főből
áll, ez a mai SZMSZ módosítás után 5 főre változott.
Jelenleg arról a javaslatról kellene szavaznia a testületnek, hogy Dr. Kanyó Roland legyen a
Pénzügyi és TEF Bizottság elnöke. Ezzel dr. Halász István Pénzügyi Bizottsági elnöki
tisztsége megszűnik, a továbbiakban tagként fog részt venni a bizottság munkájában.
A következő testületi ülésen fog javaslatot tenni arra, hogy az Ügyrendi Bizottság egészüljön
ki 5 főre. A külsős bizottsági tag Éles Istvánné lenne, és Szabó Ádám képviselő lenne az új
tag.
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Dr. Sándor Balázs: Összefoglalja miről kell szavaznia a testületnek. Tehát a Pénzügyi és TEF
Bizottság összetételében személyi változás történik. A jelenlegi elnök, dr. Halász István
helyett dr. Kanyó Roland lesz az elnök, Szabó Ádám képviselő helyébe lép dr. Halász István,
mint tag. Szabó Ádám képviselő és Éles Istvánné pedig a következő testületi ülésen kerülhet
megválasztásra az Ügyrendi Bizottság tagjaként, mivel az SZMSZ módosítása két nap múlva
lép hatályba.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a Pénzügyi és TEF
megváltoztatására vonatkozó javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.

Bizottság összetételének

A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
296/2019. (XI. 21.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottságba Szabó Ádám képviselő tag helyére megválasztja dr. Kanyó Roland Richárd
képviselőt a bizottság tagjává és egyben elnökévé.
E döntéssel dr. Halász István Pénzügyi és TEF Bizottsági elnöki megbízatása megszűnik, a
továbbiakban a bizottság tagjaként folytatja munkájátt.
Határidő: 2019. november 30.
Felelős: Dr. Sándor Balázs jegyző
XXVII.

NAPIRENDI PONT:

Egyebek
Zeke Tamás: Kéri, hogy a város honlapján frissítsék a személyi változásokat.
Takácsné Salamon Katalin: Az utóbbi időben hat személy kereste meg és az ő kérésüket
tolmácsolja.
Az egyik kérés, hogy a Zsigmond Király Általános Iskola épületében a mosdók nagyon rossz
állapotban vannak. Szeretnék, ha felújításra kerülne.
A Mentőállomás épületének felújításához is segítséget kérnek.
A Mol töltőállomáson lehet-e olcsóbb a benzin?
Lehetne-e zebrát tenni a városi temetőnél lévő buszmegállóhoz, mert nagyon balesetveszélyes
az átkelés.
A Margit utcai parkoló nagyon sötét, oda lehetne-e világítást tenni? Ugyanez vonatkozik a
régi szakrendelő épülete előtti buszmegállóra is.
Farkas Attila: A Zsigmond Király Általános Iskolában a mosdók állapotának javítása jogos
kérés és megérti a szülőket. Ezzel sajnos több probléma is van. Az iskolák fenntartása és
működtetése átkerült az államhoz. Az önkormányzat a saját intézményeiben sem végzett ilyen
felújítást az utóbbi években, viszont az iskolába a pásztói gyermekek járnak. Ez a felújítás
több 10 millió Ft-ot igényelne és erre az önkormányzat költségvetésében nincs fedezet. Ezt a
KLIK-nek kellene megoldania. A Zsigmond Király Általános Iskola komplex felújításon esne
át, viszont a beérkezett legolcsóbb árajánlat és az elnyert pályázati összeg között több, mint
400 millió Ft a különbség. Valószínű, hogy műszaki tartalmat kell csökkenteni.
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A Mentőállomás felújítása is állami feladat, az önkormányzatnak nincs köze hozzá.
Ahhoz sincs köze az önkormányzatnak, hogy a MOL töltőállomáson mennyibe kerül a
benzin. Ez a MOL és partnerei ügye.
Akkor lehetne esetleg a benzin árát csökkenteni, ha egy konkurens cég megjelenne a város
területén. Történtek erre próbálkozások, de sok feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy
megérje egy benzinkutat telepíteni.
A városi temetőhöz zebra létesítését a Közútkezelőnél kell kezdeményezni. Annak is feltételei
vannak, meg kell vizsgálni a lehetőséget. Megdöbbentő, hogy egy zebra mennyibe kerül.
Terveztetni és engedélyeztetni is kell
Jogos az az észrevétel is, hogy a Margit utcai parkoló sötét. Erre gondoltak is, amikor
létesítették. A régi szakrendelő már nem az önkormányzat épülete. Estleg a vállalkozóval
lehetne egyeztetni, viszont kérdés, hogy ki fizetné a számlát.
Ami mindenképpen támogatandó, az a zebra és a Margit úti parkoló kivilágítása.
Káposzta Csaba: Akinek van MOL kártyája, az 6-8 Ft-tal olcsóbban tud tankolni.
Másik megjegyzése, hogy a közvilágítási lámpák több helyen nem világítanak. A Fürdő út 34.
előtt pl. már egy éve nem világít a lámpa, pedig többször is szóltak. A lámpák be- és
kikapcsolásával sem ért egyet, mert este már sötét van, mikor bekapcsolják, reggel pedig még
sötét van a kikapcsoláskor.
Felhívja a lakosság figyelmét, hogy az időseknek segítsenek a házuk előtt a hóeltakarításban,
mert a Városgazdálkodási Kft. emberei nem jutnak el mindenhová.
Jön a karácsonyi rendezvények ideje. Hasznoson, Mátrakeresztesen, Pásztó külső részein nem
értesülnek az emberek megfelelően. Véleménye szerint autóval, hangosbemondóval többször
járni kellene a várost.
Farkas Attila: Örül, hogy szóba került a közvilágítás, ugyanis óriási problémák vannak.
Naponta többször is jelzik felé a lakosok a problémákat.
A karbantartást a Villámszer Kft. végzi és a szerződésben az áll, hogy 8 napon belül kötelesek
a problémát elhárítani. Sajnos megvárják, míg összegyűlik egy bizonyos mennyiség és csak
akkor küldik a szerelőket.
Tárgyalt már az E-On-nal és jövő tavaszra kidolgoznak egy koncepciót, mert valamit kezdeni
kell a világítással. Jelenleg olyan lámpák vannak, amikhez már nem gyártanak égőket és
használtakat tesznek bele. Ezért is gyakori a meghibásodás.
A hóeltakarítással kapcsolatban elmondja, hogy a saját ingatlana előtt mindenkinek
kötelessége a havat eltakarítani. Az önkormányzat feladata a közterületek rendbetétele.
A rendezvények meghirdetésével kapcsolatban elmondja, hogy ahhoz kellene egy autó és egy
hangszóró. Ahhoz is külön engedély kell, hogy hangosbemondón hirdessenek.
Szabó Ádám: Neki is jelezték, hogy az Ágasvár utca-Rezeda utca kereszteződésében is sötét
van, nem világítanak a lámpák.
Farkas Attila: A Műszaki Osztály utánanéz, hogy esetleg nincs-e már bejelentve a hiba.
Sajnos a Villámszer Kft. nem mindig tartja be a 8 napot.
Egyre gyakoribb a hibabejelentés, mindenképp szükséges lenne a korszerűsítés. Az lenne a
célszerű, ha majd a korszerűsítést végző cég végezné az üzemeltetést is.
Káposzta Csaba: A Hajós Alfréd úti sportpálya őrzésével kapcsolatban mi a helyzet?
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Farkas Attila: Örül, hogy ez szóba került. Elkészült a szép pálya, körbe is lett kerítve. Sajnos a
kerítésen átmásztak több alkalommal is és szándékosan megrongálták a hálót.
A kamerarendszer kiépítésére nyert az önkormányzat több, mint 50 millió Ft-ot. El is kezdték
a tervezést, viszont a BM küldött egy olyan levelet, hogy következő intézkedésig leállította a
tervezést. Az okát nem tudja. Folytatódni fog, az biztos, csak nem tudni, hogy mikor.
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A képviselő-testület a XXVIII. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.
A zárt ülésről külön jkv. készül.
Farkas Attila: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
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