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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 9-i üléséről.
Jelen vannak: Farkas Attila polgármester, Bodrogi István alpolgármester, dr. Halász István,
Takácsné Salamon Katalin, Szabó Ádám, dr. Kanyó Roland, Káposzta Csaba, Veres Róbert
képviselők.
Dr. Sándor Balázs jegyző,
Oláhné Csákvári Gabriella, dr. Hír János, Nagy Józsefné
intézményvezetők, Szűcs Viktor VG. Kft. vezetője, Dénes Anita, Juhászné Mustó Mária,
Bartus László, Genyéné Batta Nikoletta osztályvezetők, Berzák Gyuláné, Tari Mihály
Szervezési Osztály munkatársai.
Farkas Attila: Köszönti a megjelenteket. Külön köszönti dr. Szalkai Éva háziorvost.
Megállapítja a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből 7 fő jelen van.
Napirend előtt egy ünnepélyes pillanat következik. A képviselő-testület úgy döntött, hogy
megköszöni a háziorvosok több évtizedes, áldozatos munkáját, különös tekintettel a
közelmúltban kialakult koronavírus járvány időszakában tanúsított helytállásukra.
Dr. Haris Tamás és dr. Fölker Tibor háziorvosok jelezték, hogy nem tudnak ma megjelenni, így
dr. Szalkai Éva háziorvosnak átadja az önkormányzat elismerő oklevelét és további sikeres
munkát kíván.
Dr. Szalkai Éva: Megköszöni az elismerést orvos kollégái nevében is.
Ezt követően távozik az ülésteremből.
Farkas Attila: Javaslatot tesz az ülés napirendjére az alábbi módosításokkal.
Szabó Ádám érkezik, 8 képviselő van jelen.
Két napirendi pont felvétele szükséges, ezek a következők:
Kilencedik napirendi pontkét tárgyalják a Javaslat naptári éven belül lejáró folyószámlahitelkeret szerződés megkötésére című előterjesztést, valamint 15. napirendként a Javaslat Óvodai
Pályaépítési Program – második ütemében való részvétellel kapcsolatos döntés
meghozatalához című előterjesztést.
Ugyanakkor lekerül napirendről a Javaslat „Pásztó infrastruktúrafejlesztés az integrációért
TOP-4.31.-15-NG1-2016-00001” c. pályázat Támogatási Szerződéstől való elállásra című
előterjesztés.
Javasolja továbbá, hogy az Egyebek napirendi pontot a zárt ülés előtt tárgyalja a testület.
Megkérdezi van-e más javaslat.
Egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja a módosított napirendi javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
44/2020. (VII. 9.) számú határozata
A Képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a
veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntésekről.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének 5. számú
módosítására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
3. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról
szóló önkormányzati rendelet jóváhagyására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
4. Javaslat a 2019. évi belső kontroll rendszer működtetéséről szóló vezetői
nyilatkozatok elfogadására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
5. Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámoló
jóváhagyására.
Előterjesztő: dr. Sándor Balázs jegyző
6. Javaslat a Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb
vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázati kiírására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
7. Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt
pályázat benyújtására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
8. Javaslat „Pásztó környezetfejlesztése – Zöld város kialakítása” TOP-2.1.2-15-NG12016-00006 tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására (hétfőn elektronikus úton kerül
kiküldésre)
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
9. Javaslat naptári éven belül lejáró folyószámlahitel-keret szerződés megkötésére
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
10. Javaslat Strandfejlesztés műszaki megvalósítását érintő döntések meghozatalára
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
11. Javaslat a Hunyadi úti önkormányzati lakások kiutalására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
12. Javaslat rendezvény helyszínének biztosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
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13. Javaslat a 2020. évi civil és sport pályázatok elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
14. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. II. félévi üléstervére
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
15. Javaslat Óvodai Pályaépítési Program – második ütemében való részvétellel
kapcsolatos döntés meghozatalához
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
16. Egyebek
17. Javaslat önkormányzati lakásbérleti szerződés meghosszabbítására (zárt)
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
I.

NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a
veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntésekről.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Farkas Attila: Utoljára február végén volt testületi ülés, azóta négy hónap telt el. A rendkívüli
helyzet miatt a polgármesterek felhatalmazást kaptak, hogy a fontos döntéseket a képviselőtestület jóváhagyása nélkül meghozhassák. Ezeket ismerteti röviden.
(A tájékoztató a jkv-höz mellékelve).
A két ülés között a nem veszélyhelyzettel kapcsolatban az alábbi történésekről ad
tájékoztatást:
Márciusban a Rendőrkapitányság tartott egy évértékelő értekezletet, ahol a várost Bodrogi
István alpolgármester úr képviselte.
Május 6-án részt vett Ürmössy Ákos nyugdíjba vonulása alkalmából a búcsúztatóján, aki a
Nógrád Megyei Közútkezelő vezérigazgatója volt hosszú éveken át. Megköszönte a munkáját
és Pásztóhoz való segítőkész hozzáállását.
Május 14-én volt egy egyeztetés a Dél-Nógrádi Vízmű Kft-nél az érdekelt polgármesterekkel
az új ügyészségi épület építése kapcsán.
Május 26-án a kivitelezőtől átvették a mátrakeresztesi Művelődési Ház épületét, melynek
felújítása befejeződött.
Június 3-án volt egyeztetés a leendő záportározó építésével kapcsolatban. A szaktárcáktól és a
hatóságoktól is jelen voltak. Bízik benne, hogy a tervezést követően remélhetőleg két év
múlva megépülhet.
A kamerarendszer tervezése is befejeződött, remélik a mielőbbi megvalósulást is.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: Kéri, hogy a döntések alapjául szolgáló előkészítő dokumentumokat
megismerhessék. Elektronikus formában is megfelelő lesz.
Farkas Attila: Természetesen ezek a dokumentumok rendelkezésre állnak és a képviselők meg
fogják kapni.
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Szavazásra bocsátja a tájékoztatót.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
45/2020. (VII. 9.) számú határozata
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a veszélyhelyzetben
hozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatót elfogadta.
II.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének 5. számú
módosítására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Farkas Attila: Ez a tavalyi költségvetési rendelet 5. számú módosítása. Ez is mutatja, hogy a
Pénzügyi Osztály jól dolgozott, hiszen ez az utolsó módosítása a tavalyi költségvetésnek.
Bővebben majd a következő napirendnél beszél a költségvetésről.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet
módosítást.
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Szabó Ádám: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság szintén megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat 9/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelete
a 2/2019.(II.1.) költségvetési rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve)
III.NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
önkormányzati rendelet jóváhagyására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: A törvényi kötelezettségnek eleget téve elkészült a 2019. év gazdálkodásáról
szóló beszámoló. A rendkívüli veszélyhelyzet miatt a beszámoló elkészítésének határidejét is
meghosszabbították, így erre most kerülhet sor.
A 2019. év sem volt egyszerű gazdálkodás szempontjából. Nagyon sok pályázatot nyújtottunk
be és ezek közül sok nyertes pályázat is volt. Ezek újabb feladatokat róttak a Hivatal
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különböző osztályaira. Vannak olyan pályázatok is, melyek még az előző testület idejéből
húzódtak át, ezek közül többnek a megvalósítása még folyamatban van. Egyedül a bölcsődei
projekt zárult le, amit 2016-ban nyertünk. Itt ad tájékoztatást arról, hogy az önkormányzat kb.
fél éve pályázatot nyújtott be egy új bölcsőde építésére, mely nyertes lett, és most már biztos,
hogy meg fog épülni a Cserhát lakónegyedben. Ezzel újabb 24 férőhelyet tudnak biztosítani a
gyermekeknek.
Visszatérve a zárszámadáshoz, a pályázatok sokkal több plusz munkát és kiadást is generálnak.
A régi pályázatoknál több esetben már a tervezésnél problémák merültek föl. Példa erre a
mátrakeresztesi Művelődési Ház esete. Itt ugyanis a felújításban szerepelt a napelem telepítése
a tetőre, a tervezés viszont nem tartalmazott tetőfelújítást. Anélkül viszont nem bírta volna el a
napelemet. Ezt saját erőből kellett pótolni, ami pluszkiadást okozott. A régebbi, még nem
megvalósult pályázatoknál az elnyert összeg már nem elegendő, ezért azt szintén saját forrásból
kell kipótolni. A pályázatok megvalósításához szükséges munkaerő megteremtése is terhelte a
tavalyi költségvetést.
Összességében azonban az önkormányzat megőrizte fizetőképességét és az év végén a
folyószámlahitelt is ki tudtuk egyenlíteni. Megköszöni mind a hivatal osztályvezetőinek, illetve
az intézményvezetőknek is a tudatos és költségtakarékos gazdálkodást.
Ez az év és a következő sem lesz egyszerű, mindenki bizonytalanságban van. Nem lehet előre
tudni, milyen eredményt hoznak a szeptemberi iparűzési adó befizetések, mennyire érintette a
járvány miatti leállás a pásztói üzemeket, kereskedelmi egységeket. Nem lehet tudni, lesz-e a
vírusnak második hulláma, ha igen, milyen hatása lesz.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Szabó Ádám: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság szintén megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Halász István: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet
módosítást.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
Név szerinti szavazás: Farkas Attila igen, Bodrogi István igen, dr. Halász István igen,
Takácsné Salamon Katalin igen, Szabó Ádám igen, dr. Kanyó Roland igen, Káposzta Csaba
igen, Veres Róbert igen.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
10/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelete a 2019. évi zárszámadásáról
(A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve)
IV.NAPIRENDI PONT:
Javaslat a 2019. évi belső kontroll rendszer működtetéséről szóló vezetői nyilatkozatok
elfogadására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
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Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
46/2020. (VII. 9.) számú határozata

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja az
Önkormányzat költségvetési szerveit érintően a vezetői nyilatkozatokat a belső kontroll
rendszer 2019. évi működtetéséről.
V. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámoló
jóváhagyására.
Előterjesztő: dr. Sándor Balázs jegyző
Dr. Sándor Balázs: A belső ellenőrzésről szóló beszámolót a zárszámadási rendelettel
egyidőben, a törvényi előírásoknak megfelelően terjesztjük be minden évben. A belső
ellenőrzés ütemezését kicsit módosítani kellett.
Az ellenőrzés a tavaly lezajlott választásokra koncentrálódott, a helyi adózást, illetve a
gyermekétkeztetést ellenőrizték. A belső ellenőrzés apróbb hiányosságokat tárt fel, melyeket
azóta orvosoltunk. Az ellenőrzés különösebb észrevételeket nem tett, ami azt jelenti, hogy
egyébként minden rendben zajlott.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
belső ellenőrzési beszámolót.
Szabó Ádám: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság szintén megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

7

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
47/2020. (VII. 9.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi belső ellenőrzési tevékenység
végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.
VI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői)
beosztás ellátására szóló megbízás pályázati kiírására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: A jelenlegi igazgató megbízása lejár, ezért ki kell írni a vezetői pályázatot.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Káposzta Csaba: Megköszöni Oláhné Csákvári Gabriella eddig végzett munkáját.
Szabó Ádám: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság szintén megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
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
48/2020. (VII. 9.) 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, de
figyelemmel a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának
átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi
XXXII. törvény ) 3. § (1) bekezdésében foglaltakra is:
A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ magasabb vezetői álláshely
betöltésére pályázatot ír ki a határozat melléklete szerint.
Felhatalmazza a város jegyzőjét, hogy 2020. július 20-ig gondoskodjon a Teleki László
Városi Könyvtár és Művelődési Központ magasabb vezetői beosztás álláshely betöltésére
kiírt, e határozat mellékletét képező pályázati felhívás megjelentetéséről.
A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ magasabb vezetői beosztásának
betöltésére benyújtott pályázatok véleményezésére az alábbi személyekből álló bizottságot
kéri fel:
- Intézményirányítási és Szociális Bizottság Elnöke
- Közalkalmazotti Tanács tagja
- szakmai szervezetek egy-egy képviselője.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: szöveg szerint
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VII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat
benyújtására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: Egy belügyminisztériumi pályázatról van szó. Minden év tavaszán lehet pályázni
egy belterületi út felújítására. Felmérték korábban, hogy a városban 28 út felújítását kellene
elvégezni. Ebből tavaly 10 elkészült. Most a Vasvári Pál utcára nyújtottak be pályázatot.
Sajnos az összes utat nem lehet egyszerre felújítani, így is nagy eredmény, hogy tavaly ennyit
sikerült.
Az önkormányzatnak 3,5 % önerőt kell vállalnia, a legmagasabb elnyerhető összeg 20 millió
Ft. Az önerő várhatóan 10 millió Ft körül lesz.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
49/2020. (VII. 9.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat benyújtásáról szóló javaslatot
megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz:
Képviselő-testület Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a
belterületi utakra – Vasvári Pál út felújítására - pályázatot kíván benyújtani.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és az ehhez
szükséges valamennyi intézkedés megtételére. A Képviselő- testület a pályázathoz szükséges
önerő összegét maximum bruttó 9.500.000.- Ft összeget a 2021. évi költségvetésből biztosítja.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: polgármester
VIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat „Pásztó környezetfejlesztése – Zöld város kialakítása” TOP-2.1.2-15-NG1-201600006 tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: Ez a pályázat 2016-ban került benyújtásra, öt megvalósítási helyszínnel. Lezajlott
a közbeszerzési eljárás, sajnos eredménytelenül. A legolcsóbb árajánlat is sokkal több volt, mint
amit a város erre a pályázatra elnyert.
Ezért is nagyon fontos az, hogy a pályázat elnyerése és a megvalósítás között ne teljen el több
év. Az viszont örömhír, hogy a városnak van egy Zöld város 2. nyertes pályázata is, ami
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Hasznos és Mátrakeresztesre vonatkozik, a sportpályák környékére. Ezek közbeszerzése
hamarosan megindul és nem lesz több éves csúszás.
A sikertelen közbeszerzésnél egy lehetőségünk van, mégpedig a műszaki tartalmat kell
csökkenteni. Az 5 helyszín közül az egyiket ki kell venni a pályázatból, ez pedig a Kishegy.
Tehát az ide tervezett dolgok teljes mértékben nem fognak megvalósulni.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
Név szerinti szavazás: Farkas Attila igen, Bodrogi István igen, dr. Halász István igen,
Takácsné Salamon Katalin igen, Szabó Ádám igen, dr. Kanyó Roland igen, Káposzta Csaba
igen, Veres Róbert igen.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
50/2020. (VII. 9.) számú határozata
A „Pásztó Város környezetfejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés
b) pontja alapján az 1. és 2. rész tekintetében - mivel a benyújtott ajánlatok ajánlati árai
valamennyi ajánlat esetében meghaladják az ajánlatkérő releváns részre rendelkezésre álló
anyagi fedezetének összegét - eredménytelen.
A két rész eredménytelensége okán – tekintettel a Kbt. 75. § (5) bekezdésében foglaltak
eljárásban való alkalmazására – a „Pásztó Város környezetfejlesztése” tárgyú közbeszerzési
eljárás a 3. rész tekintetében is eredménytelen.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
IX. NAPIRENDI PONT:
Javaslat naptári éven belül lejáró folyószámlahitel-keret szerződés megkötésére
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: Minden évben a likviditás fenntartása céljából igénybe vettük a folyószámla
hitelt. Ennek feltétele, hogy még a felvétel évében, decemberben vissza is kell fizetni. Az
előterjesztésben 120 millió Ft szerepel, tavaly 130 milliót fett föl az önkormányzat. A bizottsági
ülésen képviselői indítvány volt, hogy az idén is 130 millió Ft legyen a hitelösszeg. Ezt a
javaslatot befogadta és kéri, hogy a határozati javaslatot ennek megfelelően módosítsák.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
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Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
51/2020. (VII. 9.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a naptári éven
belül lejáró folyószámlahitel-keret szerződés megkötéséről szóló határozati javaslatot és az
alábbiakról dönt:
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től 130 millió Ft
összegű éven belüli lejáratú, folyószámlahitelt kíván felvenni az önkormányzat
folyamatos likviditásának biztosítása érdekében, az ehhez szükséges pénzügyi fedezet
megteremtése céljából, az alábbi feltételekkel:
2. A hitel futamideje: naptári éven belüli.
3. A kért folyószámla-hitelkeret végső lejárata: 2020. december 30.
4. Törlesztési ütemezése: rulírozó módon, de legkésőbb a hitel végső lejáratának napján.
5. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a
kért hitel és hitelhez kapcsolódó járulékok összegét, adósságszolgálatát a futamidő
alatt elfogadott költségvetési rendeletének évközi módosításában betervezi és
jóváhagyja.
6. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául Pásztó Városi Önkormányzat a
költségvetésében rögzített 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) 45. § (1)
bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak
szerinti saját bevételeit, nettó állami finanszírozás keretében várható bevételeit ajánlja
fel.
7. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az önkormányzat
megfelel a 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) 10. § (5) bekezdésében
foglaltaknak, miszerint az önkormányzat hitel felvételéből adódó összes tárgyévi
fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig nem
haladhatja meg a 2020. évben várható saját bevételeinek 50 %-át.
8. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a 2011. évi
CXCIV. törvényben (Stabilitási tv.) foglaltaknak megfelelően a hitel felvételével járó
adósságot keletkeztető kötelezettségvállaláshoz a kormány hozzájárulása nem
szükséges.
9. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a
pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a hitel kérelmet benyújtsa és a kölcsön szerződést aláírja.
10. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Juhászné Mustó
Máriát, hogy a kölcsönszerződést pénzügyi ellenjegyzőként aláírja.
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X. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Strandfejlesztés műszaki megvalósítását érintő döntések meghozatalára
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: 2019. január végén jött az örömhír, hogy a strand fejlesztésére a város rendkívüli
kormánytámogatásban részesült. Ez bruttó 200 millió Ft-ot takar. El lehetett indítani annak
feltárását, hogy valóban van-e meleg víz a föld alatt. Amennyiben igen, akkor lehetett volna
építeni egy medencét, melyet télen hőszivattyúval, nyáron napelemmel tudtak volna fűteni,
hogy melegebb legyen a víz. A tervezés során jöttek a problémák, ugyanis újabb zuhanyzókat
és öltözőt is kellene építeni a megnövelt vízfelület miatt. Ezután kiderült, hogy a strand teljesen
szabálytalanul működik abból a szempontból, hogy a használt víz elvezetése nem megfelelően
történik. Emiatt az is kétséges volt, hogy egyáltalán ki lehet-e nyitni idén a strandot. Sikerült
rendezni a dolgot egy nyilatkozattal, hogy a használt vizet befogadják a csatornarendszerbe. Ez
sem volt olcsó. Egyébként azt sikerült megállapítani, hogy Pásztó alatt a mélyben 32 fokos víz
található, viszont ez kevés arra, hogy hosszabb ideig lehessen benne ücsörögni, ahhoz ezt
tovább kell melegíteni.
Végül két megoldási alternatívát találtak. Egy rövidebb távút, amely azt jelentené, hogy a vasúti
töltés alatt át kellene fúrni és átvezetni a használt vizet, valamint még egy tisztítót is kellene
építeni. Ez azonban nagyon körülményes és akár több év is lehet, mire a szükséges engedélyeket
beszerezzük.
A másik változat, hogy van távolabb egy vasúti híd és ott át lehetne vezetni a Zagyvába. Ez a
nagyobb távolság miatt 6 millió Ft-tal többe kerülne, viszont rengeteg időt nyernénk vele.
Tehát teljesen át kellett csoportosítani a megkapott 200 millió Ft-ot, az ismertetettek miatt.
Bízik abban, hogy ha még lesz kormányzati támogatás, tovább lehet folytatni az eredeti
elképzelések szerint a strand fejlesztését.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
52/2020. (VII. 9.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a települési
önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatásáról szóló 1004/2019. (I.18.) Kormány
határozat alapján támogatásban részesült „Gyógyvízre alapozott rehabilitációs és
szabadidőközpont kialakítása I. ütem megvalósítására” című projektet érintően a medencevíz
elvezetésének műszaki alternatíváit és az alábbi határozatot hozza:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a projekt költségvetése terhére az
alábbiakat:
csatornába történő bevezetéshez szükséges csatornameder burkolása,
vasút alatti átvezetéshez befogadói nyilatkozat bekérése,
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továbbá a kivitelezést az alábbi műszaki tartalommal:

Vezetékek
Érintett
terület
helyrajzi
száma

∑

2801/8
0239
-

Gravitációs
gerinc
DN 300
KG-PVC
[m]
123
385
508

Aknák-idomok, műtárgyak,
szerelvények
Előregyártott
tisztítóakna
[db]

Elzáróidom

4
9
13

0
1
1

Megjegyzés

[db]
MÁV
-

2. A használt víz elvezető rendszer létesítését szemléltető tervlap e határozat mellékletét
képezi.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
XI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Hunyadi úti önkormányzati lakások kiutalására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: Ez a három lakás a kéttannyelvű gimnáziumban tanító francia tanárok
lakhatását biztosítja. Az intézmény vezetője jelezte, hogy továbbra is igényt tartanak
mindhárom lakásra. Három határozati javaslat van, külön-külön szükséges szavazni.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Farkas Attila szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
53/2020. (VII. 9.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó,
Hunyadi u. 12. I/2. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú lakás kiutalásáról szóló javaslatot
és az alábbi határozatot hozza:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mikszáth Kálmán Líceum francia
anyanyelvű pedagógusa részére a 2020/2021-es tanévre - szakember ellátás címén - a Pásztó,
Hunyadi u. 12. I/2. szám alatt található önkormányzati tulajdonú lakást 2020. 09. 01-től
2021.06.30-ig bérbe adja.
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Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója
Határidő: értelemszerűen
Farkas Attila szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
54/2020. (VII. 9.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta a Pásztó, Hunyadi
u. 12. II/3. szám alatt található önkormányzati tulajdonú lakás kiutalásáról szóló javaslatot és
az alábbi határozatot hozza:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mikszáth Kálmán Líceum francia
anyanyelvű pedagógusa részére a 2020/2021-es tanévre - szakember ellátás címén - a Pásztó,
Hunyadi u. 12. II/3. szám alatt található önkormányzati tulajdonú lakást 2020. 09. 01-től
2021.06.30-ig bérbe adja.
Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója
Határidő: értelemszerűen
Farkas Attila szavazásra bocsátja a III. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
55/2020. (VII. 9.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta az Pásztó,
Hunyadi u. 12. II/4. szám alatt található önkormányzati tulajdonú kiutalásáról szóló javaslatot
és az alábbi határozatot hozza:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mikszáth Kálmán Líceum pedagógusának
Singier Nicolasnak a 2020/2021-es tanévre - szakember ellátás címén - a Pásztó, Hunyadi u.
12. II/4. szám alatt található önkormányzati tulajdonú lakást 2020. július 01-től 2021. június
30-ig ismételten bérbe adja.
Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója
Határidő: értelemszerűen
XII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat rendezvény helyszínének biztosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
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Farkas Attila: A civil szervezet vezetője kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy egy
oktatási eseményhez térítésmentesen használhassák a Művelődési Ház egyik helyiségét, mivel
a pályázati forrásból nem tudják elszámolni a terembérlet díját.
A bizottsági ülésen a maga részéről támogatta a térítésmentes használat biztosítását, viszont
több képviselő részéről is felmerült az a megoldás, hogy 50 %-os térítés ellenében vehessék
igénybe a helyiséget.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Káposzta Csaba: Az a véleménye, hogy mivel hátrányos helyzetű embereknek tartanak
képzést, támogassák a civil szervezet kérelmét és 50 %-os kedvezménnyel biztosítsák a
helyiség használatát.
Dr. Halász István: Akkor most Káposzta Csaba módosító javaslatot tett?
Farkas Attila: Tekinthetjük úgy is, kérdés, hogy befogadja-e vagy sem.
A bizottság nem támogatta a térítésmentes használatot, a kompromisszumos javaslat már az
ülést követően hangzott el. Mindkét változattal egyet tud érteni, viszont valóban nem lehet
mindig térítésmentességet biztosítani, mert így nem lesz bevétele az intézménynek.
Ezért befogadja az 50 %-os kedvezménnyel történő használatba adást és ezt bocsátja
szavazásra.
Bartus László: A hasznosítási szerződést is módosítani kell, mivel abban ingyenes hasznosítás
szerepel.
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság nem támogatta a térítésmentes használatba
adást.
Szabó Ádám: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság szintén nem támogatta a
térítésmentes használatba adást.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a Művelődési Ház helyiségének 50 %-os kedvezménnyel
történő biztosítását.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
56/2020. (VII. 9.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nők Civilben Egyesület által benyújtott,
15 fő 2 napon történő (2x10 órás) képzési helyszínének biztosításáról szóló javaslatot
megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Nők Civilben Egyesület által szervezett, 15 fő 2 napon
(2x10 óra) történő képzés lebonyolítására később egyeztetett időpontban a Teleki László
Városi Könyvtár és Művelődés Központ klubhelyiségét (Pásztó 65/1 hrsz. 3060 Pásztó, Deák
Ferenc út 14.) a képzés helyszínéül 50 %-os térítés ellenében használja.
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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.
A Képviselő-testület felkéri Farkas Attila polgármestert a határozat mellékletét képező
hasznosítási szerződés aláírására.
Határidő: eljárási rend szerint
Felelős: szöveg szerint
XIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a 2020. évi civil és sport pályázatok elbírálására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok
Káposzta Csaba: A bizottsági ülésen a Muzsikál az Erdő támogatására 550.000 Ft-ot javasoltak
az előterjesztésben szereplő 500.000 Ft helyett. Kéri, hogy a képviselő-testület is erről
szavazzon.
Farkas Attila: A járványhelyzet a pályázatok benyújtási határidejére is hatással volt, ugyanis a
veszélyhelyzet miatt meghosszabbították a határidőt egészen júniusig.
A költségvetésben rendelkezésre álló 10-10 millió Ft-os civil és sport támogatási keretet
lecsökkentették 7,5-7,5 millió Ft-ra mivel a védekezéshez szükség volt a pénzösszeg
átcsoportosítására. Emiatt kevesebbet fognak kapni, mint tavaly, illetve azok a szervezetek,
akik különböző rendezvényekre kérték és azokat nem lehet megtartani, az idén nem kapnak
támogatást. A rendezvények terén az önkormányzat is önmérsékletet tart, pl. nem lesznek
megtartva a falunapok sem. Augusztus 20-án az ünnepséget megrendezik, kissé más formában.
A szüreti felvonulás valószínűleg elmarad, de szüreti mulatság színpaddal, műsorral lesz.
Pásztói Karácsony is lesz, csak kissé visszafogottabb formában.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és mellékletét.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
57/2020. (VII. 9.) számú határozata
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a civil – sport

szervezetek 2020. évi pénzügyi támogatására vonatkozó javaslatot, és azt e határozat
1.számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
2. A 2020. évben támogatásban részesülő civil szervezetek 2021. január 31-ig szöveges

értékeléssel együtt, számlákkal igazolt elszámolást kötelesek benyújtani, „Civil
támogatás” jelige feltüntetésével a Pásztói Polgármesteri Hivatal Igazgatási és
Szociális Osztálynak címezve (3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.)
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3. Amennyiben a civil szervezet a 2. pontban megállapított határidőre nem, vagy nem

teljes körűen számol el, a 2021. évben nem jogosult támogatásra.

4. A Képviselő-testület a pályázati eredményeket a honlapján teszi közzé.
5. A támogatásban részesülő civil szervezetek e határozat 2. sz. mellékletében szereplő

szerződést kötik meg Pásztó Városi Önkormányzattal.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
XIV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. II. félévi üléstervére
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: Az üléstervben augusztusra nincs tervezett ülés, de az már most biztos, hogy
rendkívüli ülések lesznek.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az üléstervet.
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Szabó Ádám: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság szintén megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
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
58/2020. (VII. 9.) számú határozata

A Képviselő-testület megismerte és megtárgyalta a 2020. II. félévi üléstervre vonatkozó
javaslatot és azt a melléklet szerint elfogadja.
XV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Óvodai Pályaépítési Program – második ütemében való részvétellel kapcsolatos
döntés meghozatalához
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: Tavaly a képviselő-testületnek volt egy olyan döntése, hogy támogatja az
óvodában egy műfüves kispálya kialakítását. Ez több millió Ft-os önrészt igényelne. Az idén
kialakult rendkívüli helyzet miatt viszont úgy gondolja, hogy csak elengedhetetlenül szükséges
kiadásokat szabad jóváhagyni és ezzel a képviselők is egyetértenek. Ezért a határozati javaslat
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arról szól, hogy ebben az évben nem kívánunk műfüves pályát kialakítani. Természetesen a
jövőben, amint az anyagi források lehetővé teszik és pályázat is lesz, ismét pályázni fogunk.
Káposzta Csaba: Reméli, hogy lesz majd újabb pályaépítési program és akkor megvalósulhat
az óvodai pálya is. A jelenlegi, több mint 8 millió Ft-os önrész valóban sok a jelenlegi
helyzetben. Az előző programban még 3 millió Ft önrész kellett, az talán belefért volna.
Farkas Attila: Az önrész 1,7 millió Ft lenne, viszont a különböző járulékos költségekkel is
legalább 3 millió Ft-ba kerülne, plusz a fenntartás. Sajnos ez ebben az évben nem lehetséges.
Vélemény, észrevétel
Dr. Kanyó Roland: 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
59/2020. (VII. 9.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az Óvodai
Pályaépítési Program – második ütemében való részvétellel kapcsolatos javaslatot és az alábbi
határozatot hozza:
1. A képviselő-testület az Óvodai pályaépítési program – második ütemében nem kíván
pályázni.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatban érintett szerveket a döntésről tájékoztassa.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
XVI. NAPIRENDI PONT:
Egyebek
Farkas Attila: Eddig minden évben augusztus 20-án adták át a városi kitüntetéseket. Az idén
ez október 23-án fog megtörténni. A díjak odaítéléséről valamelyik rendkívüli ülésen fognak
dönteni, mert szép számmal érkeztek javaslatok.
Az Identitás Nap is kicsit másként lesz megrendezve. Nem hívunk haza elszármazott
pásztóiakat, hanem a generációk közti kapcsolat lesz fókuszban.
Dr. Halász István: Mátrakeresztesiek jelezték, hogy mivel az autóverseny útvonala a
településen halad át, a szurkolóktól az ingatlanjaikat nehezen tudják megközelíteni. A település
egyébként is szűk utcáin parkolnak. Tudomása szerint írásban is tettek bejelentést.
Káposzta Csaba: Mátrakeresztesen 5 fő közmunkás van és mind nő. Vannak azonban olyan
feladatok, melyek férfi munkaerőt igényelnének. Meg kellene oldani, hogy legyen köztük férfi
is.
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Hasznoson a középső részen lévő buszmegállót elárasztotta a csapadékvíz. Valahogyan ki
kellene emelni, erre megoldást kell találni. A buszmegállóval szemben lévő ingatlanok előtt
pedig a vízelvezetés okoz problémát. Jóval lejjebb vannak az ingatlanok, mint az út, ezért
befolyik a víz az udvarokba.
Pásztón mikorra tervezik a kátyúzást, van néhány nagyobb kátyú, melyeket minél előbb be
kellene temetni. A mentőállomás utcájában és a Mátyás király úton is régóta nem világítanak a
lámpák. Szeretne néhány információt hallani a kamera rendszerről.
A strandot szépen rendbe tették nyitásra. Szintén információt kér a piac állapotáról.
Megköszöni mindazoknak a munkáját, akik részt vettek a futókör kialakításában.
A vírushelyzetben a Polgármesteri Hivatal dolgozói és sok önkéntes is segített az időseknek.
Az önkéntes segítők munkáját valamivel honorálni kellene. Véleménye szerint
fölajánlhatnának részükre egy 10 alkalmas strand bérletet.

Farkas Attila: Mátrakeresztesen nincs regisztrált férfi munkanélküli, ezért közmunkára sem
tudnak mást felvenni. Azt lehet tenni, hogy Pásztóról visznek ki férfi munkaerőt, amennyiben
a tevékenység ezt kívánja.
A hasznosi buszmegálló problémája ismert, viszont az út a Közútkezelő tulajdonában van, ezért
nagyon nehéz az önkormányzatnak bármit is tenni. A Rossman és a volt Áruház előtt is vannak
vízelvezetési problémák, de azt a közútkezelőnek kellene megoldania. Sajnos az utóbbi
években extrém időjárás van és sok esetben egyszerre esik nagymennyiségű csapadék, melyet
a vízelvezető rendszer nem tud kezelni. Az egész városban fel kellene újítani a
csatornarendszert, de sajnos erre mostanában nincs pályázati lehetőség.
A kátyúzást augusztus végére tervezték. A közvilágítással kapcsolatos problémát pedig jelezni
kell a Műszaki Osztály illetékes ügyintézője felé.
A piac felújítása jó ütemben halad. Ennek fedezete a 2019-ben kapott rendkívüli
kormánytámogatás. Minden más erről álhír.
Tavaly elmaradt a Szondi út felújítása, mivel kb. 20 millió Ft önerőt igényelt volna, viszont egy
kisebb utcát fel tud újítani az önkormányzat, ez pedig a Levendula utca lesz.
Teljes mértékben egyetért azzal a javaslattal, hogy az önkéntes segítőknek honorálják a
helytállásukat és kapjanak egy 10 alkalmas strandbérletet.

Bodrogi István: A kamerarendszert úja kellett terveztetni és engedélyeztetni. Sajnos azonban
az eredeti összeghez képest plusz 20 millió Ft-tal többe kerülne. A szükséges összeg
előteremtése folyamatban van. Amikor rendelkezésre áll a forrás, elkezdődhet a kivitelezés.
Káposzta Csaba: A hasznosi buszmegállóval kapcsolatban nem kapott választ. Véleménye
szerint szegélykővel ki lehetne emelni.
Kimaradt az előbbi hozzászólásából a szemétgyűjtők helyzete. Úgy látja, az embereket végképp
nem érdeki a szelektív gyűjtés, össze-vissza rakják a kukákba a hulladékot. Továbbra is
problémát okoz a zöldhulladék kezelése és elszállítása.

Bodrogi István: A hasznosi buszmegállóval kapcsolatban már két alkalommal is kértek
árajánlatot, de olyan magas összeget mondtak, hogy nem volt vállalható.
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Farkas Attila: A Salgótarjáni Városgazdálkodási Kft. a zöldhulladékot jelenleg is elszállítja,
külön zsákokba kell kihelyezni az ingatlanok elé. A nagyobb gond a többi hulladékkal van,
mert az emberek zöme nem megfelelően, vagy nem is használja a szelektív hulladékgyűjtőket.
Előfordult olyan is, hogy állati hulladék volt a szelektív gyűjtőkben. Sokkal felelősebb
állampolgári magatartásra lenne szükség.
Miután nincs több hozzászólás, a képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.
A zárt ülésről külön jkv. készül.
Farkas Attila: Megköszöni a részvételt, a nyilvános ülést bezárja.
k.m.f.

Farkas Attila
polgármester

dr. Sándor Balázs
jegyző

